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ОВИХ ДАНА У ВИШЕМ СУДУ У ПАНЧЕВУ

ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ЗА УБИСТВО НА МИСИ
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Глумачка величина за сва 
времена
» страна 12

У суботу долазе
Чачани
» страна 31

Попу лар ни „Авив парк”, у
коме се купу је, про во ди
вре ме с дру штвом и оби -
та ва, нала зи се у насе љу
Тесла, до ког се из цен тра
гра да сти же за десе так

мину та лага ним ходом.
Тамо је увек живо! Зато у
поме ну том цен тру Пан че -
ва ско ро да ништа од лока -
ла и не функ ци о ни ше.
Мртва ја. Пусти ња!

Откуд тржни цен тар неда -
ле ко од цен тра гра да? Зашто
је прет ход на власт дозво -
ли ла да се тржни цен тар
изгра ди надо мак град ског
сре ди шта? Коме је ишло у

при лог да се уби је пан че -
вач ки „круг двој ке”?

На ова пита ња поку ша ће -
мо да нађе мо одго во ре у
наред ним бро је ви ма листа...

Р. Т.

ПИТА ЊЕ ЗА МИЛИ ОН ЈЕДИ НИ ЦА МОНЕ ТЕ:

Откуд тржни цен тар неда ле ко 
од цен тра гра да?

Центар града „Авив парк”

Од тешких повреда које је
задобио након ударца
ножем Адамов је
преминуо преко пута СЦ-а
„Младост”

У Вишем суду у Панчеву ових дана је
објављена пресуда 17-годишњем Н.
С. из нашег града, осумњиченом да је
7. децембра прошле године задао уда-
рац ножем 16-годишњeм Ивану Ада-
мову, који је од задобијених повреда
преминуо на лицу места.

медији у Србији, догодио се на слабо
осветљеном делу пешачке стазе пре-
ко пута Спортског центра „Младост”.

Још увек се не зна шта је био повод
за тучу у којој је којој је несрећни
шеснаестогодишњак изгубио живот.
По једнима, разлог за сукоб било је
то што је настрадали младић дуговао
осумњиченом за убиство хиљаду дина-
ра. Као други могући разлог за њихов
сукоб помиње се жеља двојице мла-
дића за одмеравањем снага.

На обрачун који је трагично завршен
један од младића је повео двојицу, а дру-
ги тројицу другова, који нису учествова-
ли у сукобу. Почело је вербалном сва-
ђом, а онда је уследила туча. Ухапшени
младић је у једном тренутку извукао нож
и убо жртву испод левог пазуха, у срце.

Након тога су се сви посматрачи
туче разбежали, сем једног младића,
који је остао уз убијеног. Хитна помоћ
је брзо интервенисала, али су члано-
ви екипе те службе видели да избоде-
ни младић лежи без свести и не даје
знаке живота, па им је преостало само
да констатују да је преминуо.

Убиство Ивана Адамова једна је од
најтежих трагедија која се у послед-
њих неколико година догодила у Пан-
чеву. Његови родитељи су у изјавама
медијима рекли да не могу да се поми-
ре с тим да га нема, јер је био миран
и поштен. Сваког јутра им је помагао
да превезу робу до пијаце, где прода-
ју да би зарадили за живот, а после
тога је ишао у школу.

О Ивану Адамову имају само речи
хвале и у Машинској школи, у коју је
ишао. Када говоре о њему, истичу да је
увек био пристојан и културан и да није
имао ниједан неоправдани изостанак.
Због тога још теже пада сазнање да га
више нема. М. Глигорић

Судија Вишег суда за малолетнике
осудио га је на четири године и шест
месеци малолетничког затвора. Јасна
Бодрожић, портпарол Вишег суда,
дала је поводом тога изјаву за „Пан-
чевац”, у којој је рекла:

– Шеснаестог априла ове године
објављена је пресуда која је изречена
малолетном С. Н. Он је оглашен кри-
вим и осуђен на казну малолетничког
затвора у трајању од четири године и
шест месеци, јер је 7. децембра про-
шле године, у унапред договореној
тучи, лишио живота малолетног И. А.

Оштећени су упућени на парницу, а
окривљеном је продужен притвор. Он
може трајати до његовог упућивања
на издржавање казне, али не дуже од
шест месеци од њеног изрицања.

Нагласила је да је та пресуда прво-
степена и да обе стране имају право
жалбе на њу Већу за малолетнике које
постоји у оквиру Апелационог суда у
Београду. Додала је да би окривљени
Н. С. издржавао казну у малолетнич-
ком затвору у Ваљеву.

Подсећамо, трагични догађај на
Миси, о коме су извештавали сви

САФАРИ
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ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Творац. И следбеници.

Споменик Јовану Павловићу, на улазу у Народну башту

Снимио Милан Шупица

Петак, 20. април 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Матор ци. Од 1869.
Сре ћан си. Роди ло ти се дете. Мењаш му пеле не. Сутра дан, кре ну ло

је у шко лу. Ниси два пут треп нуо, дете је одра сло. Ради. Има сво ју

децу. Свој живот. Сре ћан си.

Вре ме лети, опште по зна то је место. Раз ли ка је само у томе да ли

неко бро ји неде ље, годи не или деце ни је. Исто ри ја бро ји веко ве.

Лист који држи те у рука ма део је исто ри је Пан че ва ско ро век и

по. Фали му рав но годи ну дана, а то вре ме, сле де ћа 52 бро ја, сада -

шња гене ра ци ја нови на ра „Пан чев ца” иско ри сти ће и тако што ће

чита о це, на дру гој стра ни, под се ћа ти на то о чему и како је јав ност

оба ве шта ва на и еду ко ва на у прет ход них 149 годи на на стра на ма

ових нови на. У овом изда њу „Про ма трач ни це” про тр ча ће мо кроз

бур ну исто ри ју „Пан чев ца”, првог листа на срп ском јези ку у нашем

гра ду и нај ста ри јег живог недељ ни ка у овом делу све та.

Први број нови на иза шао је 13. апри ла 1869. Не слу чај но, био је

пра ви моме нат за то: гра ђан ство је то тра жи ло. Подр шку осни ва чу,

вла сни ку и уред ни ку нови на Јова ну Павло ви ћу, мла дом, два де сет -

ше сто го ди шњем про фе со ру Трго вач ке шко ле, сво јим пот пи си ма и,

касни је, уче шћем у ства ра њу листа, дали су нај у глед ни ји људи тог

вре ме на: лека ри Љубо мир Нена до вић и Кон стан тин Пеи чић, књи -

жа ри Камен ко и Павле Јова но вић, адво кат Све ти слав Каса пи но вић

и песни ци Васа Жив ко вић и Јован Јова но вић Змај. Павло вић је

дозво лу за покре та ње листа тра жио од Гене рал не коман де у Теми -

шва ру. И добио ју је. У загла вљу тог пре ми јер ног бро ја сто ји: „Недељ -

ни лист за про свет не и мате ри јал не инте ре се”.

Вла сник нови на је био дале ко вид и широк: обја вљи вао је у настав -

ци ма, иако му тај поли тич ки пра вац није био бли зак, „Мани фест

кому ни стич ке пар ти је” Марк са и Енгел са – први у источ ној Евро пи.

Лист је због сво је сло бо до ум не уре ђи вач ке поли ти ке, у шта ћете

бити у при ли ци да се уве ри те, био често пле њен, Павло вић хап шен,

а у кра ћем пери о ду, током тро ме сеч не забра не изла же ња, поја вљи -

вао се под нази вом „Гра ни чар”. У вре ме бал кан ских рато ва и Првог

свет ског рата нови не нису изла зи ле. „Пан че вац” је обно вљен 1919.

годи не. До Шесто ја ну ар ске дик та ту ре изла зио је као при ват но гла -

си ло бли ско Демо крат ској, а после раз ла за Само стал ној демо крат -

ској стран ци. Убр зо затим нови вла сник др Душан Бошко вић пре се -

лио је редак ци ју у Нови Сад и лист пре и ме но вао у „Вој во ђа нин”.

„Пан че вац” је обно вљен децем бра 1952. У скла ду с тада шњим при -

ли ка ма, осни вач листа био је Народ ни фронт. Није било тада мно го

про сто ра да се „паме ту је” про ти ву вла сти, али нови на ри овог листа

увек су нала зи ли начи не да буду дру га чи ји. И, у томе је поен та: „Пан -

че вац” су чини ли људи, нови нар ске и људ ске гро ма де. Толи ко о томе,

јер када бисмо кре ну ли у набра ја ње име на, неко га бисмо сигур но

пре ско чи ли, а то онда не би било лепо.

Када се ради о нови јој исто ри ји, „густо” је било деве де се тих. Скуп -

шти на општи не Пан че во, коју су води ли мило ше ви ћев ци и шеше -

љев ци, пре у зе ла је осни вач ка пра ва над пред у зе ћем у пери о ду од

јула до окто бра 1992, како би отпу сти ли непо доб не нови на ре. Штрајк

запо сле них био је уза лу дан.

Али нису сти за ли удар ци само спо ља: пре десет годи на, пред прву

при ва ти за ци ју нови на, редак ци ја се поде ли ла напо ла. Кон зор ци јум,

који је чини ло десе так нови на ра и адми ни стра тив них рад ни ка, поку -

шао је да купи нови не на аук ци ји. Пошто у томе није успео, отво рио

је свој лист, који је изгле дао иден тич но „Пан чев цу”! Поку шај кра ђе

иден ти те та врло брзо је пре по знао Трго вин ски суд, па се „Пан че -

вац” отре сао нело јал не кон ку рен ци је.

Данас је ова медиј ска кућа у вла сни штву Ауто-цен тра „Зоки” из

Пан че ва. Нови не изла зе у тира жу од десет хиља да при ме ра ка, што

их чини нај ти ра жни јим недељ ни ком у Срби ји. Нови на ри се тру де

да пре по зна ју про бле ме сугра ђан ки и сугра ђа на.

Од 1869.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

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

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

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

Идемо. Од 1869.

Први број „Панчевца”, тада дефини-
саног као лист за просветне и мате-
ријалне интересе, изашао је, као што

је општепознато, 13. априла 1869, и
то (за разлику од данас) у недељу.

Његово уредништво је на наслов-
ној страни истакло програм који је
почет у тада својственом, а сада,
наравно, архаичном стилу, где се

наводи да је лист „зачет општом све-
шћу и тежњом за свеколиким напрет-
ком, изашао на видело” и да „оглаша-
вајући свима и свакоме своје рођење
поздравља све и сваког срдачним
поздравом”. У подужем прогласу који
претеже и на другу од укупно четири
стране, уредништво се обавезује да ће
у духу „просветног и материјалног
напредовања” учинити све како би
неговало такве интересе ове вароши
и околине.

После тога следе „Домаће вести”. У
њима носеће место заузима извештај
с последњег Црквеног одбора, који је
у својству председника водио др Кон-

стантин Пеичић, а једна од тема била
је избор нових епитропа и тутора у
два православна храма – Успенском
и Преображенском. Потом је у жижи
дебата о железници у Општинском
већу, па је до речи написано шта који
члан о томе мисли.

Ударно место на трећој страни зау-
зима „Школско питање”, у којем се рас-
правља на тему да ли је образовне уста-

нове дужна издржавати „политична
општина”, каквог су мишљења право-
славци и протестанти, или конфесио-
налне (вероисповедне), што је у скла-
ду са ставом панчевачких католика.

Добар део листа посвећен је тако-
званој народној исхрани односно тен-
денцијама у вези с кретањем „шени-
це” на тржишту, а већина
информација долази директно из
Пеште и Беча, најважнијих центара
тадашње Аустроугарске, завршно с
„течајем бечке берзе”.

Ту су и „Ред пловидбе”, „Стање
воде”, па „Политичне новости”, као и
најава репертоара у Српском народ-
ном позоришту, а нарочито су, из
данашњег угла, интересантни огласи,
пре свега онај у којем један злосрећ-
ни губитник сребрног па позлаћеног
ланца за сат нуди пет форинти ономе
ко пронађе ту његову драгу успомену.

Напослетку, уредништво обавешта-
ва јавност да „претплата на ’Панче-
вац’ за целу годину још увек траје”.

Ј. Филиповић



На сце ни Кул тур ног цен тра у
уто рак, 24. апри ла, од 19.30,
биће изве де на пред ста ва
„Пасив но пуше ње”.

Коме ди ја „Пасив но пуше ње”
– сцен ска при ча о про фе со ру из
Бео гра да, оцу који ћер ки у Фран -
цу ској носи сар му, и о све му што
га је сна шло на пари ском аеро -
дро му у суда ру с биро кра ти јом
– мета фо рич но гово ри о апсур -
ди ма савре ме не поли тич ке ситу -

а ци је и про бле ми ма као што су
при сту па ње Европ ској уни ји,
теро ри зам, мигра ци је.

Пред ста ва на коми чан начин
раз ра ђу је тему инте гри са ња
малих зема ља као што је Срби -
ја у над на ци о нал не орга ни за -
ци је као што је Европ ска уни -
ја. Није реч само о још јед ној
коме ди ји, већ о сати рич ној фар -
си која носи јед ну вели ку запи -
та ност о сло бо ди ства ра ња соп -

стве них циље ва у вре ме гло ба -
ли за ци је, која инси сти ра на
маси. Глав но пита ње које пред -
ста ва поста вља јесте живи мо
ли сво је сно ве или неке под -
мет ну те. Да ли неко дру ги
пуши, а ми се само тру је мо
њего вим димом?

Два нај бр жа чита о ца који се
јаве у петак, 20. апри ла, у 11
сати, награ ди ће мо са по две
кар те за пред ста ву „Пасив но

пуше ње”, које могу пре у зе ти
на биле тар ни ци Кул тур ног цен -
тра пре саме пред ста ве.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је
сле де ће: уку цај те КО (раз мак)
пред ста ва (раз мак) име и пре -
зи ме и поша љи те на 1201. Бру -
то цена СМС-а изно си 39,48
дина ра у ВИП мре жи, 39,60
дина ра у Теле нор мре жи и
38,64 дина ра у мт:с мре жи.

М. М. В.

У Пан че ву тре нут но
8.647 осо ба на бироу

Град издво јио 32
мили о на за сма ње ње
неза по сле но сти

Вели ко инте ре со ва ње
за пре ко 200 рад них
места

Укуп но 41 посло да вац пону дио
је више од 200 сло бод них рад -
них места на Сај му запо шља -
ва ња који је одр жан у сре ду,
18. апри ла, на Кор зоу, у орга -
ни за ци ји пан че вач ке фили ја -
ле Наци о нал не слу жбе за запо -
шља ва ње и Гра да Пан че ва.

Чиње ни ца да само на тери -
то ри ји нашег гра да тре нут но
има пре ко 8.600 неза по сле них,
обја шња ва без мно го суви шних
речи гужву која се у сре ду током
пре по дне ва могла при ме ти ти
у Ули ци вој во де Живо ји на
Миши ћа. При сут не су на отва -
ра њу сај ма поздра ви ли Саша
Павлов, гра до на чел ник, Дани -
је ла Лон чар, пред сед ни ца
Јужно ба нат ског управ ног окру -
га, и Ђор ђе Лукач, дирек тор
пан че вач ке фили ја ле НСЗ-а.
На дога ђа ју се оку пио вели ки
број Пан че ва ца и Пан чев ки
који су реши ли да оку ша ју сво -
ју сре ћу оби ла зе ћи штан до ве
пред у зе ћа са истак ну тим сло -
бод ним рад ним мести ма и
пону да ма за оба вља ње струч не
и лет ње прак се.
Пекар, лекар, апо те кар...
Ово го ди шња пону да посло ва
на сај му била је заи ста разно -
ли ка: од лич них и финан сиј -
ских услу га, пре ко услу га обез -
бе ђе ња, про из вод ње и пре ра де
дрве не гра ђе, до уго сти тељ ства,
оси гу ра ња, обра де мета ла, тури -
зма, инфор ма ци о них тех но ло -
ги ја, трго ви не и соци јал не
зашти те.

При ли ку да дођу до посла,
има ли су коно ба ри, кува ри, про -
дав ци, рецеп ци о не ри, књи го -
во ђе, посла сти ча ри, виљу шка -
ри сти, рад ни ци обез бе ђе ња,
ауто-меха ни ча ри, дипло ми ра -
ни прав ни ци, про јек тан ти, про -
гра ме ри, воза чи, вас пи та чи и
мно ги дру ги, а у пону ди је било
и пет рад них места за осо бе са
инва ли ди те том.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АКТУЕЛНО 3

НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац”
први у све му

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

ОДР ЖАН САЈАМ ЗАПО ШЉА ВА ЊА

НА КОР ЗОУ, У ПОТРА ЗИ ЗА СРЕ ЋОМ

им пове ћа ли шан се за запо -
шља ва ње. С дру ге стра не, има -
мо и људе чије је про фе си је
пре га зи ло вре ме и које не одго -
ва ра ју потре ба ма савре ме ног
тржи шта. Кад то узме мо у
обзир, јасно је зашто чак 5.540
наших сугра ђа на тра жи посао
дуже од чети ри, пет или шест
годи на – рекао је Лукач.

Пре ма њего вим речи ма, НСЗ
и локал на само у пра ва поку ша -
ва ју тим људи ма да иза ђу у
сусрет реа ли зу ју ћи про гра ме
пре ква ли фи ка ци је и доква ли -
фи ка ци је. За све оне који можда
нису има ли сре ће на сај му у
Пан че ву, важна вест гла си да
ће иста мани фе ста ци ја бити
одр жа на сле де ће сре де, 25. апри -
ла, од 11 до 13 сати, у про сто -
ри ја ма Месне зајед ни це у Кова -
чи ци. Д. Кожан

Петак, 20. април 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ЗА НАЈ БР ЖЕ ЧИТА О ЦЕ

Дели мо кар те за пред ста ву „Пасив но пуше ње”

САМО У „НИКО ДЕН ТУ”

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

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

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

ко во ди др Ђор -
ђе Ни ко лић.

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

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

мили о на дина ра за реа ли за ци ју
Локал ног акци о ног пла на за запо -
шља ва ње. На осно ву тог доку -
мен та пред ви ђе на је струч на прак -
са за људе који су завр ши ли сред -
њу или вишу шко лу или факул -
тет, која ће тра ја ти од шест до
два на ест месе ци. У пла ну су,
затим, и јав ни радо ви за теже
запо шљи ве кате го ри је људи – за
инва ли де, потом за људе који су
завр ши ли шко лу, а ста ро сти су
до три де сет или пре ко педе сет
годи на, као и за осо бе које су
пред пен зи јом. Реа ли зо ва ће мо и
сту дент ску лет њу прак су, тако да
ће одре ђе ни број сту де на та има -
ти могућ ност да пре ко лета ради
и стек не иску ство у стру ци. У
пла ну је и опре ма ње каби не та за
дуал но обра зо ва ње у пан че вач -
ким сред њим шко ла ма, а издво -
ји ли смо и сред ства за само за по -

да ва ца сва ке годи не укљу чу је
у Сајам запо шља ва ња, јер у
томе виде јед но ста ван и брз
начин да про на ђу потреб не рад -
ни ке. Додат но их моти ви ше то
што на рас по ла га њу има ју и
бес плат ну про фе си о нал ну
селек ци ју при ли ком избо ра
кан ди да та, као и могућ ност
кори шће ња финан сиј ских олак -
ши ца при запо шља ва њу.
Како је иста као Ђор ђе Лукач,
дирек тор пан че вач ке фили ја -
ле НСЗ-а, од про шло го ди шњег
сај ма до данас, тј. за про те -
клих два на ест месе ци, број Пан -
че ва ца и Пан чев ки који су на
бироу сма њио се за око 1.250.

– Сада је на нашој еви ден -
ци ји 8.647 осо ба из Пан че ва.
Када је реч о тери то ри ји јужног
Бана та, број неза по сле них се
за годи ну дана сма њио с при -

Две ста шан си за живот ни пре о крет

Пре ма речи ма Милен ка Чуч -
ко ви ћа, већ ни ка заду же ног за
рад, запо шља ва ње и соци јал на
пита ња, Сајам запо шља ва ња је
прва од укуп но осам мера
актив не поли ти ке запошљавањa
пред ви ђе них ово го ди шњим
Локал ним акци о ним пла ном.

– Упр кос свим доса да шњим
нема лим напо ри ма, на под руч -
ју Пан че ва и даље посто ји вели -
ки број неза по сле них. Град је
ове годи не опре де лио пре ко 32

шља ва ње, као и за подр шку почет -
ни ци ма у бизни су – нагла сио је
Чуч ко вић.

Он је рекао и то да је ове годи -
не наста вље на реа ли за ци ја про -
гра ма „НИС – прва шан са” запо -
че та лани, додав ши да је током
2017. захва љу ју ћи мера ма које је
спро во ди ла локал на само у пра ва
рад но анга жо ва но 370 осо ба.

Пре га же ни вре ме ном
У пан че вач кој фили ја ли НСЗ-
а кажу да се све већи број посло -

бли жно 19.000 на 16.600. Оно
што посеб но забри ња ва, јесте
чиње ни ца да је међу неза по -
сле ни ма с тери то ри је Пан че -
ва, њих пре ко 3.000 неква ли -
фи ко ва но. Тако ђе, 4.250 осо ба
има завр ше ну само сред њу шко -
лу. Са вишом шко лом има мо
489, а с висо ком 643 осо бе. Ова
ста ти сти ка нам гово ри да је
глав ни про блем вели ког бро ја
неза по сле них тај што нема ју
ква ли фи ка ци је и зна ња који би

Народ ни музеј Пан че во пози -
ва љуби те ље сел фи ја да се при -
дру же ства ра њу изло жбе
„Буди те у музе ју” која ће бити
отво ре на 19. маја у окви ру
„Ноћи музе ја”. Сво је сел фи је
с путо ва ња, инте ре сант них
места или зна чај них тре ну та -
ка може те посла ти на „Феј -
сбук”, „Тви тер” или „Инста -
грам” про фи ле Народ ног музе -
ја Пан че во до 10. маја.

Сел фи се сма тра потом ком
ауто пор тре та. Себе су сли ка -
ли чуве ни умет ни ци, попут
Рем бран та, Ван Гога, Его на
Шилеа, Миле не Павло вић
Бари ли, Оље Ива њиц ки, Сте -
фа на Тенец ког. Први пут је

забе ле жен фото-апа ра том
1839. годи не, а 2013. годи не
нашао је сво је место у „Окс -
форд ском реч ни ку”.

Публи ка ће путем изло жбе
моћи да сазна исто ри јат сел -
фи ја, раз ли ку изме ђу ауто пор -

тре та и сел фи ја, њего ве врсте
и под вр сте, дру штве ну, кул ту -
ро ло шку и пси хо ло шку димен -
зи ју, о томе који део попу ла -
ци је нај ви ше пра ви сел фи је,
али и о томе у којим земља ма
и којим ситу а ци ја ма су они

зако ном забра ње ни због опа -
сно сти који ма се изла же аутор
сел фи ја, као и о дру гим зани -
мљи во сти ма што пра те овај,
послед њих годи на опште при -
хва ћен фено мен.

М. М. В.

БУДИ ТЕ У МУЗЕ ЈУ

Позив за љуби те ље сел фи ја



На избор ној скуп шти ни ГО ЛСВ,
11. апри ла, иза бра но је ново руко -
вод ство Град ског одбо ра. Пред -
сед ник је Дана ил Вуч ков ски, а
пот пред сед ни ци су Ружа Дра го -
вић и Мио драг Лукић. Функ ци -
ју пред сед ни ка Извр шног одбо -
ра у наред ном пери о ду оба вља -

ће Милан Ради во јев. Лига ши
оба ве шта ва ју гра ђа не да ће сва -
ког утор ка од 18 до 20 сати
њихо ва кан це ла ри ја бити отво -
ре на за све ста нов ни ке Пан че -
ва који има ју потре бу да се
обра те руко вод ству Град ског
одбо ра, са сво јим про бле ми ма

или пред ло зи ма. Пре ма речи -
ма новог пред сед ни ка ГО Дана -
и ла Вуч ков ског, Лига соци јал -
де мо кра та Вој во ди не наста ви -
ће и у пред сто је ћем пери о ду
да се истрај но зала же за гра -
ђан ске вред но сти и бољи поло -
жај Вој во ди не.

Пред сед ник Репу бли ке Срби је Алек сан дар Вучић раз го ва рао
је с пред став ни ци ма ККР-а, воде ће свет ске инве сти ци о не
компанијe и већин ског вла сни ка „Јунај тед гру пе”, каблов -
ског опе ра те ра који послу је у Срби ји. Они су га оба ве сти ли о
наме ри да у сле де ћих пет годи на уло же још 293 мили о на
евра у нашој земљи.

– Поздра вљам вашу одлу ку. Задо во љан сам бро јем људи
који запо шља ва те и то је вели ки допри нос нашој еко но ми ји.
Увек ћете има ти нашу подр шку, упр кос јасном несла га њу с
начи ном на који на сво јим кана ли ма пред ста вља те Срби ју –
иста као је пред сед ник Вучић. 

(Инфор ма ци ја РТВ „Пинк”, 17. април)

* * *
Изја ве аме рич ког пред сед ни ка Трам па да је напа дом на
Сири ју испу ње на миси ја и да је задат смр то но сни уда рац
Аса до вој спо соб но сти да сириј ска вој ска кори сти хемиј ско
оруж је, нема ју осно ва. Напад на сириј ска постро је ња за про -
из вод њу хемиј ског оруж ја није пости гао већи ну циље ва и
неће застра ши ти пред сед ни ка Аса да.

(Инфор ма ци ја аген ци је „Бета” о оба ве штај ним 
про це на ма Изра е ла, 17. април)

* * *
Зад њих дана мно го је акти ван Тони Блер, који је, могло би се
поми сли ти, зау век нестао. Тра жи да „Сири ја буде кажње на”.
Он је рани је већ „казнио” Југо сла ви ју и Ирак, па је за њега
кажња ва ње изгле да страст.

(Амба са дор Руси је Алек сан дар Чепу рин, „Тви тер”, 
15. април)

* * *
Нови нар ство је можда нај о па сни ји посао у Руси ји. Мак сим
Боро дин, нови нар који је истра жи вао поги би ју руских пла -
ће ни ка у Сири ји, пре ми нуо је у бол ни ци од тешких повре да
које је задо био након што је под још нераз ја шње ним окол но -
сти ма пао с бал ко на на петом спра ту згра де у којој је живео.

(Из при ло га срп ске редак ци је Би-Би-Сија, 17. април)

* * *
Поли ци ја у Пиро ту ухап си ла је А. В., рође ног 1988, због
посто ја ња осно ва сум ње да је почи нио кри вич но дело нано -
ше ње тешке теле сне повре де. Сум ња се да је он 16. апри ла у
раним јутар њим часо ви ма позвао 24-годи шњег мушкар ца и
потом се одве зао с њим до насе ља При сјан у Пиро ту. Тамо
му је мака за ма за реза ње воћа одсе као мали прст на руци.
Нај ве ро ват ни ји мотив за то је дуг који повре ђе ни није вра -
тио.

(Из саоп ште ња Мини стар ства уну тра шњих посло ва, 
17. април)

* * *
Бив ши играч „Бар се ло не” Ривал до, који је 2002. годи не напу -
стио тај клуб и пре шао у „Милан”, изја вио је да је недав ни
пораз „Бар се” од „Роме” и њено испа да ње из Лиге шам пи о на
добра ствар за фуд бал. Он је под се тио да се још један вели ки
клуб, „Реал”, једва спа сао од испа да ња, захва љу ју ћи пена лу
који му је досу ђен у послед њем мину ту и додао да су та два
дога ђа ја пока за ла да „Бар са” и „Реал” нису једи не две еки пе
на све ту.

(Из при ло га спорт ске редак ци је интер нет пор та ла Б92,
17. април)

Локал но руко вод ство покре та
„Доста је било” пово дом послед -
њих зби ва ња у тој орга ни за ци -
ји одр жа ло је у сво јим про сто -
ри ја ма кон фе рен ци ју за нови -
на ре 16. апри ла.

– Пово дом јав них исту па
поје ди на ца и шире ња дез ин -
фор ма ци ја жели мо да сво јим
сугра ђа ни ма и сви ма који су
нам пру жа ли подр шку у нашој
бор би за оства ри ва ње циље ва
зацр та них у про гра му и наче -
ли ма ДЈБ пору чи мо да се
Општин ски одбор ДЈБ Пан че -
во тру ди да сво јим радом и
поступ ци ма оправ да пове ре ње
које је добио од гра ђа на, и то у
ситу а ци ји када су поје дин ци,
воде ћи се лич ним инте ре си ма
или сво јом незре ло шћу, поку -
ша ли да обес хра бре нашу даљу
бор бу за поста вље не циље ве –
рекла је Миле на Пуше ља.

Она је дода ла да је на сед -
ни ци општин ског одбо ра ДЈБ
13. апри ла доне та одлу ка да се
јав ност упо зна с тим да је пре -
дат редо ван годи шњи финан -
сиј ски изве штај за пери од од
11. маја до 31. децем бра  и да

га сви могу виде ти на сај ту
Аген ци је за бор бу про тив коруп -
ци је: http://www.acas.rs/acasPu-
blic/pretragaFinanskijskihlzve-
staja.htm.

– Тамо се види на који начин
је тро шен новац поре ских обве -

зни ка од стра не ГГ „Доста је
било”. У пери о ду од 1. јану а ра
до 10. маја про шле годи не одго -
вор но лице ГГ био је Дејан Јова -
но вић, који је након про ме не
овла шће ног лица имао закон -
ску оба ве зу да пре да нов ча на
сред ства с теку ћег рачу на, и то
око 160.000 дина ра, као и доку -
мен та ци ју о утро ше ним сред -
стви ма новом одго вор ном лицу.
Избе гао је ту оба ве зу и та сред -
ства су већим делом нена мен -
ски тро ше на, јер је поку шао да
утро шак сред ста ва оправ да рачу -
ни ма за лизинг соп стве ног вози -
ла. Нада мо се да ће Аген ци ја за
бор бу про тив коруп ци је реши -
ти ту ситу а ци ју – каза ла је Миле -
на Пуше ља.

Она је нови на ри ма дала и
допис који је упу ћен Аген ци ји.

Страну 
припремио

Синиша
Трајковић
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КОНЦЕПТ

СРП СКИ ПОКРЕТ ДВЕ РИ

Град Пан че во –
заштит ник поро ди це

ПЕТРУ ЈОЈИЋУ ОДГОВОРИЛА МИНИСТАРКА МИХАЈЛОВИЋ

„СРБИЈА ВОЗ” КОНТАКТИРАО С ГРАДОМ

ДОСТА ЈЕ БИЛО

Лич ни инте ре си или незре лост

ЛИГА СОЦИ ЈАЛ ДЕ МО КРА ТА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Иза бра но ново руко вод ство

Пово дом Међу на род ног дана
поро ди це, 15. маја, Град ска
орга ни за ци ја Срп ског покре та
Две ри пред ло жи ла је локал ној
само у пра ви Гра да Пан че ва
доно ше ње поро дич не декла ра -
ци је. Наја вље ни су раз го во ри
са свим одбор нич ким гру па ма
у локал ном пар ла мен ту, јер
„сма тра мо да је инте рес свих
да подр же мере за бољи живот
свих гра ђа на наше општи не”.

У писа ном обли ку наве ли су
сле де ће: тре ба има ти у виду
сле де ће више него пораз не и
забри ња ва ју ће чиње ни це: у про -
шлој, 2017. годи ни у Срби ји се
роди ло нај ма ње беба у прет -
ход них сто годи на; број ста -
нов ни ка Срби је за десет годи -
на сма њен је за 385.000; годи -
шње у Срби ји неста не општи -
на сред ње вели чи не од 35.000
до 40.000 ста нов ни ка; про сеч -
на поро ди ца у Срби ји има само

јед но дете; про сеч на ста рост
ста нов ни штва у нашој земљи
кон стант но расте – у 2017. изно -
си ла је 42,9 годи на; про сеч на
ста рост мај ке при ли ком рође -
ња првог дете та је три де сет
годи на; про шле годи не у Срби -
ји је скло пље но хиља ду бра ко -
ва мање него 2016. годи не; ста -
ти стич ки гле да но, уми ре мо од
мно гих боле сти које се могу
спре чи ти и које су после ди ца
нездра вих начи на живо та; поро -
ди ца је основ на једи ни ца дру -
штва, која има пра во на зашти -
ту држа ве и дру штва.

Поро дич на декла ра ци ја коју,
пре ма мишље њу Две ри, тре ба
да доне се Скуп шти на гра да
Пан че ва, јесте „основ ни доку -
мент локал не поро дич не поли -
ти ке којим се извр шна власт
оба ве зу је да ће шти ти ти поро -
ди цу као основ ну једи ни цу дру -
штва”.

С расположивим
средствима није
могућ већи обим 
саобраћаја

Неопходно учешће
локалних самоуправа

Народни посланик из нашег
града Петар Јојић (СРС) поста-
вио је 22. марта посланичко
питање које се односи на уки-
дање саобраћања „БГ воза” на
линији Београд–Панчево и обр-
нуто. Упутио га је на адресу
Зоране Михајловић, потпред-
седнице Владе РС и министар-
ке грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре.

Она му је одговорила, па
овом приликом преносимо
делове текста испод ког је њен
потпис.

Без примедби на ред вожње
Зорана Михајловић каже да
„Република Србија улаже вели-
ке напоре да заједно са желе-
зничким превозником подиг-
не ниво квалитета услуге и обез-
беди најбољи могући превоз
путника, а нарочито након
реконструкције железничке
инфраструктуре, када је могу-
ће осетити праве ефекте ула-
гања”.

– Конкретно, на релацији
Вршац – Панчево – Београд
Дунав – Панчево – Вршац пла-
ниран је саобраћај пет пари
возова, а на релацији Зрења-
нин – Панчево – Београд Дунав
– Панчево – Зрењанин два пара
возова, тако да је грађанима
Панчева омогућен превоз до
Београда са седам полазака.
Саобраћај возова из система
„Беовоз” престао је да се при-
мењује 2010, када је успоста-
вљен саобраћај возова из систе-
ма „БГ воз”, који је организо-
ван у оквиру граница терито-
рије града Београда, што у кон-
кретном случају представља ста-
ница Овча, а продужење рела-
ције саобраћаја возова изван
границе територије града је
једино могуће уз сагласност
Града Београда, који је нару-
чилац услуге превоза градске
железнице. Битно је напомену-
ти да су представници Јужно-
банатског управног округа и
Града Панчева контактирани

од стране „Србија воза” у више
наврата током 2016. и 2017.
године, а потом позивани на
састанке на тему реда вожње и
суфинансирања превоза путни-
ка железницом, зато што „Срби-
ја воз” с расположивим сред-
ствима није могао да планира
већи обим саобраћаја – навела
је Зорана Михајловић.

Она је додала да „већи број
полазака возова захтева додат-
на финансијска средства”, а да
је с обзиром на расположива
једина реална могућност за уна-
пређење превоза учешће локал-
них самоуправа у финансира-
њу превоза железницом, „уко-
лико је то у интересу њихових
грађана”.

– У циљу да ред вожње
2017/2018. године буде про-
јектован у складу с потребама
грађана, „Србија воз” је у мар-
ту 2017. упутио дописе свим
начелницима управних окру-
га, а затим су на ту тему одр-
жани састанци како би се утвр-
дило да ли постоји заинтере-
сованост локалних самоупра-
ва да узму учешће у планира-
њу и суфинансирању превоза
путника железницом. Пред-
ставници локалних самоупра-
ва с подручја Јужнобанатског
управног округа, као ни начел-
ник округа нису доставили
одговор на поменуту тему. На

састанку представника Мини-
старства грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре,
локалних самоуправа и „Срби-
ја воза”, који су били заказива-
ни и одржавани на тему: ред
вожње и обавезе јавног прево-
за, исти нису изнели примедбе
на пројектовани нацрт реда
вожње 2017/2018 – написала
је потпредседница Владе.

Симулација
Зорана Михајловић је подву-
кла да је „у више наврата пред-
ставницима Града Панчева
предлагано да постигну дого-
вор с Градом Београдом о
могућем продужењу линије
возова из система ’БГ воз’ до/од
станице Панчево Војловица,
чиме би се обезбедила квали-
тетнија понуда превоза желе-
зницом”.

– Последњи састанак на ту
тему одржан је 6. децембра
2017. Присуствовали су му
представници Града Београда,
Града Панчева и „Србија воза”.
На основу закључака са састан-
ка, Град Панчево је доставио
предлог организације саобра-
ћаја возова који је од стране
„Србија воза” прослеђен упра-
вљачу инфраструктуре „Инфра-
структура железнице Србије”,
како би се извршила симула-
ција реда вожње. У складу с

расположивим материјалним
обезбеђењем и потребом да се
ред вожње из система „БГ воза”
задржи по пројектованом мате-
ријалу, преложен је ред вожње
који се може реализовати у
постојећим условима одвија-
ња саобраћаја. Ред вожње и
оквирна цена коштања воза
прослеђени су Граду Панчеву
дописом од 12. фебруара 2018.
У наредном периоду очекује-
мо изјашњавање Панчева и Бео-
града – поручила је Зорана
Михајловић.

Она је закључила да „уколи-
ко градови Панчево и Београд
усагласе комерцијалне услове
у вези са продужењем линија
возова из система ’БГ воз’, а
Град Панчево буде заинтере-
сован да се укључи у финанси-
рање превоза путника желе-
зницом и преузме надокнаду
дела трошкова за саобраћај
возова, ’Србија воз’ ће преду-
зети потребне мере и активно-
сти да се захтев за успоставља-
ње саобраћаја возова до стани-
це Панчево Војловица и обрат-
но реализује”.

На крају, Зорана Михајло-
вић је написала да ће мини-
старство које води „у оквиру
својих надлежности учинити
све како би се унапредио тран-
спорт, водећи рачуна о квали-
тету живота грађана”.
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Недељ ни лист „Пан че вац” је у петак,
13. апри ла, напу нио 149 годи на. Од
настан ка листа до данас дра стич но
су се про ме ни ле дру штве не окол но -
сти и сам град Пан че во. Нови на ри
ско ро век и по беле же зби ва ња у
нашем гра ду и насе ље ним мести ма и
инфор ми шу гра ђа не о тема ма које су
веза не за њихов сва ко днев ни живот.
Један од раз ло га за њего ву дуго трај -
ност је упра во то пове ре ње које је
добио од локал ног ста нов ни штва.

Пита ли смо наше сугра ђа не да ли
они чита ју „Пан че вац”, које теме их
нај ви ше зани ма ју и шта би у листу
могло да се уна пре ди.

ФАНИ СРДИЋ, пен зи о нер ка:
– Чита ла сам га редов но док ми је

вид био добар, а сада не видим ни на
јед но око. Супруг ми поне кад чита
вести. Мислим да би тре ба ло да се
пише више о неким основ ним ства -
ри ма у нашем гра ду које су бит не за
сугра ђа не, а мало мање о неким нева -
жним тема ма.

ХУСЕ ИН РОВ ЧА НИН, пен зи о нер:
– Рани је сам стал но читао, а сада

сам ста ри ји па сла би је купу јем „Пан -

че вац”. Увек ме је зани ма ло шта се
деша ва у Пан че ву и око ли ни, по
месним зајед ни ца ма у насе ље ним
мести ма и, нарав но, нешто из спор -
та. Рани је су нови не изгле да ле дру га -
чи је, као и саме вести. Био је то дру -
ги систем и вре ме које је и мени и
људи ма које позна јем мно го дра же
него ово сада. 

ЂУРА МИЋИЋ, хемиј ски лабо рант у
пен зи ји:

– У послед ње вре ме га читам због
огла са. То ме нај ви ше зани ма, а у
њему могу да про на ђем све што ме
зани ма. Нарав но, пре ли стам и оста -
ле стра не да видим шта се деша ва у
нашем гра ду.

МИЛО ВАН ВЕЛИЧ КО ВИЋ, пољо при -
вред ник:

– Не читам „Пан че вац” јер у њему
не могу да про на ђем оне инфор ма ци -
је које мене зани ма ју. Нај ви ше ме
инте ре су ју при вре да и пољо при вре да,
али сада се о томе сла би је пише. Сма -
трам да би ради саме еду ка ци је ста -
нов ни штва тре ба ло да буде више вести
из тих обла сти, јер би то помо гло да
се људи задр же у јужном Бана ту.

СНЕ ЖА НА МАНА СИЋ, сли кар ка:
– Увек га пре ли стам када одем код

сво је мај ке. С обзи ром на то да се бавим
умет но шћу, нај ви ше ме зани ма та рубри -
ка и сма трам да је сасвим солид на. Има
про сто ра да се побољ ша. На при мер, ја
бих воле ла да се више пише о локал -
ним умет ни ци ма, јер у нашем гра ду
има доста кре а тив них људи који се баве
раз ли чи тим врста ма умет но сти. Тако -
ђе бих воле ла да видим више истра жи -
вач ких тек сто ва у обла сти поли ти ке,
као и више тема о обра зо ва њу.

ЗОРА НА ЂУКИЋ, меди цин ска сестра:
– Не купу јем редов но „Пан че вац”.

Мислим да сам га купи ла послед њи
пут када сам тра жи ла стан за изнајм -
љи ва ње. Ина че не купу јем штам па не
нови не, већ читам само елек трон ске.
То ми је лак ше, јер пре ко апли ка ци ја
могу лако про чи та ти вести која ме инте -
ре су је. Дру го, мислим да су гене рал но
све нови не изгу би ле на ква ли те ту, јер
нас кон стант но бом бар ду ју шун дом и
црном хро ни ком. Доду ше, тога има и
на интер не ту, али барем не пла ћаш да
читаш сва ка кве вести.

Анке ти ра ла Мир ја на 

Марић Велич ко вић

М. ВЕЛИЧКОВИЋЂ. МИЋИЋ С. МАНАСИЋ З. ЂУКИЋ

НАША АНКЕТА

ЧИТА ТЕ ЛИ „ПАН ЧЕ ВАЦ”?

Огла си зна ча јан сег мент

Х. РОВЧАНИНФ. СРДИЋ

ХРОНИКА

ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК ПАН ЧЕ ВА О НЕМАЧ КОЈ ФАБРИ ЦИ КОЈА ДОЛА ЗИ У ПАН ЧЕ ВО

РАДЕ ЗА „ВОЛ ВО”, „АУДИ” 
И „МЕР ЦЕ ДЕС”

сара ђу ју с „Вол вом”, „Ауди јем” и „Мер -
це де сом” – иста као је Павлов.

Он је рекао да је ово први пут после
гото во четр де сет годи на да неки стра -
ни инве сти тор дола зи у Пан че во. Додао
је да су раз ло зи за то посто ја ње гото -
ве и ком плет но инфра струк тур но опре -
мље не инду стриј ске зоне у нашем гра -
ду, као и исправ на поли ти ка пред -
сед ни ка наше држа ве Алек сан дра
Вучи ћа, која је фоку си ра на на при -
вла че ње стра них инве сти то ра. Захва -
љу ју ћи томе су се, пре ма њего вим
речи ма, покло пи ли пону да Пан че ва
и зах те ви немач ког инве сти то ра.

Под се ћа мо, град ска власт у Пан че ву
недав но је усту пи ла немач кој фабри ци
10,8 хек та ра гра ђе вин ског земљи шта у
север ној инду стриј ској зони (на путу
Пан че во –Ја бу ка) без накна де. Таква
одлу ка је обра зло же на тиме да ће „Цет-
-Еф” у првој фази инве сти ра ти у изград -
њу пан че вач ке фабри ке 85 мили о на
евра и запо сли ти више од 500 рад ни ка.
Иду ће годи не биће инве сти ра но још 40
мили о на евра, 2020. годи не још 25
мили о на, а годи ну дана касни је 20
мили о на евра. М. Глигорић

Први пут после гото во
четр де сет годи на да неки
стра ни инве сти тор дола зи
у Пан че во

У наред на два месе ца 
тре ба да буде рас пи сан
кон курс за првих сто
шезде се то ро људи који 
ће ради ти у тој фабри ци

Гра до на чел ник Пан че ва Саша Павлов
изја вио је 13. апри ла на отва ра њу нове
згра де Пре кр шај ног суда да први корак
у изград њи згра де немач ке фабри ке
„Цет-Еф” (ZF) из Фри дрихсха фе на,
која је наја ви ла да ће инве сти ра ти у
нашем гра ду, у новој инду стриј ској
зони, тре ба да буде изда ва ње град ске
гра ђе вин ске дозво ле. Пре ма њего вим
речи ма, то би тре ба ло да буде завр -
ше но до 21. јуна.

Он је додао да у наред на два месе -
ца тре ба да буде рас пи сан кон курс за
првих сто шезде се то ро људи који ће
ради ти у тој фабри ци. Рекао је да је
пред ви ђе но да у њој ради пет сто шезде -
се то ро људи.

– У првој фази тре ба ло би да се та
фабри ка про сти ре на 26.000
квадратних метара. Први рад ни ци ће

При пад ни ци Сао бра ћај не поли ци је
спро ве шће од 16. до 22. апри ла акци -
ју поја ча не кон тро ле брзи не кре та ња
вози ла. Ова кон тро ла воза ча биће оба -
вље на у свим држа ва ма чла ни ца ма
орга ни за ци је ТИСПОЛ (Мре жа сао -
бра ћај них поли ци ја Евро пе) и обу -
хва ти ће 28 држа ва које су чла ни це
Европ ске уни је, као и Срби ју, Швај -
цар ску, Нор ве шку и Гру зи ју.

Упра ва Сао бра ћај не поли ци је МУП-а
Срби је, која води ову акци ју код нас,
наја ви ла је да ће сва ки возач који
пре ко ра чи дозво ље ну брзи ну бити зау -
ста вљен и након тога под вр нут алко-
тести ра њу. Кон тро ли са ће се и јесу ли
возач и пут ни ци у вози лу веза ли сигур -
но сне поја се ве.

Исто вре ме но ће бити реа ли зо ва на
и акци ја „Speed Marathon”, која се
тако ђе спро во ди на путе ви ма у свим
држа ва ма чла ни ца ма ТИСПОЛ-а. Она
ће обу хва ти ти мере ње брзи не на нај -

ва жни јим пут ним прав ци ма непре -
кид но у тра ја њу од 24 сата – од 18.
апри ла у 6 сати до 19. апри ла у 6
сати.

У том пери о ду биће анга жо ва ни сви
рас по ло жи ви уре ђа ји за мере ње брзи -
не које сао бра ћај на поли ци ја има, а
на део ни ци ауто-пута Шид –Ши ма -
нов ци биће мере на и про сеч на брзи -
на кре та ња вози ла.

Током про шло го ди шње акци је „Speed
Marathon” на европ ским путе ви ма су
за 24 сата откри ве на укуп но 151.073
пре кр ша ја пре ко ра че ња брзи не, од чега
је 2.895 реги стро ва но у Срби ји. Резул -
та ти доса да шњих ана ли за пока за ли су
да је сва ки тре ћи сао бра ћај ни пре кр -
шај у Репу бли ци Срби ји пре ко ра че ње
дозво ље не брзи не кре та ња вози ла. Исто -
вре ме но, утвр ђе но је да је пре бр за
вожња била доми нан тан фак тор у гото -
во поло ви ни сао бра ћај них незго да с
поги ну лим лици ма. М. Г.

ДО НЕДЕ ЉЕ, 22. АПРИ ЛА

Вели ка акци ја сао бра ћај не
поли ци је

У ЧЕТВР ТАК И ПОНЕ ДЕ ЉАК

Изме не режи ма сао бра ћа ја
у цен тру гра да

У четвр так, 19. апри ла, и у поне де -
љак, 23. апри ла, неке ули це у цен -
тру гра да биће затво ре не за сао бра -
ћај од 10 до 13 сати због про сла ве
Дана Вој ске Срби је.

Град ска упра ва је саоп шти ла да се
то одно си на ули це: Вој во де Радо ми -
ра Пут ни ка и Трг сло бо де (у делу од
Кара ђор ђе ве до Вој во де Петра Бојо -
ви ћа), Мак си ма Гор ког (у делу од
Ули це др Све ти сла ва Каса пи но ви ћа

до Ули це вој во де Радо ми ра Пут ни -
ка), Жар ка Зре ња ни на (у делу од Ули -
це др Све ти сла ва Каса пи но ви ћа до
Ули це вој во де Радо ми ра Пут ни ка),
Вој во де Петра Бојо ви ћа (у делу од
Ули це др Све ти сла ва Каса пи но ви ћа
до Ули це вој во де Радо ми ра Пут ни -
ка), Гене ра ла Петра Ара чи ћа и Дими -
три ја Туцо ви ћа (у делу од Ули це вој -
во де Радо ми ра Пут ни ка до Ули це
бра ће Јова но вић). М. Г.

бити упу ће ни на више ме сеч ну обу ку
у Срби ји, као и у Немач кој и дру гим
земља ма у који ма посто је пого ни „Цет-
Ефа” широм Евро пе, а почет ком фебру -
а ра иду ће годи не поче ће да отпре ма -
ју из Пан че ва нове про из во де. Што се
тиче тога шта је про из вод ни асор ти -
ман немач ке фабри ке, могу да кажем
да они испо ру чу ју елек трон ске и елек -
трич не дело ве за ауто-инду стри ју. Већ

Након Зонске смотре рецитатора,
која је одржана крајем марта у Кови-
ну, на наредно такмичење пласира-
ло се четворо ученика основних шко-
ла и једна ученица средње школе из
Панчева.

Покрајинска смотра биће одржа-
на од 20. до 22. априла у Сечњу и на
њој ће учествовати Андреа Холок из
ОШ „Братство–јединство” Панчево
(ментор Марина Хриб), Дуња Топал

из ОШ „4. октобар” Глогоњ (ментор
Драган Димитријевић), Матеја Гуран
из ОШ „Братство–јединство” Пан-
чево (ментор Марија Анушић) и
Михајло Грујић из ОШ „Бранко Ради-
чевић” Панчево (ментор Весна
Михајлов). Из категорије старијих
ученика такмичиће се гимназијал-
ка Милица Гајић (ментор Невена
Стефановић).

М. М. В.

РЕЗУЛТАТИ ЗОНСКЕ СМОТРЕ

Петоро одлази на 
покрајинско такмичење

СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА АНСАМБЛА „КОЛО”

Будућност традиције

Концертом у препуној дворани Кул-
турног центра Панчева у петак, 13.
априла, Ансамбл народних игара и
песама „Коло” обележио је свој седам-
десети рођендан.

Ансамбл „Коло” седам деценија
чува наслеђе, традицију и културу
српског народа, а и на својеврстан
начин чини везу између прошлости и
будућности.

– Седамдесет година постојања је
велики успех, али то је тек почетак.

Ми смо окренути ономе што долази
и идемо му у сусрет, увек свесни да
оно што смо очували има смисла само
ако од њега можемо да створимо
нешто ново, нешто што ће комуни-
цирати с људима на нивоу који пре-
вазилази разлике у годинама, поре-
клу или националној припадности –
поручио је Владимир Декић, дирек-
тор Ансамбла народних игара и песа-
ма Србије „Коло”.

М. М. В.



Изло жба сли ка Ђор ђа Соко -
лов ског, умет ни ка из Бео гра -
да, отво ре на је у уто рак, 10.
апри ла, у Гале ри ји савре ме не
умет но сти.

Дела су наста ла ком би но ва -
њем лане ног уља, гара, земље и
разних мате ри ја ла који се кори -
сте у гра ђе ви нар ству и инду -
стри ји, које је умет ник већи -
ном нано сио на плат но, али и
на метал не и дрве не пло че.

– Зани ма ме однос реал ног
и нере ал ног, који је на гра ни -
ци мета фи зич ког. Та гра ни ца
је можда тема мојих сли ка –
рекао је Соко лов ски.

Он сво је сли ке дуго ства ра,
раз ви ја их, надо гра ђу је, досли -
ка ва, а често и пре сли ка ва ако

није постиг нут задо во ља ва ју ћи
ниво кон тем пла тив не сна ге.

– Због тога оне доби ја ју и
субјек тив ну и реал ну тежи ну
која се пре но си на мета фи зич -
ки ниво дожи вља ја при сут но -
сти. Вели ком масом мате ри је
под сли ка них сло је ва и топлим
тоно ви ма ниског тона ли те та
који изби ја ју из доњих нано са
поку ша вам да у реал ном про -
сто ру посма тра ча ство рим
објек те који зра че узне ми ру ју -
ћом тиши ном – закљу чио је
аутор.

Ђор ђе Соко лов ски је рођен
1963. годи не у Бео гра ду. Факул -

тет ликов них умет но сти у Бео -
гра ду завр шио је 1995. годи не
у кла си про фе со ра Живо ји на
Турин ског. Пост ди плом ске сту -
ди је завр шио је 1999. годи не
на истом факул те ту, код про -
фе со ра Сло бо да на Рок сан ди -
ћа. Члан је УЛУС-а од 1996.
годи не, са ста ту сом само стал -
ног умет ни ка.

Зеч ји трн (Ononis spinosa
L.) још јед на је само ни кла
врста из фами ли је маху нар -
ки. У нашем наро ду је познат
под нази ви ма гла диш, гла -
ди ше ви на, гла ду шац, бодеж,
вуч ји трн, игли ца, кра љев -
ска сала та, мило трн, руп ни
трнић. Латин ски назив одно -
сно назив рода води поре -
кло из грч ког јези ка – „онос”,
што зна чи мага рац; назив
врсте води поре кло од латин -
ске речи „спи но сус”, што
зна чи трно вит. Зеч ји трн је
више го ди шњи, раз гра нат
полу жбун који расте на
сувом, запу ште ном земљи -
шту као зеља ста, отпор на и
вео ма бодљи ка ва биљ на
врста. Корен зеч јег трна је
вео ма сна жан и добро уко -
ре њен у земљи шту. Ста бло
му је усправ но и бодљи ка -
во, висо ко 50–70 цм, у доњем
делу одр ве не ло. Листо ви су
с крат ком дршком или седе -
ћи, доњи тро чла ни, а гор -
њи, наро чи то у цвет ном реги -
о ну, про сти. Лисни зали сци
су вели ки, јаја сти и оба ви -
ја ју ста бло. Цве то ви су поје -
ди нач ни, леп ти ра сти, нај че -
шће црвен ка сте, ружи ча сте
или љуби ча сте боје. Цве то -
ви се нала зе у пазу ху листо -
ва и гра де гро зда сте цва сти.
Биљ ка цве та од јуна до сеп -
тем бра. Плод је изду же на
маху на, јаја стог обли ка,
покри ве на меким дла ка ма
и жле зда ма, и обич но садр -
жи јед но семе. Као само ни -
кла биљ ка, рас про стра њен
је по целој Евро пи, запад ној
Ази ји и север ној Афри ци.
Зеч ји трн се нај че шће нала -
зи на лива да ма, на запу ште -

ним мести ма, утри на ма,
покрај путе ва и на сувим
сун ча ним тере ни ма. Због све
веће потра жње у поје ди ним
држа ва ма отпо че то је њего -
во гаје ње. Ипак, у прак си се
и даље корен ове врсте саку -
пља у јесен (сеп тем бар и
окто бар) или у рано про ле -
ће (март и април), када је
земља вла жна и погод на за
њего во вађе ње. Изва ђе ни
корен се очи сти, опе ре и
исе че по дужи ни на мање
дело ве, а потом суши на сун -
цу или у сушни ци на тем пе -
ра ту ри 45–50 сте пе ни Цел -
зи ју са. Однос све жег и сувог

коре на при суше њу је 3 : 1.
Осу шен корен је тврд, жилав,
дебљи не око два цен ти ме -
тра, сиво сме ђе боје, влак на -
стог пре ло ма, са сржним зра -
ци ма који се екс цен трич но
шире. Мири са нема, а уку са
је сла ду ња вог, мало опо рог
и наљу тог. Паку је се у јута -
не вре ће или кути је и чува
на сувом и про мај ном месту
зашти ћен од инсе ка та који
га напа да ју због скро ба.

Осу шен корен зеч јег трна
(Ononidis radix) – про пи су је
Југо сло вен ска фар ма ко пе ја
IV. Ова дро га пре ма хемиј -
ском саста ву садр жи три тер -
пен ске сапо но зи де (због чега
корен делу је диу ре тич но),
фла во но и де (наро чи то изо -
фла вон ски гли ко зид оно -
нин), три тер пен ски дери ват
оно кол, мало етар ског уља,
тани не, смо ле и др. Ула зи у
састав разних чаје ва који
поја ча ва ју излу чи ва ње
мокра ће. Делу је као благ диу -
ре тик, који не дра жи бубре -
ге. Састо јак је чаја за чишће -
ње, чаја за поја ча но луче ње
жучи, чаје ва за мокре ње, уро -
ло шких чаје ва и чаја про тив
реу ма ти зма. У Инсти ту ту за
про у ча ва ње леко ви тог биља
„Др Јосиф Пан чић” кори сти
се за изра ду већег бро ја чаје -
ва, као што су чај бр. 12 – за
убла жа ва ње тего ба код каме -
на у бубре гу; чај бр. 14 –
увин чај; чај бр. 46 – уве нол
или чај код упа ле мокраћ -
них кана ла; чај бр. 54 – БЦ
или чај за бољу цир ку ла ци ју
и чај бр. 85 – чај код бак те -
ри ја за децу и труд ни це. У
народ ној меди ци ни се кори -
сти за убла жа ва ње тего ба код

гих та и реу ма ти зма. У Руси -
ји се корен ове биљ ке у вели -
кој мери упо тре бља ва за
лече ње хемо ро и да. Ипак,
дро га зеч јег трна се не пре -
по ру чу је код ото ка (еде ма)
који су после ди ца осла бље -
не функ ци је бубре га или
срца. При пре ма чаја од коре -
на зеч јег трна је јед но став -
на. Јед ну кафе ну каши чи цу
усит ње ног коре на зеч јег трна
пре ли ти са 200 мл хлад не
воде, крат ко про ку ва ти,
покло пи ти и после пет на ест
мину та про це ди ти. Пије се
два до три пута днев но по
шоља чаја.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 20. април 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Зеч ји трн

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

„ЕКО ТАМИШ” – НОВИ ТУРИ СТИЧ КИ ПРО ИЗ ВОД

ЗАВР ШЕ ТАК ПРО ЈЕК ТА КРА ЈЕМ ГОДИ НЕ
Нови тре нин зи за
раз вој локал них
микро пре ду зе ћа

Вред ност про јек та
ско ро мили он евра

Реги о нал на при вред на комо ра
Јужно ба нат ског управ ног окру -
га одр жа ла је у петак, 13. апри -
ла, кон фе рен ци ју за локал не
меди је, на којој су пред ста вље -
ни доса да шњи резул та ти, али
и пла ни ра не актив но сти у окви -
ру про јек та „Еко Тамиш – нови
тури стич ки про из вод”, који
финан си ра ЕУ у окви ру Интер -
рег ИПА про гра ма пре ко гра -
нич не сарад ње изме ђу Руму ни -
је и Срби је. О про јек ту су гово -
ри ли Мар ко Ћули брк, дирек -
тор РПК Јужно ба нат ског управ -
ног окру га, Љиља на Конев ски
из Покре та гора на и цен тра
волон те ра Пан че во и Дели о а -
ра Бар бу, дирек тор ка Асо ци ја -
ци је за раз вој тури зма жупа ни -
је Тимиш из Теми шва ра.

Про је кат „Еко Тамиш – нови
тури стич ки про из вод” запо чет
је сре ди ном 2017. годи не с
циљем да уна пре ђе њем ква ли -
те та тури стич ке услу ге и раз -
во ја нове тури стич ке пону де
допри не се еко ном ском и соци -
јал ном раз во ју у доли ни реке
Тамиш, која про ти че кроз читав
Банат.

На про јек ту сара ђу ју чети ри
парт не ра, од којих је Покрет
гора на и цен тар волон те ра
носи лац про јек та, Реги о нал на
при вред на комо ра у Пан че ву
је парт нер у Срби ји, док су у
Руму ни ји парт не ри орга ни за -
ци је цивил ног дру штва из Теми -
шва ра – Асо ци ја ци ја за про -
мо ци ју тури зма и раз во ја на
Тами шу и Асо ци ја ци ја „Мил -
то ни ја”. Њихо ви зада ци су орга -
ни зо ва ње ради о ни ца, семи на -
ра и окру глих сто ло ва како би

ИЗЛО ЖБА СЛИ КА ЂОР ЂА СОКО ЛОВ СКОГ

Објек ти који зра че тиши ном

У дво ра ни „Апо ло” Дома омла -
ди не у четвр так, 12. апри ла,
одр жа но је књи жев но вече
пово дом пред ста вља ња нове
књи ге Зора на Т. Попо ви ћа „Сит -
но, калу ђер ски”, која садр жи
афо ри зме о мушкар ци ма и
жена ма. О новој књи зи је гово -
рио његов коле га сати ри чар
Алек сан дар Чотрић, који је
зајед но са Алек сан дром Баљ -
ком вршио ода бир афо ри за ма.

– Нова књи га је јако зани -
мљи ва. Алек сан дар Чотрић је
при хва тио моју стра те ги ју да не
тре ба писа ти само о поли ти ци,
јер ми мали људи има мо ису -
ви ше про бле ма који нас окру -
жу ју да бисмо се бави ли висо -
ком поли ти ком. Ми може мо да
напра ви мо живот леп шим, тако
да сам ја почео још 1997. годи -
не да пишем деч је афо ри зме, а
касни је и о мно гим дру гим ства -

ри ма. Тежим ка уни вер зал но -
сти, па су неки афо ри зми који
су напи са ни и пре два де сет годи -
на и даље акту ел ни – рекао је
Зоран Т. Попо вић.

Он је додао да на књи жев -
ним вече ри ма теме о мушко-

-жен ским одно си ма увек има -
ју добар при јем код публи ке.

– Тешко је пра ви ти ода бир
Зора но вих афо ри за ма, јер он
има изу зет но мно го добрих, па
је из тог оби ља тешко одре ди -
ти оне који би ушли у књи гу а

да то не буде пре ве ли ки број.
Заи ста је било пра во задо вољ -
ство и ја сам се у том про це су
од срца сме јао. Није било нијед -
не књи ге до сада којој сам се
ја више пута осмех нуо и поне -
кад сам се питао да ли је са
мном све у реду – рекао је
шаљи во Алек сан дар Чотрић.

Он је нагла сио да је Зоран Т.
Попо вић напра вио јед ну изу -
зет ну књи гу о тешкој и неза -
хвал ној теми – о одно си ма међу
поло ви ма.

– То је вео ма кли зав терен и
посто ји опа сност да се пре ђе
осе тљи ва гра ни ца банал но сти,
вул гар но сти или мизо ги ни је.
Зоран то није учи нио ни у јед -
ном свом афо ри зму и мислим
да ће и чита о ци осе ти ти исту
ту радост и задо вољ ство као и
ја док сам је читао у руко пи су
– иста као је Чотрић.

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ ЗОРА НА Т. ПОПО ВИ ЋА

О мушко-жен ским одно си ма

Страну припремила

Мирјана Марић 
Величковић

се што више гра ђа на еду ко ва -
ло о зна ча ју воде них повр ши -
на, пре све га Тами ша, о биљ -
ном и живо тињ ском све ту те
реке и њего вом очу ва њу, као и
уре ђе ње при о ба ља ради омо -
гу ћа ва ња борав ка тури ста уз
реку Тамиш.

Један од спе ци фич них циље -
ва про јек та „Еко Тамиш – нови
тури стич ки про из вод” одно си
се на јача ње капа ци те та заин -
те ре со ва них стра на у тури зму
да одго во ре на зах те ве и рас -
ту ће потре бе тури ста и посе -
ти ла ца тури стич ких места на
овом под руч ју. На кон фе рен -
ци ји коју је орга ни зо ва ла РПК
Јужно ба нат ског управ ног окру -
га дирек тор Мар ко Ћули брк
пред ста вио је досад реа ли зо -
ва не тре нин ге, али и обу ке које
тек пред сто је.

– При вред на комо ра Срби је
– Реги о нал на при вред на комо -
ра Јужно ба нат ског управ ног
окру га носи лац је актив но сти
орга ни за ци је тре нин га са срп -
ске стра не. Тре нин зи које реа -
ли зу је мо су интер ак тив ни и
укљу чу ју вежбе и при ме ре из
ствар ног живо та, а засно ва ни
су на нај бо љим међу на род ним

прак са ма и широ ком спек тру
зна ња струч ња ка из раз ли чи -
тих обла сти, као што су кому -
ни ка ци ја у тури зму, про мо ци -
о ни ала ти, кон цепт тури стич -
ког про из во да и изво ри финан -
си ра ња – рекао је Ћули брк.

До сада су орга ни зо ва на два
тре нин га – за ани ма то ре у тури -
зму (Кова чи ца) и за пред став -
ни ке локал них само у пра ва
(Кова чи ца и Зре ња нин), а
наред ни тре нинг, о про мо ци ји
локал ног микро би зни са, биће
реа ли зо ван у три гра да: Кова -
чи ци, Пан че ву и Зре ња ни ну.
Биће одр жан и тре нинг о пра -
те ћим делат но сти ма у тури зму
(тран спорт, здрав стве на зашти -
та, без бед ност и др.).

При сут ни ма се у име румун -
ских парт не ра обра ти ла Дели -
о а ра Бар бу, дирек тор ка Асо ци -
ја ци је за про мо ци ју тури зма и
раз вој из Теми шва ра, која је
гово ри ла о при пре ми румун -
ских парт не ра за реа ли за ци ју
тре нин га, како би након њихо -
вог одр жа ва ња могли да се орга -
ни зу ју пла ни ра ни зајед нич ки
тре нин зи обе ју стра на током
лета. Она је наја ви ла пред ста -
вља ње овог про јек та на сај му

тури зма у Ара ду од 19. до 22.
апри ла.

Испред воде ћег парт не ра,
Покре та гора на и цен тра волон -
те ра Пан че во, гово ри ла је пред -
сед ни ца Љиља на Конев ски.

– Могу да кажем да ми као
лиде ри има мо актив но сти које
се осла ња ју на дру гог румун -
ског парт не ра, „Мил то ни ју”.
Наше актив но сти под ра зу ме -
ва ју оспо со бља ва ње локал ног
ста нов ни штва дуж реке Тамиш
за тури зам, као и поста вља ње
моби ли ја ра који ће уна пре ди -
ти тури зам у овој обла сти –
рекла је Љиља на Конев ски. 

Она је обја сни ла да парт -
нер из Руму ни је има ту исту
актив ност. Пред ви ђе не су и
еко ло шке бици кли стич ке ста -
зе тамо где је то могу ће, како
би људи могли актив но да
бора ве уз реку (пеца ју и посма -
тра ју пти це).

– Одр жи вост овог про јек та
је у томе што ћемо еду ко ва ти
локал но ста нов ни штво да тури -
зам зажи ви. Има ће мо оспо со -
бље не људе, који ће моћи да
уго сте вели ки број тури ста. То
ће уна пре ди ти тури зам на реци
– иста кла је Љиља на Конев ски. 

Про је кат „Еко Тамиш – нови
тури стич ки про из вод” пру жа
шан су раз ли чи тим вла сни ци -
ма капи та ла у сек то ру тури -
зма, са обе стра не гра ни це, да
актив но уче ству ју у про це су
поди за ња нивоа зна ња и вешти -
на које ће им омо гу ћи ти да у
што већој мери иско ри сте
потен ци јал реке Тамиш за уна -
пре ђе ње соци о е ко ном ског раз -
во ја Бана та.

Из про јек та је про и за шао и
штам па ни мате ри јал о мести -
ма на реци Тамиш која се могу
посе ти ти и лока ци ја ма где се
могу посма тра ти пти це, а биће
ура ђе на и мапа бици кли стич -
ких ста за. Све инфор ма ци је о
про јек ту могу се про на ћи на
сај ту www.eco-tamis.com.



ска упра ва Пан че ва – Секре та -
ри јат за зашти ту живот не сре -
ди не, ЈКП „Хиги је на” и ЈКП
„Зеле ни ло”, уче ни ци свих основ -
них и сред њих шко ла у Пан че -
ву при ку пља ју амба ла жни отпад
и одла жу га у намен ске кон теј -
не ре. Град Пан че во на кра ју
сва ког циклу са, одно сно на кра -
ју сва ке школ ске годи не, а пово -
дом Свет ског дана живот не сре -
ди не, већ чети ри годи не награ -
ђу је јед но днев ном екс кур зи јом
шко лу која саку пи нај ви ше
отпа да.

Секре та ри јат за зашти ту
живот не сре ди не је у окви ру
ово го ди шњег обе ле жа ва ња Дана
пла не те Земље рас пи сао ликов -
ни кон курс на тему „Шума чиста
– бли ста”. Позва не су све пан -
че вач ке основ не шко ле да се
масов но ода зо ву, а ауто ри нај -
леп ших црте жа биће у при ли ци

Цен трал на 
мани фе ста ци ја биће
одр жа на у Омо љи ци

Свет ски дан пла не те Земље обе -
ле жа ва се 48 годи на, сва ког 22.
апри ла, у више од 150 зема ља
широм све та, с циљем да се ста -
нов ни штво упо зо ри на ста ње
пла не те на којој живи мо. Орга -
ни за то ри током кам па ње сва ке
годи не ста вља ју акце нат на један
од гору ћих про бле ма који неза -
у ста вљи во уни шта ва ју еко си -
стем. Овог пута као један од
нај ве ћих зага ђи ва ча издво је на
је пла сти ка, јер су мно го број на
свет ска истра жи ва ња потвр ди -
ла да огром не коли чи не пла -
стич не амба ла же и пред ме та од
пла сти ке које човек баца у реке,
језе ра, баре и мора има ју дра -
ма ти чан ути цај на живот ну сре -
ди ну.

Наго ми ла ва ње пла стич ног
отпа да штет но ути че на еко си -
стем и дово ди до масов ног тро -
ва ња, повре да и уги ну ћа мор -
ских и реч них живо ти ња давље -
њем пла стич ним кеса ма, боца -
ма и дру гим одба че ним пла -
стич ним отпа дом.

Град Пан че во кроз актив но -
сти ресо ра за еко ло ги ју и зашти -
ту живот не сре ди не годи на ма
ула же напо ре како у еду ка ци ју
гра ђа на, тако и у сани ра ње после -
ди ца зага ђи ва ња, посеб но када
је реч о пра вил ном одла га њу
пла стич ног амба ла жног отпа да.
Јед на од нај ва жни јих актив но -
сти је еко ло шко опи сме ња ва ње
деце и мла дих, одно сно сти ца -
ње кори сних еко ло шких нави -
ка путем раз ли чи тих акци ја, као
што је, на при мер, „Саку пи и
уште ди, виде ћеш да вре ди”.

Захва љу ју ћи тој актив но сти,
коју зајед нич ки спро во де Град -

Завод за јав но здра вље при ре -
ди ће три би ну о штет но сти нар -
ги ла у уто рак, 24. апри ла, у 11
сати. Ова поја ва је   послед њих
годи на, како у Срби ји, тако и у
нашем гра ду, вео ма попу лар -
на и вели ки број наших сугра -
ђа на, наро чи то пред став ни ка
мла ђе попу ла ци је, кон зу ми ра
нар ги ле. Сто га ће струч ња ци
пан че вач ког заво да у сарад њи
са Инсти ту том за јав но здра -
вље „Др Милан Јова но вић
Батут” у малој сали Град ске
упра ве одр жа ти јав ну рас пра -
ву на тему „Да ли зна те коли -
ко су нар ги ле штет не?”, са иде -
јом да Пан чев це, здрав стве не

и про свет не рад ни ке, вла сни -
ке нар ги ла баро ва и све заин -
те ре со ва не инфор ми шу о штет -
но сти ове нави ке.

Тог дана биће пред ста вље ни
резул та ти рада струч ног тима
Заво да на пре вен ци ји упо тре бе
дува на у Јужно ба нат ском управ -
ном окру гу и јав ност ће бити
упо зна та с наци о нал ним истра -
жи ва њем о кон зу ми ра њу дува на
на тери то ри ји Репу бли ке Срби је
– реч је о попу ла ци ји мла дих
изме ђу три на ест и пет на ест годи -
на. Поред тога, др Љиља на Кили -
бар да из Кан це ла ри је за пре вен -
ци ју пуше ња Инсти ту та за јав но
здра вље Срби је гово ри ће о јав -

но здрав стве ним аспек ти ма упо -
тре бе нар ги ла.

За доби ја ње ужит ка кон зу ми -
ра ња нар ги ле нео п ход но је кори -
сти ти посеб не врсте дува на, а аро -
ма тич ност се доби ја њего вим
меша њем с раз ли чи тим уку си ма
меда, мела се или сувог воћа. Вре -
ди иста ћи да Закон о зашти ти
ста нов ни штва од изло же но сти
дуван ском диму тре ти ра нар ги -
ле исто као и оста ле про из во де за
пуше ње и на њих се одно се исте
одред бе које су про пи са не за цига -
ре те. Свет ска здрав стве на орга -
ни за ци ја је упо зо ри ла да је јед на
доза нар ги ле сра змер на пуше њу
чак два де сет цига ре та, то јест

целе јед не пакле. Доса да шња
истра жи ва ња пока зу ју штет ни
ути цај нар ги ле на здра вље људи,
а нај ви ше на плу ћа и мозак, пого -
то во ако се узи ма често. После -
ди це по здра вље про из ла зе из
ток сич них ефе ка та дима дува на
и кар бон-монок си да, који је при -
су тан код пуше ња нар ги ле у мно -
го већој коли чи ни од оне која се
апсор бу је пуше њем обич не цига -
ре те, док се коли чи на бен зе на у
мокра ћи удво стру чу је. Изла га ње
бен зе ну знат но поди же ризик обо -
ле ва ња од леу ке ми је. Тако ђе, коли -
чи на кар бон-монок си да у даху
пуша ча нар ги ле два и по пута је
већа него код пуша ча цига ре та.

У При вред ној комо ри Срби је
про шле неде ље је пред ста вљен
про је кат „Импле мен та ци ја
Дирек ти ве о инду стриј ским еми -
си ја ма у Срби ји”. Реч је о про -
гра му који спро во ди Мини стар -
ство зашти те живот не сре ди не
у сарад њи с Цен тром за чисти ју
про из вод њу Тех но ло шко-
-мета лур шког факул те та Уни -
вер зи те та у Бео гра ду, уз финан -
сиј ску подр шку Кра ље ви не
Швед ске, а циљ је да се у нашој
земљи дослед но при ме не све
одред бе које регу ли шу ову
област зашти те живот не сре -
ди не. Пре ма речи ма стру ке,
ово је по свим пара ме три ма
нај зах тев ни ја и нај ком плек -
сни ја дирек ти ва ЕУ и обу хва -
та ско ро све обла сти при вре -
де, наро чи то енер ге ти ку, метал -
ску и хемиј ску инду стри ју и
пољо при вре ду, одно сно пре -

храм бе ну инду стри ју. Одред -
бе мора ју да се при ме не у укуп -
но 227 постро је ња и 93 фар ме
у Срби ји.

Оно што пред ста вља про -
блем, јесте нео д го вор но пона -
ша ње при вред них субје ка та у
Срби ји, јер наро чи то инду стриј -

ски сек тор избе га ва да се укљу -
чи у про цес импле мен та ци је.
Наи ме, над ле жни у репу бли -
ци исти чу да вла сни ци фир ми
нису доста ви ли подат ке који
су нео п ход ни да би се донео
план импле мен та ци је Дирек -
ти ве о инду стриј ским еми си -
ја ма, а напо ми њу да од изра де
тих пла но ва зави си успех пре -
го ва ра ња и отва ра ња Погла вља
27. Како се могло чути на овом
струч ном ску пу, уко ли ко се
инду стриј ски сек тор бла го вре -
ме но не при ла го ди свет ским
стан дар ди ма про из вод ње из
аспек та зашти те живот не сре -
ди не, изгу би ће бит ку у гло бал -
ној тржи шној утак ми ци. Сто га
је Мини стар ство зашти те
живот не сре ди не поно во упу -
ти ло позив при вред ни ци ма да
се ода зо ву и доста ве потреб не
подат ке.

Про је кат „Импле мен та ци ја
Дирек ти ве о инду стриј ским
еми си ја ма у Срби ји” наста вак
је подр шке коју Кра ље ви на
Швед ска пру жа Срби ји у спро -
во ђе њу про гра ма инте гри са них
дозво ла и тра ја ће до 2020. годи -
не, а укуп на вред ност прве и
дру ге фазе изно си 2,3 мили о -
на евра. Да под се ти мо, само
током послед ње чети ри годи -
не Швед ска је Срби ји доде ли -
ла 12 мили о на евра за про јек -
те у обла сти живот не сре ди не.
Циљ покре та ња овог про гра ма
јесте да срп ска при вре да поста -
не кон ку рент ни ја на међу на -
род ном тржи шту, али и здра -
ви ја и еко ло шки чисти ја. Поред
тога, импле мен та ци ја горе на -
ве де не дирек ти ве омо гу ћи ће
ефи ка сни ју про из вод њу и отва -
ра ње нових раз вој них пер спек -
ти ва.

Ком па ни ја НИС доби ла је
пре сти жну награ ду „Капе тан
Миша Ана ста си је вић” за нај -
бо љу ком па ни ју у окви ру кор -
по ра тив не одго вор но сти у
Срби ји. На све ча но сти одр -
жа ној про шле неде ље у про -
сто ри ја ма Мати це срп ске у
Новом Саду ста ту е ту и при -
зна ње у име ком па ни је НИС
при мио је Улрих Пебал,
дирек тор Функ ци је за HSE.

У обра зло же њу коми си је
сто ји да је НИС у 2017. годи -
ни остао један од воде ћих
инве сти то ра у Срби ји и да
сво ју лидер ску пози ци ју теме -
љи на уво ђе њу и импле мен -
та ци ји модер них тех но ло ги -
ја, стал ним ино ва ци ја ма у
свим бизнис сег мен ти ма,
пове ћа њу опе ра тив не ефи ка -
сно сти, одго вор но сти пре ма
живот ној сре ди ни и зашти ти
здра вља и без бед но сти на

раду. Тако ђе, НИС је воде ћи
соци јал ни инве сти тор у Срби -
ји и ула же у дру штве но одго -
вор не про јек те, подр шку мла -
дим тален ти ма, уна пре ђе ње
усло ва обра зо ва ња, про мо ци -
ју нау ке, кул ту ре, умет но сти
и спор та, као и филантропскe
акцијe које допри но се општем
бољит ку.

Ове годи не је доде ље но
укуп но 25 награ да „Капе тан
Миша Ана ста си је вић” за нај -
у спе шни је при вред ни ке и
ком па ни је у Срби ји. Реч је о
при зна њу које се тра ди ци о -
нал но уру чу је нај у спе шни јим
инсти ту ци ја ма, поје дин ци ма
и пред у зет ни ци ма у јужно -
бач ком реги о ну, у окви ру
мани фе ста ци је „Пут ка врху”,
чији је циљ да под стак не и
афир ми ше пред у зет ни штво у
Срби ји.

Завод за јав но здра вље Пан -
че во рас пи сао је осму годи ну
заре дом фото-кон курс „Објек -
ти вом кроз свет око нас”,
посве ћен Свет ском дану
зашти те живот не сре ди не.
Иде ја је да се про мо ви шу
зашти та и уна пре ђи ва ње
живот не сре ди не, а тема ово -
го ди шњег так ми че ња је „Од
пла сти ке до фан та сти ке”. Пре -
ма речи ма орга ни за то ра, ово -
го ди шња тема је при ла го ђе -
на иде ји да се фото гра фи ја -
ма при ка же про блем зага ђи -

ва ња живот не сре ди не пла -
сти ком. Моћ при ро де, њена
лепо та, али и њено раза ра ње
тре ба да буду у фоку су фото -
гра фа. Фото гра фи је тре ба да
садр же лепо те и вред но сти
при ро де које се мора ју сачу -
ва ти и да пред ста ве јав но сти
како пла сти ка у нашем окру -
же њу нару ша ва при род ни
склад – угро жа ва живот ну сре -
ди ну и здра вље људи.

Кон курс се реа ли зу је под
покро ви тељ ством Фото-саве за
Срби је и Секре та ри ја та за
зашти ту живот не сре ди не гра -
да Пан че ва, а отво рен је до 8.
маја. Пра во уче шћа има ју сви
фото гра фи с радо ви ма начи -
ње ним у Срби ји. Фото гра фи је
се могу доста ви ти на CD-у,
DVD-у или имеј лом на адре су

www.zjzpa.org.rs. или
www.fotoss.org. Више инфор -
ма ци ја о фото-кон кур су, при -
ја ва ма и про по зи ци ја ма могу -
ће је доби ти на сај ту Заво да
за јав но здра вље Пан че во.

Пре ма речи ма орга ни за то -
ра, пла ни ра на је и изло жба
фото гра фи ја које буду при -
сти гле на фото-кон курс на
који ма се огле да и пози ти -
ван и нега ти ван аспект живот -
не сре ди не Срби је и ути цај
чове ка на при ро ду. Како наво -
де у свом пози ву, циљ је да се

јав ност запи та сле де ће: ако
носи мо пла стич но оде ло и
пла сти ка је наша хра на, да
ли смо пла стич ни и ми? Исти -
чу да је важно покре ну ти
акци је које тре ба да про бу де
свест гра ђа на о потре би дело -
ва ња поје дин ца и дру штва на
ква ли тет живо та и здра вље у
цели ни.

Сама изло жба биће орга -
ни зо ва на у два сег мен та: фото -
гра фи је мла дих до шесна ест
годи на и фото гра фи је одра -
слих ауто ра.

ЕКОЛОГИЈА
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ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ДАНА ПЛА НЕ ТЕ ЗЕМЉЕ У ПАН ЧЕ ВУ

ЧУВАЈ МО РЕКЕ ОД ПЛА СТИЧ НОГ 
ОТПА ДА

НАГРА ДА НИС-у

Дру штве но одго вор ни

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

ТРИ БИ НА О ЗДРА ВЉУ

Штет ност нар ги ла

да бора ве на Чар да ку један дан.
За нај у спе шни је ликов не ства -
ра о це Секре та ри јат ће орга ни -
зо ва ти ради о ни цу која ће бити
посве ће на начи ни ма одла га ња
пла стич ног отпа да и очу ва њу
при ро де и водо то ко ва.

Локал на само у пра ва Пан че ва
при да је овом про бле му посе бан
зна чај и пре ко суфи нан си ра ња
про је ка та и про је ка та-мани фе -
ста ци ја удру же ња гра ђа на, а на
осно ву кон кур са из обла сти еко -
ло ги је. Тако су у про те клом пери -
о ду финан сиј ски подр жа ни про -
јек ти удру же ња гра ђа на чија је
реа ли за ци ја, поред оста лог, под -
ра зу ме ва ла и чишће ње Тами ша
и Поња ви це од пла стич ног отпа -
да. Тако ђе, Град Пан че во ће и
ове годи не, реа ли за ци јом актив -
но сти Секре та ри ја та за при вре -
ду и еко ном ски раз вој и Секре -
та ри ја та за зашти ту живот не сре -

ди не Град ске упра ве, два на е сти
пут заре дом обе ле жи ти Дан Дуна -
ва и деве ту годи ну заре дом орга -
ни зо ва ти „Еко-рега ту Тамиш”, а
јед на од глав них еко ло шких
акци ја је упра во чишће ње при о -
ба ља река од наго ми ла ног пла -
стич ног отпа да.

Поред све га наве де ног, а пово -
дом Свет ског дана пла не те
Земље, ЈКП „Зеле ни ло” ће, у
сарад њи с Град ском упра вом,
спро ве сти зани мљи ву акци ју на
омо љич ком тргу, испред ОШ
„Доси теј Обра до вић”. За децу
ће бити при ре ђе но пре да ва ње о
црве но ли сној букви, о њеној ста -
ро сти и њеним посеб но сти ма, а
сви уче ни ци тре ћег раз ре да те
шко ле, за које је и орга ни зо ва -
на еду ка ци ја, на поклон ће доби -
ти бојан ке и маји це с моти вом
тог зашти ће ног дрве та које кра -
си цен тар Омо љи це.

ЕКО ЛО ШКИ ФОТО-КОН КУРС

Пла сти ка и ми

ПОДР ШКА ШВЕД СКЕ ВЛА ДЕ ЕВРОП СКИМ ИНТЕ ГРА ЦИ ЈА МА

Инду стри ја мора да се при ла го ди новим стан дар ди ма
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Мала и вели ка мату ра сим -
бо лич но уво де мла де у свет
одра слих. Зато је мату ран ти -
ма толи ко бит но да се обу ку,
улеп ша ју и сре де као да су
одра сли људи. Матур ско вече
пред ста вља спој вели ке сре -
ће, стреп ње и ишче ки ва ња за
мла де, док се код роди те ља
јавља ју неве ри ца да су им
деца тако брзо пора сла, понос,
али и бри га око вели ког тро -
шка за орга ни зо ва ње дуго о -
че ки ва не вече ри.

Поред оде ће и обу ће, који
се бира ју с посеб ном пажњом,
и девој ка ма и мла ди ћи ма је
вео ма бит но да им лице и коса
буду сре ђе ни као никад до
тада. Сто га тре ба бла го вре ме -
но запо че ти при пре ме како
би се на вре ме ура дио хиги -
јен ски трет ман лица и одстра -
ни ли мите се ри и акне. То је
први корак. Потом тре ба

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

Пред ма тур ска 
орга ни за ци ја

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Рецепт за савр ше но недељ но попод -

не: напра ви те ове фине и топле пога -

чи це, ушу шкај те се у оми ље ну фоте љу

и ужи вај те уз добру књи гу. При јат но!

Састој ци: 500 гра ма меког бра шна,

25 гра ма све жег ква сца, јед на каши -

чи ца соли, 2,5 деци ли тра мле ка, јед -

но јаје, 150 гра ма мар га ри на, 150

гра ма сира, сусам и јаје за пре ма зи -

ва ње.

При пре ма: Ква сац раз му ти ти у пола

шоље топлог мле ка, дода ти каши чи цу

шеће ра и бра шна, покло пи ти и оста ви ти да испу ни шољу.

Изме ша ти бра шно, со, при пре мље ни ква сац, дода ти јаје и с

топлим мле ком заме си ти сред ње меко тесто. Раз ви ти кору, пре ма -

за ти тре ћи ном фила од уму ће ног мар га ри на и сира, пре кло пи ти као

лисна то тесто и оста ви ти да се одма ра 20–30 мину та на соб ној тем -

пе ра ту ри. Посту пак поно ви ти још два пута, а четвр ти пут раз ви ти

кору дебљи не један цен ти ме тар и модли цом вади ти пога чи це. Пре -

ма за ти уму ће ним јаје том, посу ти суса мом и пећи око 20 мину та у

рер ни прет ход но загре ја ној на 220 сте пе ни.

Пре о ста ле кра је ве теста само насла га ти један пре ко дру гог (да би

тесто оста ло лисна то, не тре ба га меси ти), раз ви ти тан ко кору, пре -

ма за ти јаје том и посу ти суса мом. Исе ћи на тра чи це шири не један

цен ти ме тар, спи рал но уви ти, поре ђа ти на плех и испе ћи. Гриц ка ти

док је још топло.

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

Лисна те пога чи це са
сиром

мисли ти о коси. Ако девој ке
желе про ме ну боје, пра ме но -
ве или било какво нијан си -
ра ње, не тре ба да чека ју дан
уочи мату ре, већ ваља да код
фри зе ра оду рани је.

Све оста ле козме тич ке
услу ге тре ба зака за ти на вре -
ме, јер тих дана сла ви мно го
мату ра на та и тер ми ни у сало -
ни ма се брзо попу не. Улеп -
ша ва ње нок ти ју гелом може -
те зака за ти и неде љу дана
пре мату ре, јер ће нок ти
изгле да ти пре ле по и након
више дана, а избе ћи ћете нер -
во зу и гужву. Депи ла ци ја се
ради тако ђе неко ли ко дана
рани је како би се кожа уми -
ри ла. Педи кир гел-лаком или
обич ним лаком ура ди те бар
неде љу дана рани је, не оста -
вљај те све за крај.

На дан мату ре тре ба да оста -
ви те вре ме само за фри зу ру и
шмин ку. Ако те две услу ге
ради те у раз ли чи тим сало ни -
ма, прво тре ба да ура ди те
фри зу ру, а потом шмин ку,
како се пудер не би ски нуо са
иви ца лица при ли ком пра ња
косе. Тако ђе, бит но је да се
исту ши ра те пре одла ска код
шмин ке ра, јер ћете у про тив -
ном ски ну ти пудер с вра та.

Поред добре орга ни за ци -
је, нај бит ни је је да на матур -
ско вече поне се те са собом
сјај но рас по ло же ње и да ужи -
ва те у сво јој мла до сти и у
тре ну ци ма који се дожи ве
само јед ном у живо ту.

Про лећ но чишће ње је
у току – помо зи мо
јетри да оба ви тај
посао

Хло ро фил из зеле ног
лишћа маг нет 
за ток си не

Чини се да је мало који део
наше пла не те у дана шње вре -
ме остао неза га ђен. Ток си ни се
у мањој или већој мери нала зе
у вазду ху, води, земљи шту, а
самим тим и у хра ни коју кон -
зу ми ра мо. У Срби ји је овај про -
блем постао посеб но изра жен
након бом бар до ва ња, а када је
Пан че во у пита њу, не тре ба
тро ши ти мно го речи – хемиј -
ска инду стри ја је одав но учи -
ни ла сво је.

Нарав но, нево ље с нашом
исхра ном не завр ша ва ју се овде,
јер још нисмо спо ме ну ли ади -
ти ве, вештач ке боје, кон зер ван -
се, шеће ре и засла ђи ва че,
нездра ве масти, поја чи ва че уку -
са и разно дру го сме ће упа ко -
ва но у при влач на пако ва ња
наших оми ље них пре храм бе -
них про из во да, који нас маме
с рафо ва супер мар ке та. Ако
сли ку упот пу ни мо кон зу ми ра -
њем цига ре та и алко хо ла, недо -
вољ ним борав ком у при ро ди,
недо стат ком сна и вишком
стре са, доби ће мо измо рен орга -
ни зам сла бог иму ни те та и плод -
но тле за број не хро нич не боле -
сти. А упра во ово је опис у коме
се мно ги од нас, нажа лост, пре -
по зна ју.

Чароб но реше ње
Но ово није још јед на застра -
шу ју ћа при ча о после ди ца ма
наших нездра вих нави ка.
Напро тив – ово је спи сак кори -
сних и лако при ме њи вих саве -
та који ће нам помо ћи да се
хра ни мо здра ви је, а да при том
не потро ши мо брдо нов ца и
вре ме на на при пре му обро ка.
Као што се може наслу ти ти,
нео п ход не састој ке за ова кву
чаро ли ју може мо про на ћи где
дру где, него у при ро ди.

– Нау ка је одав но дока за ла
да су узрок свих боле сти чове -
ка упра во отро ви, било да их
он сам уно си, било да они
наста ју током мета бо лич ких
про це са или као после ди ца
раз ли чи тих пси хич ких ста ња.
Када наш орга ни зам дожи ви
пре ве ли ку инток си ка ци ју,
обич но се то нај пре испо љи у
виду неке алергијe. Тако нам
тело запра во сиг на ли зи ра да
му је потреб на деток си ка ци ја,
одно сно осло ба ђа ње од наго -
ми ла них отро ва – обја снио је
Милан Нико лић, дипло ми ра -
ни нутри ци о ни ста и дије те ти -
чар, на пре да ва њу о про лећ -
ном чишће њу орга ни зма одр -
жа ном у сре ду, 11. апри ла, у
Град ској библи о те ци.

Глав ни орган заду жен за
деток си ка ци ју у нашем телу,
уз бубре ге, јесте јетра, а про ле -
ће је упра во вре ме када она
пра ви вели ко спре ма ње орга -
ни зма. Нарав но, при ро да подр -
жа ва овај про цес, ста вља ју ћи
нашој јетри на рас по ла га ње
оби ље биља ка које ће јој помо -
ћи у том обим ном послу.

Зна ко ви крај пута
Те леко ви те и, у ово доба годи -
не, дра го це не трав ке су сву да
око нас: у пиља ра ма и на пија -
ци се неке од њих могу про на -
ћи по врло при сту пач ним цена -
ма, а има их чак и на сва ком
трав ња ку и лива ди, па их може -
мо обез бе ди ти и бес плат но.
Ипак, често их у про ла зу не
при ме ћу је мо, а вели ки број

ПРЕ ДА ВА ЊЕ О ИСХРА НИ У ГРАД СКОЈ БИБЛИ О ТЕ ЦИ

ВРЕ МЕ ЈЕ ЗА САЛА ТУ С ТРАВ ЊА КА

људи чак и не зна коли ко су
оне кори сне.

– Нај зна чај ни ји фак тор за
деток си ка ци ју је хло ро фил, кога
нај ви ше има у зеле ном лишћу.
Хло ро фил саку пља ток си не из
нашег орга ни зма и, што је
посеб но важно, „паку је” их на
одго ва ра ју ћи начин како би се
они потом изба ци ли пре ко
нашег систе ма за излу чи ва ње.
Сва ко днев ним кон зу ми ра њем
биља ка које садр же зна чај не
коли чи не хло ро фи ла, ми пома -
же мо нашој јетри да боље и
ефи ка сни је ради свој посао –
обја снио је Милан Нико лић.

Он је нагла сио да је за исхра -
ну нај бо ље кори сти ти што мла -
ђе листо ве зеле них биља ка, без
жила и ста бљи ка, и то у сиро -
вом обли ку, одно сно – без кува -
ња, буду ћи да биљ ке при пре -
ма њем на висо ким тем пе ра ту -
ра ма губе кори сна свој ства. Од
листо ва би тре ба ло пра ви ти
све же сала те, сму ти је или цеђе -
не соко ве.

Међу биљ ка ма које сва ка ко
тре ба да се нађу на трпе зи ових
дана сва ка ко су копри ва, миш -
ја ки ња, јагор че ви на, сре муш,
вла шац, лучац, зеље и бокви ца.

Копри ва је одли чан деток си -
фи ка тор, врло моћ на и нутри -
тив но зна чај на биљ ка, бога та
мине ра ли ма и гво жђем. У тра -
ди ци о нал ној меди ци ни пре по -
ру чу је се као хра на људи ма који
пате од алер ги ја, уз то чисти
крв, лечи бубре жне боле сти и
реу му, а кори сте је и жене које
има ју про бле ма с хор мо ни ма.

Дивљи оброк
По пољи ма и шумар ци ма у обли -
ку вели ких зеле них тепи ха у
дија ме тру од неко ли ко цен ти -
ме та ра до неко ли ко мета ра расте
миш ја ки ња, биљ ка која оста је
зеле на током целе годи не, чак
и под сне гом. Има је на сва ком
трав ња ку и немо гу ће је не при -
ме ти ти је, јер нијед на биљ ка не
расте у толи ком распо ну.

Одли чан је састо јак сва ке
„дивље” сала те, јер има бла ги
укус који под се ћа на мла ди
куку руз, а садр жи вели ки број
раз ли чи тих вита ми на и мине -
ра ла. Чини здра ви ји ма јетру,
бубре ге и плу ћа, а може се
кори сти ти и спо ља, као обло га
за мање инфек ци је коже.

– У ово доба годи не бере се и
јагор че ви на, која је пре бо га та
вита ми ном Ц. При ме ра ради, у
100 гра ма лиму на има 50 мили -
гра ма вита ми на Ц, док у истој
коли чи ни јагор че ви не има шест
пута више тог вита ми на. На
пија ца ма се сада може наћи и
сре муш, који успе ва у пла нин -

ским кра је ви ма и познат је и
под нази ви ма дивљи лук или
медве ђи лук. При род ни је анти -
би о тик, јачи чак и од белог
лука, одли чан про тив пато ге -
них бак те ри ја, виру са гри па и
гљи вич них инфек ци ја. Кори -
сти се код исцр пље но сти, малак -
са ло сти, раз ли чи тих црев них
инфек ци ја и сма тра ју га нај бо -
љим леком про тив арте ри о скле -
ро зе. У детокс сала ти сва ка ко
би тре ба ло да се нађу и вла -
шац, лучац, броћ, кисе ли ца и
зеље – иста као је Нико лић.

Гриц ка ње цве ћа
Када је реч о биљ ка ма чији се
цве то ви једу, Нико лић пре по -
ру чу је љуби чи цу, чији пиг мен -
ти јача ју крв не судо ве гла ве,
али су и одлич ни деток си фи -
ка то ри, те масла чак и белу раду.
Позна то је да се масла чак може
јести цео. Лист садр жи више
бета каро те на од шар га ре пе и
има три пута више кали ју ма од
оста лог лисна тог повр ћа. Сама
биљ ка је одли чан чистач и диу -
ре тик, а у тра ди ци о нал ној меди -

ци ни пре по ру чу је се чак и код
поја ве тумо ра и циста.

Поред свих набро ја них биља -
ка, када се гово ри о деток си ка -
ци ји, не тре ба забо ра ви ти ни
на бокви цу, која сти же у мар ту
и бере се све до окто бра. Посеб -
но је бога та гво жђем, кали ју -
мом, кал ци ју мом, про ви та ми -
ном А и вита ми ни ма Ц и К.
Делу је анти би от ски и кори сти
се про тив кашља, аст ме, про -
бав них смет њи, про ли ва, уче -
ста лог мокре ња и разних упа -
ла коже и слу зо ко же.

Уко ли ко већ не кори сти те
неке од набро ја них биља ка у
сва ко днев ној исхра ни, сада је
пра во вре ме да обра ду је те свој
орга ни зам неком уку сном сала -
том или све же цеђе ним соком.
Спој те лепо и кори сно и кре -
ни те сами у потра гу за овим
здра вим трав ка ма – бора вак у
при ро ди и физич ка актив ност
уз здра ву исхра ну савр ше на су
ком би на ци ја на којој ће вам
сва ка ћели ја у телу бити
захвал на.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Захвал ност

Дра ги моји, сва ко од нас је,
пого то во у поје ди ним живот -
ним ситу а ци ја ма, осе тио
нава лу захвал но сти пре ма
неко ме или нече му. Ско ро
по пра ви лу, захвал ни смо
што нас је мимо и шла нека
незго да, или што нисмо јако
повре ђе ни, или што нисмо
пре ви ше пла ти ли... С дру ге
стра не, захвал ност усме ра -
ва мо ка дру гим осо ба ма, уз
уве ре ње да исто тре ба да
нам сти же од њих, јер смо
дали, ура ди ли или рекли
нешто што ства ра осе ћај да
нам је неко постао дужник
и да тре ба да нам буде веч -
но захва лан за добро ту и
раз у ме ва ње које смо пока -
за ли.

Стал ни пра ти лац захвал -
но сти је емо тив ни дуг који
осе ћа мо пре ма неко ме и ма
шта да ура ди мо, неће мо
бити довољ но захвал ни „за
сва добра” која су учи ње на
нама и због нас. Такав дуг
пра ти и емо тив на уце на и
уло га жртве коју поје ди ни
уса вр ша ва ју током живо та,
држе ћи нас у клоп ци у којој
све што чини мо личи на
неза хвал ност и игно ри са ње
њихо ве вели ке жртве ради
нашег добра.

Нау че ни смо да захвал -
ност може мо „изме ри ти”
нечим што доби ја мо или
даје мо. Тада узви ше но и пле -
ме ни то осе ћа ње дово ди мо у
раван мате ри јал ног и мер -
љи вог коли чи ном нече га
чиме пла ћа мо свој емо тив -
ни дуг пре ма неко ме. Поне -
кад би нам било и лак ше да
пла ти мо сво ју сло бо ду од

стал не потре бе да изра жа -
ва мо захвал ност неко ме, и
то углав ном због нече га што
нисмо ни тра жи ли, већ је
та осо ба под ра зу ме ва ла да
ће нас усре ћи ти ако дожи -
ви мо или има мо то нешто.

Међу тим, захвал ност има
и облик који нас усре ћу је,
чини бољим осо ба ма и не
ства ра емо тив не зам ке и
дуго ве. Када схва ти мо да
смо једи ни узрок сво је
(не)сре ће, захвал ност почи -
ње да изви ре спон та но из
нас и да сво јом сна гом раз -
ва љу је око ве које нам наме -
ће сва ко днев на рути на. Уме -
ће да посма тра мо свет и
саме себе из пер спек ти ве
љуба ви и захвал но сти није
лако дости ћи, али је могу ће
стал ним све сним усме ра ва -
њем пажње на све што може -
мо, има мо и јесмо, а под ра -
зу ме ва мо да ће бити наше и
у нама зау век.

Љубав и захвал ност има ју
спо соб ност да се уве ћа ва ју
неве ро ват ном брзи ном, да
пре ла зе из свог дома ћи на
путем осме ха и пле ме ни тих
побу да и да „зара зе” дру ге с
који ма смо бли ски и дели -
мо живот ни пут. Често делу -
је и на сасвим непо зна те
људе, који нису „зау зе ти”
жртве ним игра ма дожи вот -
не захвал но сти. И сами се
осе ти мо вео ма при јат но уз
пот пу не стран це, који осва -
ја ју свет сво јом љуба зно шћу
и бес крај но су захвал ни на
сит ни ца ма који ма ми не
при да је мо пажњу. Захва љу -
ју ћи таквим „стран ци ма”
поста је мо све сни свих бла -
го сло ва које нам пру жа бора -
вак у телу и вре ме ну про ве -
де ном на овој живот ној врте -
шци.

Бити у клоп ци захвал но -
сти или ужи ва ти у њеном
ства ра њу – одлу ка је, као и
увек, на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Вели ко спре ма ње може да поч не



Када се погле да са стра не,
Ками ла води савр шен живот:
уда та је за мушкар ца из добре
поро ди це, успе шна је у послу,
има дво је деце, живи у еле -
гант ној кући неда ле ко од
Вер сај ског двор ца. Међу тим,
њен брак је запао у ћор со -
как. Када јој, сасвим нео че -
ки ва но, први мушка рац због
којег јој је срце заи гра ло
поша ље пору ку, она се пре -
пу шта буји ци стра сти.

Сти вен живи изме ђу сво је
две књи жа ре у Пари зу и Лон -
до ну и ника да није пре стао
да је воли. Ками ла кори сти
послов на путо ва ња у Лон дон
да би се поно во виђа ла с њим,
али напо слет ку реши да ста -
ви тач ку на њихо ву везу.

Неко ли ко месе ци касни је
доби ја руко пис рома на на
чијим је стра ни ца ма испри -
ча на њихо ва при ча: од првог
погле да до послед њег пољуп -

ца. Али књи га је недо вр ше -
на и на Ками ли је да иза бе -
ре крај.

ДРУШТВО
Петак, 20. април 2018.

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

У про шлом бро ју нашег листа
пита ли смо вас за ким узди -
ше те у тиши ни. „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 „Уздах у тиши -
ни” Силе и Рол фа Бер јлин да
за два наша чита о ца или чита -
тељ ке који су нај кре а тив ни је
одго во ри ли на то пита ње.

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

„У тиши ни нај че шће узди -
шем за топлим обро ком и
регре сом који нам по зако ну
сле ду ју, ал’ их ника ко нема
на види ку.” 062/2137...

„За Душа но вим зако ни ком,
оним где секу руке за кра ђу.
Да је тра јао, ја бих сад вози -
ла мој ауто мо бил.” 060/6672...

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 коме нај ви ше веру ју. Они
ће осво ји ти по један при ме -
рак књи ге „Крва ва земља”
Џоа Абер кром би ја.

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:

„Па поли ти ча ри ма, бра те!”
063/2442...

„Веру јем искљу чи во свом
сто ма ку.” 063/8434...

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, 25. апри ла, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње: „С
којом сери јом бисте ви пои сто ве ти ли ваш живот?”, награ ди ће -
мо по јед ним при мер ком књи ге „Вале ри ја у огле да лу” Ели са бет
Бена вент. 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.

У овом забав ном, емо тив -
ном и сен зу ал ном рома ну
пра ти мо Вале ри ју у њеном
емо ци о нал ном тор на ду.
Упра во је обја ви ла роман и
пла ши се кри ти ке. Раз во ди
се од Адри ја на и није јој лако.
Не зна да ли је у вези с Вик -
то ром. Ту су и њене дру га -
ри це које чине вели чан стве -
ну четвор ку. Лола не зна шта
да ради са Сер хи ом. Осе ћа
се уса мље но. Кар мен се бори
да схва ти Бор ху, свог деч ка
и нека да шњег коле гу. А
Нереа се сва ког јутра буди с
муч ни ном.

И поред слич но сти са чуве -
ном сери јом „Секс и град”,
сери јал о Вале ри ји је по мно -
го чему аутен ти чан. Вале ри -
ја има вла сти ти карак тер и
вео ма је ствар на. У овој при -
чи не посто је прин це зе ни

јуна ки ње, већ само жене од
крви и меса које тра же свој
пут док деле живот и пусто -
ло ви не. Аутор кин стил је врло
лаган и заба ван, чита о цу се
чини да слу ша о дого дов -
шти на ма дуго го ди шњег при -
ја те ља и бива пот пу но уву -
чен у при чу, пои сто ве ћу ју ћи
се с јуна ки ња ма.

„Вале ри ја у огле да лу”
Ели са бет Бена вент

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Ако ти тако желиш”
Бринa Комбa

Два чита о ца који до сре де, 25. апри ла, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње: „Како
бисте се осе ћа ли да неко напи ше књи гу о вама?”, награ ди ће мо
по јед ним при мер ком књи ге „Ако ти тако желиш” Бринa
Комбa. Нај бо ље одго во ре ћемо обја ви ти у наред ном бро ју
„Пан чев ца”, а награ де се могу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

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

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

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

СМО ТРА У ЦРВЕ НОМ КРСТУ ВОЈ ВО ДИ НЕ

ШТА ПАН ЧЕВ ЦИ ЗНА ЈУ О ЗДРА ВЉУ
Наши пред став ни ци –
Гора на Виде ка њић и
Вук Голу бо вић

Одлич но се пока за ли
и омла дин ци 
и под мла дак

Побед ни ци град ског кви за „Шта
знаш о здра вљу” одр жа ног 27.
и 28. мар та у Црве ном крсту
Пан че во – Гора на Виде ка њић,
уче ни ца Меди цин ске шко ле
„Сте ви ца Јова но вић”, с мен -
тор ком проф. Све тла ном Жива -
нов, и Вук Голу бо вић, уче ник
ОШ „Доси теј Обра до вић” из
Омо љи це, чији је мен тор
настав ни ца Ива на Наско вић
Сло вић – пред ста вља ли су наш
град на исто и ме ној покра јин -
ској смо три зна ња, одр жа ној у
сре ду, 12. апри ла, у Новом Саду.

Смо тру је у амфи те а тру
Спорт ског и послов ног цен тра
Вој во ди на орга ни зо вао покра -
јин ски Црве ни крст, а повод за
ову мани фе ста ци ју било је обе -
ле жа ва ње 7. апри ла – Свет ског
дана здра вља. Као што смо већ
писа ли, Свет ска здрав стве на
орга ни за ци ја (СЗО) одлу чи ла је
да тај дан ове годи не обе ле жи
кам па њом која се тиче важно -
сти уни вер зал не здрав стве не
покри ве но сти и одви ја се под
сло га ном „Здра вље за све”.

– Као и сва ке годи не, смо тра
је орга ни зо ва на с циљем про -
мо ци је здра вих сти ло ва живо -
та међу мла ди ма и она пред -
ста вља део редов них актив но -
сти Црве ног крста. Сво је зна ње
је у Новом Саду пред ста ви ло
око шезде сет побед ни ка и
побед ни ца са општин ских так -
ми че ња орга ни за ци ја Црве ног
крста с тери то ри је целе покра -

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Узди са ње за топлим
обро ком

ји не. Они су били поде ље ни у
две кате го ри је: пет еки па уче -
ни ка сед мог и осмог раз ре да
так ми чи ло се у кате го ри ји под -
млат ка, а чети ри еки пе ђака из
првог и дру гог раз ре да сред ње
шко ле над ме та ло се у кате го -
ри ји омла ди не. Смо тра је била
реви јал ног карак те ра, па није
било побед ни ка, али су Пан -
чев ци, као и обич но, пока за ли
одлич но зна ње. Уз све то, добро
су се и заба ви ли у дру штву сво -
јих вршња ка, те из Новог Сада
носе пре гршт лепих ути са ка –
рекла је Јеле на Три фу но вић,
струч на сарад ни ца Црве ног
крста Пан че во за здрав стве но-
-вас пит ну делат ност.

Мла ди су се за так ми че ње
при пре ма ли из при руч ни ка

ци ја. У холу СПЦ Вој во ди на
орга ни зо ва ни су и еду ка тив но-
кре а тив ни пунк то ви на који ма
су мла ди могли да нау че нешто
више о самој орга ни за ци ји и
актив но сти ма Црве ног крста –
рекла је Јеле на Три фу но вић.

Поред так ми ча ра, смо три је
при су ство ва ла и број на публи ка,
па су тако нашим пред став ни -
ци ма подр шку пру жа ли њихо ви
сугра ђа ни, уче сни ци кви за у Пан -
че ву, који су се издво ји ли сво јим
зна њем: Боја на Крстић из ОШ
„Мика Антић”, која се при пре -
ма ла с настав ни цом Зла том Јова -
но вић, и Ненад Васил чин, уче -
ник Еко ном ско-трго вин ске шко -
ле „Паја Мар га но вић”, с настав -
ни цом Аном Дан гу бић.

Д. Кожан

Црве ног крста Вој во ди не „Раз -
вој и здра вље адо ле сце на та”,
па су се и пита ња о који ма је
под мла дак диску то вао тица ла
раста и раз во ја адо ле сце на та,
раз вој но-пси хо ло шких про бле -
ма, исхра не, коже у адо ле сцен -
ци ји и лич не хиги је не адо ле -
сце на та. У кате го ри ји омла ди -
не так ми ча ри и так ми чар ке
гово ри ли су о поре ме ћа ји ма у
исхра ни, повре да ма и пре вен -
ци ји повре да, упо тре би пси хо -
ак тив них суп стан ци, ХИВ
инфек ци ји, кон тра цеп ци ји, као
и о здра вљу зуба.

– Испи ти ва ње уче сни ка спро -
ве де но је у виду реша ва ња прак -
тич них зада та ка, дава ња тач них
одго во ра на пита ња с више пону -
ђе них одго во ра и игре асо ци ја -

Наш град је про шлог викен да
уго стио нај бо ље стрел це из
покра ји не, јер је Стре љач ка
дру жи на „Пан че во 1813” била
орга ни за тор Првен ства Вој во -
ди не по Ц-про гра му у гађа њу
из сериј ске вазду шне пушке.
Уче ство ва ло је 120 стре ла ца из
четр на ест клу бо ва.

Еки па јуни о ра из нашег гра -
да осво ји ла је дру го место, а
пуца ли су Алек сан дар Павло -
вић (333 кру га), Ђор ђе Јов че -
вић (359) и Алек са Рако њац
(362 кру га), који је зау зео четвр -
то место у поје ди нач ној кон -
ку рен ци ји, иако је још пио нир.
Тим јуни ор ки је тако ђе зара -
дио сре бр но одлич је, а чини ле
су га Ива на Вислав ски (345),
Ана ста си ја Гру јо ски (344) и
Тео до ра Кон дић (348 кру го ва).

Сре бр но одлич је зара дио је
и тим сени о ра у саста ву: Ђор ђе
Јов че вић (361), Габри јел Дау -
то вић (363) и Дали бор Павло -
вић (367 кру го ва). Еки па сени -
ор ки СД-а „Пан че во 1813” осво -
ји ла је тре ће место, а пуца ле су
Ана ста си ја Гру јо ски (340), Боја -
на Нико лић (348) и Ива на
Вислав ски (349 кру го ва).

Запа же ни су били и: Сте фан
Рађе но вић, Боја на Нико лић,
Сне жа на Фодор, Алек сан дар
Павло вић, Јован Павли ца и
Дра гу тин Дими три је вић. Сви
пан че вач ки стрел ци сте кли су
пра во да насту пе на Првен ству
Срби је, 28. и 29. апри ла, у Гор -
њем Мила нов цу.

У исто вре ме Дејан Пешић
се над ме тао на међу на род ном
тур ни ру „Мемо ри јал Иштван

Поља нац” у Бео гра ду. Он је у
основ ном мечу са 620,9 кру го -
ва, са 60 дија бо ла, осво јио дру -
го место, да би у фина лу завр -
шио као четвр ти, изгу бив ши
меда љу за само 0,1 круг.

За њега је ово так ми че ње
било при прем но пред одла зак
у Плзен на међу на род ни тур -
нир који се одр жа ва од 2. до 7.
маја, на којем ће насту пи ти с
вазду шном и мало ка ли бар ском
пушком у саста ву сени ор ске
репре зен та ци је Срби је.

На првен ству Срби је по Б-
-про гра му кадет Алек са Рако -
њац се с 590 кру го ва пла си -
рао на три на е сто место у
гађа њу из стан дард не вазду -
шне пушке, пости гав ши свој
лич ни рекорд.

А. Ж.

С ВАТРЕ НЕ ЛИНИ ЈЕ

Стрељачка дружина опет у врху

МЕЂУ НА РОД НИ МИТИНГ „11. АПРИЛ”

Одлични ветерани
У Бео гра ду је про шлог викен -
да одр жан међу на род ни пли -
вач ки митинг за вете ра не, на
којем је уче ство ва ло 90 так ми -
ча ра из 22 клу ба из: Грч ке,
Руму ни је, БиХ, Маке до ни је и
Срби је. Чла но ви ПК-а Спар та

из нашег гра да, које је пред во -
дио тре нер Ненад Јовић, пости -
гли су запа же не резул та те.

Гор да на Крстић је осво ји ла
злат не меда ље у гру пи пли ва -
чи ца од 55 до 59 годи на на 50
м леђ но, 50 м прсно и 50 м

кра ул. Ило на Крстић Апро
побе ди ла је на 50 м леђ но и 50
м кра ул у кон ку рен ци ји так -
ми чар ки од 50 до 54 годи не, а
у истој кате го ри ји пли ва ча
Здрав ко Радић зара дио је сре -
бро на 100 м кра ул. А. Ж.

Исправ ни ста во ви су оквир сва ке добре при че



Неза ви сни поли циј ски син ди -
кат Срби је похва лио је бео град -
ске поли цај це зато што су про -
шлог викен да, у ноћи изме ђу
13. и 14. апри ла, спре чи ли три
тра ге ди је. Нај пре је један од њих
оне мо гу ћио мла ди ћа који је био
пијан или дро ги ран да баци руч -
ну бом бу на њега и њего ве коле -
ге који су те ноћи патро ли ра ли.
Након тога су осу је ће на два поку -
ша ја само у би ства.

– Поли циј ски посао је ком -
плек сна про фе си ја која зах -

те ва мно го тру да и одри ца -
ња, а тек када се дого ди
нешто попут ова квих дога -
ђа ја, и обич ни гра ђа ни могу
да виде коли ко је наша про -
фе си ја ризич на. Све похва -
ле за коле ге из Бео гра да, јер
су још јед ном пока за ли да
су поли цај ци без обзи ра на
про бле ме увек спрем ни да
одго во ре на зах те ве посла и
да буду у слу жби гра ђа на –
изја вио је Милош Јелен ко -
вић, пред сед ник НПСС-а.

Иако је про шло не дељ ним
изри ца њем пре су де Воји сла ву
Шеше љу дефи ни тив но ста вље -
на тач ка на његов слу чај, Међу -
на род ни меха ни зам за кри вич -
не судо ве (како се сада зва -
нич но зове нека да шњи Хашки
три бу нал) још увек хоће да
кри вич но про це су и ра Шеше -
ље ве пар тиј ске сабор це Петра
Јоји ћа и Вје ри цу Раде ту.

Под се ћа мо, њих дво је се тере -
те за непо што ва ње суда у Хагу
и опту жу ју да су врши ли при -
ти сак на све до ке током суђе ња
Шеше љу. Кон крет но, опту жни -
ца их тере ти да су им нуди ли
новац да се не би поја ви ли пред
суди ја ма. Међу тим, Петар Јојић
и Вје ри ца Раде та у више навра -
та су то деман то ва ли у изја ва -
ма дома ћим меди ји ма. Поред
њих дво је, за врше ње при ти са -
ка на све до ке био је опту жен и
њихов пар тиј ски сабо рац Јово
Осто јић, али је он у међу вре -
ме ну умро, па је посту пак про -
тив њега обу ста вљен.

На саслу ша њу пред суди јом
за прет ход ни посту пак у бео -
град ском Вишем суду одр жа -
ном 18. маја 2016. доне то је
реше ње којим је утвр ђе но да
нису испу ње ни усло ви за хап -
ше ње Вје ри це Раде те и Петра
Јоји ћа и њихо во изру че ње Хагу.
Суди ја који је тако одлу чио,

оправ дао је то обра зло же њем
да „посто ји прав на оба ве за
Репу бли ке Срби је да испо ру -
чу је само окри вље не за нај те -
же рат не зло чи не, гено цид и
зло чи не про тив човеч но сти. За
опту же не због непо што ва ња
суда, за шта се зва нич но тере -
те Вје ри ца Раде та и Петар Јојић,
та оба ве за суда не посто ји”.

Међу тим, од тада је поче ло
да се гово ри о томе да би срп ско
пра во су ђе могло да кри вич но
про це су и ра Вје ри цу Раде ту и
Петра Јоји ћа и да би њима могло
да се суди у Срби ји. У жељи да
сазна мо има ли шан се за то,
поста ви ли смо пита ње Нели
Кубу ро вић, мини стар ки прав де
у Вла ди Срби је, при ли ком њене
про шло не дељ не посе те Пан че -
ву. Она је изја ви ла сле де ће:

– Међу на род ни меха ни зам
за кри вич не судо ве у Хагу поста -
вио је пита ње Мини стар ству
прав де Срби је да ли је срп ско
пра во су ђе спрем но да пре у зме
слу чај дво је ради ка ла и да им
суди у Срби ји. Ми смо посла -
ли пози ти ван одго вор и још
увек чека мо њихо ву реак ци ју.

Ина че, Хашки три бу нал је
пре две годи не издао међу на -
род ни налог за хап ше ње Вје ри -
це Раде те и Петра Јоји ћа јер,
како је тада обра зло же но, „Срби -
ја одби ја да посту пи по том
нало гу и да их изру чи Хагу”.
Осим тога, Хашки три бу нал је
кра јем апри ла про шле годи не
зва нич но затра жио од Интер -
по ла да изда црве не потер ни це
за Петром Јоји ћем и Вје ри цом
Раде том, што је и учи ње но.

Након тога Хашки три бу нал
је неко ли ко пута при ја вио Срби -
ју Саве ту без бед но сти УН због
неса рад ње у слу ча ју „Раде та –
Јо јић”. Пред сед ник Три бу на ла
Кар мел Ађи јус позвао је Савет
без бед но сти УН да „пре ду зме
мере нео п ход не да се обез бе ди
да се Срби ја пови ну је нало зи -
ма Три бу на ла, у скла ду са сво -
јим оба ве за ма”.

У међу вре ме ну, док се чека
одлу ка Меха ни зма у Хагу,
огла си ло се Тужи ла штво те
инсти ту ци је. Оно је јав но обја -
ви ло да „нема усло ва да се
слу чај ’Раде та –Јо јић’ пре ба ци
у над ле жност пра во су ђа у
Срби ји, јер је та земља у више
навра та до сада игно ри са ла
оправ да не зах те ве да они буду
ухап ше ни и пре ба че ни у Хаг”.
Како ће се све завр ши ти, оста -
је да се види. Када је реч о
Вје ри ци Раде ти и Петру Јоји -
ћу, они су до сада у више
навра та изја ви ли да је за њих
овај слу чај завр шен и да се
неће ни на силу ода зва ти пози -
ви ма Меха ни зма у Хагу.

У недав но усво је ним Изме -
на ма и допу на ма Зако на о
поли ци ји пред ви ђе на је
могућ ност да МУП рас пи су је

награ де за гра ђа не који
помог ну сво јим инфор ма ци -
ја ма поли ци ји у откри ва њу
и хва та њу кри ми на ла ца.

То је пре ци зи ра но у чла ну
83, у коме пише: „Поли ци ја
јав но рас пи су је награ ду за дато
оба ве ште ње у циљу откри ва -
ња и хап ше ња почи ни ла ца
кри вич них дела са тежим
после ди ца ма, раз ре ше ња дру -
гих слу ча је ва када су таква

оба ве ште ња нео п ход на и про -
на ла же ња неста лих лица. Рас -
пи си ва ње награ де може се
обја ви ти у меди ји ма или на

неки дру ги начин, а пра во на
награ ду неће има ти лице које
је дало оба ве ште ње којим
поли ци ја већ рас по ла же, или
ако се тим оба ве ште њем није
пости гао циљ због којег је рас -
пи са на награ да. На награ де
нема ју пра во поли цај ци ни
чла но ви њихо вих поро ди ца,
а о начи ну рас пи си ва ња награ -
де ће одлу чи ва ти мини стар
уну тра шњих посло ва”.

ХРОНИКА
Петак, 20. април 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Про сти ре се на 
повр ши ни од 1.000
мета ра ква драт них и
улеп ша ла је део 
гра да у коме се 
нала зи

Њеним отва ра њем ће
бити омо гу ће но да
запо сле ни у 
Пре кр шај ном суду,
који су међу 
нај е фи ка сни ји ма у
Срби ји по 
постиг ну тим 
резул та ти ма, буду
још бољи

После мно го годи на током
којих је седам на ест суди ја и
четр де сет пето ро запо сле них у
пан че вач ком Пре кр шај ном суду
ради ло у лошим усло ви ма, у
ску че ном про сто ру, на повр -
ши ни од 216 ква драт них мета -
ра у стам бе ној згра ди, у две
сме не, недав но се за њих све
про ме ни ло набо ље.

У петак, 13. апри ла, Нела
Кубу ро вић, мини стар ка прав -
де у Вла ди Срби је, све ча но је
отво ри ла нову згра ду Пре кр -
шај ног суда, која се нала зи на
рас кр сни ци ули ца Мил ке Мар -
ко вић и Сте ва на Шупљик ца,
поред Основ не шко ле „Иси до -
ра Секу лић”. Отва ра њу тог
објек та, који се про сти ре на
1.000 мета ра ква драт них, при -
су ство ва ли су гра до на чел ник
Пан че ва Саша Павлов и пред -
сед ни ца пан че вач ког Пре кр -
шај ног суда Љиља на Кошу тић.

Радо ви на изград њи нове згра -
де поче ли су фебру а ра 2017. и

ПРО ШЛЕ НЕДЕ ЉЕ У НАШЕМ ГРА ДУ

СВЕ ЧА НО ОТВО РЕ НА НОВА ЗГРА ДА
ПРЕ КР ШАЈ НОГ СУДА

завр ше ни су на вре ме, почет -
ком ове годи не. Њихо ва вред -
ност је изно си ла гото во 96 мили -
о на дина ра, а зани мљи во је да
су новац за то фак тич ки обез -
бе ди ли запо сле ни у Пре кр шај -
ном суду ефи ка сном напла том
казни и пре у сме ра ва њем нов -
ца у репу блич ки буџет.

Нова згра да Пре кр шај ног суда
има 32 про сто ри је, а при ли ком
про јек то ва ња и поди за ња тог
објек та води ло се рачу на да
при лаз њему буде досту пан ста -
ри јим осо ба ма и лици ма са
инва ли ди те том. На самом ула -
зу је поста вље на рам па, на ула -
зи ма у кан це ла ри је нема пра -
го ва, а тоа ле ти су тако ђе при -
ла го ђе ни инва лид ним осо ба ма.

НОВИ НА У РАДУ ПОЛИ ЦИ ЈЕ

Могу да рас пи су ју
награ де

Обра ћа ју ћи се нови на ри ма,
мини стар ка прав де је нагла си ла
да је отва ра ње нове згра де суда у
Пан че ву пока за тељ да Мини -
стар ство прав де наста вља да кон -
ти ну и ра но ради на уна пре ђе њу
и побољ ша њу усло ва за рад носи -
ла ца пра во суд них функ ци ја и
адми ни стра тив ног осо бља. Као
додат не дока зе за то наве ла је да
је Мини стар ство прав де Срби је
изгра ди ло нове згра де пре кр шај -
них судо ва у Пожа рев цу и Ужи -
цу, а да је у пот пу но сти рено ви -
ра ло згра де Основ ног и Пре кр -
шај ног суда у Лаза рев цу.

Она је похва ли ла запо сле не
у пан че вач ком Пре кр шај ном
суду јер су међу први ма у Срби -
ји поче ли да кори сте тзв. сер -
вис матич них књи га, који је
пуштен у рад про шле неде ље.
Рекла је да ће им бољи усло ви
за рад које има ју након пре се -
ље ња у нову згра ду омо гу ћи ти
да чешће зака зу ју суђе ња и брже
реша ва ју пред ме те.

Пред сед ни ца Пре кр шај ног
суда у Пан че ву Љиља на Кошу -
тић рекла је да су запо сле ни
чека ли на нову згра ду гото во
три деце ни је. Дода ла је да су

Страну припремио

Михајло
Глигорић

суди је и суд ско осо бље Пре кр -
шај ног суда и док су ради ли у
лошим усло ви ма, оства ри ва ли
добре резул та те, а да ће сада,
када има ју опти мал не усло ве
за рад, они бити још бољи.

– Усе ље ње у нову згра ду
дожи вља ва мо као поди за ње
досто јан ства и угле да суди ја за
пре кр ша је на виши ниво. Већи -
на наших гра ђа на и изве стан
број стра на ца се први пут у пре -
кр шај ним судо ви ма суо ча ва с
нашим пра во су ђем. Зато је изу -
зет но важно у каквим усло ви -
ма и у каквим згра да ма раде
пре кр шај ни судо ви, јер смо ми
репре зен тан ти наше држа ве –
иста кла је Љиља на Кошу тић.

Гра до на чел ник Пан че ва
Саша Павлов изја вио је да је
корист од отва ра ња нове суд -
ске згра де дво стру ка. Пре ма
њего вим речи ма, не само да
ће тиме бити вра ће но досто -
јан ство запо сле ни ма у Пре кр -
шај ном суду и стран ка ма које
дола зе у ту инсти ту ци ју и омо -
гу ће но пове ћа ње њихо ве ефи -
ка сно сти већ ће и згра да суда
улеп ша ти део гра да у коме се
нала зи.

МЕЂУ НА РОД НИ СУД У ХАГУ НЕ ОДУ СТА ЈЕ ОД СУЂЕ ЊА РАДИ КА ЛИ МА

Хаг још увек хоће Петра Јоји ћа и Вје ри цу Раде ту

После гото во пет месе ци,
коли ко је про шло од тра гич -
ног про шло го ди шњег дога -
ђа ја на Сода ри, када је ухап -
шен С. Р. (50) због осно ва не
сум ње да је удар цем ножем
убио невен ча ну супру гу
Биља ну Мија то вић (30),

Више јав но тужи ла штво у
Пан че ву поди гло је опту жни -
цу про тив њега. Порт па рол
тужи ла штва Сла ви ца Буб ње -
вић Црве ни пово дом тога је
дала сле де ћу изја ву за „Пан -
че вац”:

– Више јав но тужи ла штво
је поди гло опту жни цу про -
тив С. Р. (50) због оправ да не
сум ње да је извр шио кри вич -
но дело уби ство. Сум ња се
да је 21. новем бра про шле
годи не у изнајм ље ном ста ну
на Сода ри лишио живо та сво -
ју ван брач ну супру гу из Пан -
че ва Биља ну Мија то вић,

рође ну 1987. годи не. Тужи -
ла штво је у опту жни ци пред -
ло жи ло да се С. Р. про ду жи
при твор по два осно ва. Прво,
да не би поно вио кри вич но
дело, с обзи ром на то да је
три пута до сада осу ђи ван,
изме ђу оста лог и за кри вич -

на дела са
еле мен ти ма
наси ља. По
дру гом осно -
ву, због начи -
на извр ше ња
и тежи не
п о с л е  д и  ц а
к р и  в и ч  н о г
дела које је
дове ло до
узне ми ре ња
јав но сти, као

и зато што је за то кри вич но
дело пред ви ђе на затвор ска
казна пре ко десет годи на.

Порт па рол ка Вишег јав ног
тужи ла штва дода ла је да је у
току про цес потвр ђи ва ња ове
опту жни це. То зна чи да опту -
же ни и њего ви адво ка ти има -
ју рок од осам дана током
којег тре ба да доста ве свој
одго вор на опту жни цу, а Веће
суди ја Вишег суда у Пан че -
ву након тога мора да одлу -
чи за пет на ест дана да ли
опту жни ца може да буде
потвр ђе на, или тре ба да се
вра ти на допу ну истра ге.

ВИШЕ ЈАВ НО ТУЖИ ЛА ШТВО

Опту жни ца за 
уби ство на Сода ри

НЕЗА ВИ СНИ ПОЛИ ЦИЈ СКИ СИН ДИ КАТ

СРБИ ЈЕ

Спре че не три 
тра ге ди је

Мини стар ка прав де (десно) и пред сед ни ца Пре кр шај ног суда у Пан че ву

ЗА МЕСЕЦ ДАНА И НОВИ ЗАТВОР

Одго ва ра ју ћи на нови нар ска пита ња, мини стар ка прав де

је наја ви ла да ће иду ћег месе ца бити завр ше ни сви радо -

ви на новом затво ру, који је зидан годи ну дана. Она је

дода ла да се конач но усе ље ње затво ре ни ка и запо сле них

у тај обје кат на Бава ни штан ском путу оче ку је током лета.

Кубу ро ви ће ва је рекла и да ће у новом затво ру ради ти

пре ко 300 људи и да је у току доби ја ње дозво ле од Вла де

Срби је за њихо во запо сле ње.



На Поња ви ци надо мак Бре стов -
ца, тач ни је у бли зи ни поте за
позна тог као „кути на”, запо сле -
ни у чувар ској слу жби ЈКП-а
„Зеле ни ло”, која од пре нешто
мање од годи ну дана функ ци -
о ни ше на том живо пи сном
водо то ку, недав но су опа зи ли
(и усли ка ли) гне здо лабу до ва.

Није рет кост да те пре ле пе
пти це насе ља ва ју поме ну ти
парк при ро де, на којем их
редов но оби ту је изме ђу десет
и пет на ест, то јест пет-шест
поро ди ца. Током зиме неки
од њих при вре ме но напу сте
поме ну то ста ни ште, али с дру -
ге стра не, оно се поне кад лети
про сто забе ли, када тамо буде
и пре ко педе сет тих нај ве ћих
реч них пти ца на нашим про -
сто ри ма. Ина че, одра сле
једин ке могу тежи ти пет на е -
стак кило гра ма и има ти
распон кри ла до два метра.

С обзи ром на то да жен ка у
про се ку сне се изме ђу пет и
седам јаја, тре ба оче ки ва ти и
нема ло уве ћа ње коло ни је ових
гра ци о зних пер на тих живо ти -
ња. Поред тога што ће оне и
даље кра си ти око ли ну Бре -
стов ца и Омо љи це, ово се
може тума чи ти и као наго ве -
штај пози тив ног исхо да у бор -
би за спас тамо шње при ро де.

Банат ски Бре сто вац: Завр ше -
на је сад ња липа и јаво ра у
пар ко ви ма у цен тру и у Ули ци

Жар ка Зре ња ни на, одно сно у
„широ ком шору”. Купље не су
нове заве се и кар ни шне за
све ча ну салу. На послед њој
сед ни ци месна скуп шти на се
бави ла при пре ма ма за сео ску
сла ву Спа сов дан, која пада
17. маја.

Банат ско Ново Село: На град -
ској смо три се деч ја фол клор -
на гру па ста ри јег узра ста Дома
кул ту ре пла си ра ла на зон ску
смо тру. Фол клор на сек ци ја
доби ла је позив да 12. маја
путу је у Трст и зајед нич ким
кон цер том уве ли ча јуби леј
тамо шњег дру штва. Моно гра -
фи ја под нази вом „Спо ме ни -
ца сокол ског покре та у Пан -
че ву” биће пред ста вље на у
четвр так, 19. апри ла, од 19
сати, у Дому кул ту ре.

Доло во: Месна скуп шти на је
покре ну ла јав ну набав ку за
дру гу фазу изград ње пла тоа
испред Дома кул ту ре. Пред -
став ни ци села одр жа ли су
саста нак с људи ма из фир ме
„НИС –Гас” у вези с њихо вим
буду ћим истра жи ва њи ма на
тери то ри ји Доло ва.

Гло гоњ: Фол клор не сек ци је
мла ђег и ста ри јег узра ста у
неде љу, 15. апри ла, на град -
ској смо три фол кло ра избо -
ри ле су пла сман на зон ску
смо тру, која ће бити одр жа на
кра јем месе ца у Пан че ву. Мар -
ко Лопу ши на одр жа ће књи -
жев но вече у уто рак, 24. апри -
ла, од 19.30, у Дому кул ту ре.

Ива но во: Шко ла и Месна
зајед ни ца доби ле су на покра -
јин ском кон кур су новац за
набав ку тро је зич ких табли.
Једа на е сти фото-сафа ри одр -
жан је у неде љу, 15. апри ла,
уз при су ство око две ста мај -
сто ра умет нич ке фото гра фи -
је с разних стра на. Кому нал -
ни рад ни ци и запо сле ни у
шко ли раде на про лећ ном
уре ђе њу цен тра села. Мар ти -
на Вуко вић, уче ни ца петог
раз ре да ОШ „Моша Пија де”,
пла си ра ла се на окру жно так -
ми че ње из био ло ги је, које ће
бити одр жа но у субо ту, 21.
апри ла, у Уљми.

Јабу ка: Рад ни ци ЈКП-а „Вод-
-ком”, уз помоћ бул до же ра,
раде на чишће њу депо ни је, као
и на сре ђи ва њу свих игра ли -
шта. Пово дом Дана пла не те
Земље то пред у зе ће очи сти ће
изле ти ште на ула зу у село,
зајед но с Месном зајед ни цом
и јабуч ким удру же њи ма, који
ће у неде љу, 22. апри ла, у пар -
ку поред руко мет ног тере на
при ре ди ти „Тре ћи про лећ ни
ручак”. На тој мани фе ста ци ји
ће чла но ви локал них орга ни -
за ци ја и при ват ни ци при пре -
ма ти раз не спе ци ја ли те те.

Кача ре во: Кому нал но пред у зе -
ће наред не неде ље запо чи ње
уре ђе ње СРЦ-а „Језе ро”. Ква -
ли фи ка ци о ни тур нир за уче -
шће на Школ ској олим пи ја ди
Вој во ди не одр жан је у сре ду,
18. апри ла, у хали спор то ва. 

Омо љи ца: Кому нал но пред у -
зе ће је запо че ло про лећ но
уре ђе ње јав них повр ши на у
цен тру села, где је пре изве -
сног вре ме на поста вљен вели -
ки нат пис с нази вом места.
Недав но је упри ли че на акци -
ја добро вољ ног дава ња крви
у згра ди Месне зајед ни це.

Стар че во: Поста вљен је водо -
вод ни при кљу чак на пија ци.
Изви ђа чи из одре да „Надел”
уче ство ва ли су на так ми че њу
на Пали ћу, где су мла ђи ска -
у ти осво ји ли прво место, а
поле тар ци и пче ли це су били
тре ћи. Солун ски бенд „Voo-
doo-hillers” насту пи ће у неде -
љу, 22. апри ла, од 21 сат, у
ККК-у.

Петак, 20. април 2018.
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Месне актуелности 

Одсад лети без пада
при ти ска

На види ку и 
завр ше так заме не
азбест них цеви

Након више го ди шњих про бле -
ма са снаб де ва њем Гло го ња ца
исправ ном пија ћом водом,
недав ним пове зи ва њем локал -
ног водо во да на град ски, ова
ситу а ци ја пре ва зи ђе на је на
задо вољ ство свих мешта на.

Крат ка хро но ло ги ја тих дога -
ђа ја почи ње 7. јуна 2015. одлу -
ком сани тар не инспек ци је да
воду из тамо шњих буна ра забра -
ни за упо тре бу, као после ди ца
пове ћа не кон цен тра ци је поје -
ди них при ме са, пре све га арсе -
на, ман га на...

Због наве де них окол но сти
жите љи тог села мора ли су да
уто љу ју жеђ из цистер не допре -
мље не из гра да, која је била
лоци ра на испред Месне зајед -
ни це. Пан че вач ка локал на
само у пра ва при те кла је у помоћ
и тако што је издво ји ла новац
за изград њу еко-чесме, као пре -
ла зног реше ња. Она је у фебру -
а ру 2016. годи не, по завр шет -
ку нужних закон ских про це ду -
ра, и поста вље на у пар ку, ода -
кле су се гра ђа ни снаб де ва ли
исправ ном водом све до завр -
шет ка про це са при кљу че ња на
град ски водо вод. Ти радо ви су
тра ја ли током чита ве про шле

СЕЛО

НАКОН ПРИ КЉУ ЧЕ ЊА НА ГРАД СКУ МРЕ ЖУ

ИСПРАВНА ВОДА И НА
ГЛОГОЊСКИМ ЧЕСМАМА

Страну припремио

Јордан
Филиповић

НА ПОЊА ВИ ЦИ КОД БРЕ СТОВ ЦА

Лабу до во гне здо

годи не, а зва нич но су окон ча -
ни недав но.

Пре ма речи ма првог чове ка
Гло го ња Слав ка Јова нов ског,
након интен зив ног испи ра ња сео -
ске мре же вода на чесма ма у
дома ћин стви ма на осно ву ана -
ли за Заво да за јав но здра вље поста -
ла је и зва нич но исправ на за пиће;
од 1. фебру а ра град ско водо вод -
но пред у зе ће пре у зе ло је бри гу
над мре жом, а кори сни ци ма су
недав но сти гли и први рачу ни.

– Нор мал но је да су ста нов -
ни ци нашег места задо вољ ни

што након толи ко вре ме на у
сво јим сла ви на ма има ју ква -
ли тет ну пија ћу воду. При кљу -
чи ва њем на град ску мре жу биће
пре мо шћен још један вели ки
про блем који је деце ни ја ма
мучио Гло гоњ це, јер, како кажу
над ле жни у ЈКП-у „Водо вод и
кана ли за ци ја”, и током лет њег
пери о да и нај ве ће потро шње
воде биће задо во ља ва ју ћег при -
ти ска у свим дело ви ма села
буду ћи да су пум пе у резер во а -
ри ма вели ке сна ге. Напо ме не
ради, за вре ме нај то пли јег годи -

шњег доба, наро чи то у после -
по днев ним часо ви ма, када је
потро шња воде нај ве ћа, по
неко ли ко сати на сла ви на ма
гото во да није било ни капи
воде. Има мо и обе ћа ња да ће,
из соп стве них при хо да град -
ског водо во да и пре ко дру гих
изво ра, бити завр ше на и ком -
плет на рекон струк ци ја водо -
вод не мре же у селу, то јест пре -
о ста ле две тре ћи не, чиме би
њено одр жа ва ње било знат но
олак ша но – иста као је Јова нов -
ски.

Усли ка ли сва шта – од
цркве, пре ко 
рас ко шне при ро де,
до олд тај ме ра

Једа на е сти ива но вач ки фото-
сафа ри упри ли чен је у неде -
љу, 15. апри ла, а као и свих
прет ход них годи на, и сада се
оку пи ло сија сет мај сто ра –
било их је око две ста с разних
стра на.

Гости су се при ја вљи ва ли у
интер ва лу од неко ли ко сати и
истог момен та хита ли у „лов”
на инспи ра тив не теме не би ли
их пре то чи ли у умет нич ка дела.
У том нау му су им помо гле и
вре мен ске при ли ке, упр кос
намр го ђе ним обла ци ма уз
нешто поја ча ног ветра, али без
кише, што ути че да фот ке буду
боље него када, реци мо, сија
сун це.

Нарав но, у том погле ду потру -
ди ли су се и сами дома ћи ни, то
јест орга ни за то ри из локал них
инсти ту ци ја – Дома кул ту ре и
Фото-гру пе „Дуна вац”. Они су,
по тра ди ци ји, обез бе ди ли аутен -
тич ну кућу у Ули ци Доже Ђер ђа,
у којој су мла ди Ива нов ча ни оде -
ве ни у народ не ношње чека ли
уче сни ке сафа ри ја. За њих је било
обез бе ђе но и фото гра фи са ње мисе

ОДР ЖАН ЈЕДА НА Е СТИ ФОТО-САФА РИ

Две ста мај сто ра у Ива но ву

Резервоар у парку

у Цркви Све тог Ван де ли на, затим
трак тор који их је раз во зио сву да
по селу, као и чамац за увек узбу -
дљи ву пло вид бу дунав ским рукав -
ци ма пре пу ним рас ко шне фло -
ре и фау не. Уз све наве де но, као
и увек, било је нови на. Тако су
све вре ме испред Дома кул ту ре
гости ма пози ра ла и два олд тај -
ме ра, зајед но с моде ли ма, а при -
ка за на је и нај мо дер ни ја фото-
опре ма.

Негде после подне ва усле -
ди ло је отва ра ње три де сет

шесте Омла дин ске изло жбе
фото гра фи ја Срби је, на којој
је пред ста вље но пре ко сто три -
де сет радо ва мла дих из целе
земље, од чега је вели ки број

дело Ива нов ча на и дру гих
Пан че ва ца. Од побед нич ких
фото гра фи ја сачи ње на је
репре зен та тив на колек ци ја,
која је на рено ми ра ном так -
ми че њу свет ског гла са недав -
но одр жа ном у Бугар ској осво -
ји ла сре бр ну меда љу или тре -
ће место по ква ли та тив ном
редо сле ду, а један од нај за -
слу жни јих за тај успех је и
глав ни орга ни за тор сафа ри ја
– Зол тан Бисак, пред сед ник
Фото-гру пе „Дуна вац”.

на дан сео ске сла ве Вели ке
Госпо ји не (15. август), када ће
бити отво ре на и при год на изло -
жба.

Након пре да ха уз ручак, при -
год но ћаска ње и раз ме ну кон -
та ка та, гости су поно во могли
да скок ну до поме ну те цркве и
напра ве још који сни мак.

Све то испу ни ло им је дан
до врха, па су насме ја них лица
кре ну ли сво јим домо ви ма уз
позна то обе ћа ње да ће се Ива -
но ву увек вра ћа ти...

– Моји уче ни ци има ју вели -
ког уде ла у овом фено ме нал -
ном резул та ту, а пома га ли су и
данас на раз не начи не, па и
тако што су били моде ли број -
ним мај сто ри ма фото гра фи је.
А њих је било с разних стра на
– од Субо ти це, пре ко Новог
Сада, Зре ња ни на и Бео гра да,
па до Ниша и даље. Задо вољ -
ство због вели ког одзи ва поја -
ча но је и сазна њем да су мно -
ги од њих вео ма мла ди, као и
тиме да је поло ви на први пут
овде. То је знак да се из годи не
у годи ну шири мо – иста као је
Бисак.

А поред њих, и сви они који
желе да се так ми че могу да се
при ја ве на кон курс који ће по
оби ча ју бити рас пи сан одмах
након сафа ри ја, и то на две
теме – сло бод ну и Ива но во.
Услов за ову дру гу је да има ју
рад с моти ви ма етнич ки нај -
ша ро ли ки јег пан че вач ког села.
Доде ла награ да пла ни ра на је



Дво ра на „Апо ло” Дома омла -
ди не уго сти ла је про шлог
викен да пет бен до ва који су се
оку пи ли како би запо че ли реа -
ли за ци ју иде је о про мо ви са њу
метал музи ке.

Festival „Metal Strike” осми -
слио је сим фо метал састав
„Aurium” из Бео гра да новем -
бра 2017. годи не, а подр шку
су дали дома ћи аутор ски метал
бен до ви „Nemesis” (Бео град),
„Orest” (Бео град), „Downstroy”
(Кикин да) и „Void Inn” (Бео -
град).

Циљ фести ва ла је пре зен то -
ва ње нове аутор ске музи ке, раз -

ви ја ње све сти о важно сти орга -
ни зо ва ња мла дих бен до ва и одр -
жа ва ње метал сце не у Срби ји.

– Иде ја је да вра ти мо метал
сце ну, јер се с вре ме ном она
ско ро уга си ла. Тако ђе, хте ли

смо да пока же мо соли дар ност
међу самим бен до ви ма у коле -
ги јал ном, музич ком и при ја -
тељ ском сми слу. Жели мо да
постиг не мо децен тра ли за ци ју
и да ожи ви мо метал и у неким

Бра ни слав Ђеко вић

Ђека, уред ник еми си је

„All You Need 

Is Rock’n’roll”

МУЗИ КА: Волим два аме -
рич ка бен да, „Lynyrd
Skynyrd” и „Allman Brot-
hers Band”, који ме сво јим
блу зом и кан три зву ком увек
под се ћа ју на мој бора вак у
Вир џи ни ји дале ке 1977.
годи не. „Lynyrd Skynyrd” је
бенд с Фло ри де који је сво -
јим кон цер ти ма на југу Аме -
ри ке постао раних седам -
де се тих култ на гру па захва -
љу ју ћи сво јим живим насту -
пи ма. Њего ве нуме ре „Firee-
bird”, „One More Time” и „Gim-
me Three Steps” поста ле су
хим не јед не гене ра ци је.
„Allman Brothers Band” је рок
гру па из Џор џи је која је сви -
ра ла јужњач ки рок и блуз.
Бра ћа Алман Двејн и Грег,
осни ва чи гру пе, дали су сво -
јом вир ту о зно шћу на гита ра -
ма спе ци фи чан звук овом бен -
ду, који је кон церт ним насту -
пи ма обе ле жио јед но вре ме с
почет ка седам де се тих годи -
на. Њихо ва нуме ра „Jessica”
обе ле жа ва моју радиј ску еми -
си ју у наја ви про гра ма и као
музич ка под ло га у раз го во ру
с гости ма. Нажа лост, оба бен -
да има ла су тра гич ну живот -
ну сто ри ју. Мом ци из бен да
„Lynyrd Skynyrd” стра да ли су
у ави он ској несре ћи, а Двејн
Алман је поги нуо у сао бра -
ћај ном уде су на мото ру.

КЊИ ГА: Сећам се још од гим -
на зиј ских дана, с кра ја шезде -
се тих, пре по ру ке наше про -
фе сор ке књи жев но сти Вере
Мол до ван, која је рекла да
Досто јев ски тре ба да буде део
нашег чита лач ког опу са и
одра ста ња, јер смо били на
дру штве но-језич ком сме ру.
И од тада кре ће моје дру же -
ње с руским кла си ком. Кнез
Мишкин је пози ти ван лик и
јунак рома на обда рен добро -
том и спо соб но шћу да пра -

шта. Он је дру же љу бив и наи -
ван, сао се ћа јан и с вели ким
раз у ме ва њем за пат ње дру -
гих. Њего ва чести тост, отво -
ре ност и искре ност често га
дово де у сукоб с кон вен ци о -
нал ним вештач ким све том.

ФИЛМ: „Easy Rider” („Лага -
ни јаха чи” или „Голи у седлу”)
јесте аме рич ки филм с кра ја
шезде се тих, који је с про то -
ком вре ме на добио ста тус
кул та. Глум ци Денис Хопер
и Питер Фон да су хипи бај -
ке ри и сит ни диле ри дро ге
који лако сте че ним нов цем
финан си ра ју сво је несме та -
но путо ва ње Аме ри ком, на
којем се сре ћу с разним лико -
ви ма, од хипи ка до кон зер -
ва ти ва ца с југа, који се пре -
ма њима пона ша ју непри ја -
тељ ски, да би се у суко би ма с
њима њихо ва живот на при ча
и пусто ло ви на тра гич но завр -
ши ла. Мојој гене ра ци ји
седам де се тих био је откро ве -
ње, које смо колек тив но упи -
ја ли и гле да ли у био ско пу
„Зве зда” („Апо ло”), седе ћи на
шкри па вим сто ли ца ма, по
неко ли ко пута на дан. Инспи -
ри са ни фил мом и музи ком,
1978. годи не дру гар Мике
Бојић и ја на мото ру „јава”
од 350 куби ка оби ла зи мо
Евро пу за 45 дана и посе ћу -
је мо десет зема ља. Нуме ра
из фил ма „Born To Be Wild”
гру пе „Steppenwolf” поста ла
је незва нич на хим на на мно -
го број ним мото-ску по ви ма.

КУЛТУРА
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Културни телекс
ОДР ЖА НО ВЕЧЕ ПОСВЕ ЋЕ НО НЕБОЈ ШИ ГЛО ГОВ ЦУ

ГЛУ МАЧ КА ВЕЛИ ЧИ НА ЗА СВА ВРЕ МЕ НА
Изло жба отво ре на до
30. апри ла

Вече посве ће но Небој ши Гло -
гов цу одр жа но је у Кул тур ном
цен тру Пан че ва у сре ду, 11. апри -
ла. Про грам су при пре ми ли
њего ви при ја те љи и сарад ни ци:
глу ми ца и дирек тор ка Југо сло -
вен ског драм ског позо ри шта
Тама ра Вуч ко вић, глу мац Воји -
слав Бра јо вић и филм ски реди -
те љи Бал ша Ђого, Срдан Голу -
бо вић и Олег Нов ко вић.

Пошто ва о ци лика и дела
вели ког глум ца има ли су при -
ли ку да прво погле да ју изло -
жбу фото гра фи ја из пред ста ва
и фил мо ва у који ма је играо, а
коју је при ре ди ла Маја Медић.

– Било је пуно фото гра фи ја,
јер је Небој ша имао вели ки број
уло га и у позо ри шту и на фил -
му. Постав ку чини три де сет
одштам па них фото гра фи ја и
још шезде сет у окви ру слајд-
шоуа поста вље ног код биле тар -
ни це. Пре тра жи ва ла сам по
архи ва ма позо ри шта и дистри -
бу тер ских филм ских кућа.
Мени су нај дра же три фото гра -
фи је на који ма је Гло го вац још
увек мали, без обзи ра на то што
сам фото гра фи са ла сни ма ње
фил мо ва „Кру го ви” и „Клоп ка”
Срда на Голу бо ви ћа – рекла је
аутор ка изло жбе.

Након отва ра ња изло жбе
публи ка је пре шла у дво ра ну, где
је има ла при ли ку да види инсер -
те из позо ри шних и филм ских
оства ре ња у који ма је Небој ша
Гло го вац глу мио. O њему су гово -
ри ли реди те љи Срдан Голу бо вић,
Бал ша Ђого, Олег Нов ко вић,
дирек тор ка Југо сло вен ског драм -
ског позо ри шта Тама ра Вуч ко -
вић и глу мац Воји слав Бра јо вић.

– Није при хва тљи во да га
нема. Неве ри ца, шок, ћута ње

Све што вам тре ба је
рокен рол

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 

Мирјана Марић
Величковић

Пред ста ве
Субо та, 21. април, 12 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва за децу „Асте рикс и Обе ликс”.

Уто рак, 24. април, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: позо -
ри шна пред ста ва „Пасив но пуше ње” Небој ше Ром че ви ћа.

Сре да, 25. април, 19.30, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди не:
пред ста ва „Оту ђе ње“.

Музи ка
Четвр так, 19. април, 19.30, Музич ка шко ла „Јован Бан дур”:
кон церт мла дих соло пева ча (кла са проф. Мари ја не Михај -
ло вић) и уче ни ка вио ли не (кла са проф. Бор ја не Стра жме -
ште ров). 

Петак, 20. април, 18.30, Музич ка шко ла „Јован Бан дур”:
кон церт „Музич ког кут ка” мр Габри е ле Динић.

Петак, 20. април, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди не:
кон церт саста ва „Перо Дефор ме ро”.

Субо та, 21. април, 20 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон -
церт Жељ ка Васи ћа. 

Субо та, 21. април, 22 сата, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди -
не: музич ко вече „Just R’n’B”.

Неде ља, 22. април, 20 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон -
церт „Дар ко Рун дек & Еки па”.

Уто рак, 24. април, 19 сати, Музич ка шко ла „Јован Бан дур”:
јав ни час ђака упо ред ног кла ви ра проф. Ната ли Бог да нов
Динић.

Уто рак, 24. април, 19 сати, сце на Кул тур ног цен тра: соли -
стич ки кон церт на кла ви ру Нади не Дром ња ко вић.

Сре да, 25. април, 18.30, Музич ка шко ла „Јован Бан дур”:
вече камер не музи ке уче ни ка мр Вере Цари не.

Изло жбе
Петак, 20. април, 19 сати, Све ча на сала Народ ног музе ја:
изло жба руко тво ри на „Панон ке чува ри тра ди ци је”, ретро -
спек ти ва пово дом десет годи на посто ја ња удру же ња.

Уто рак, 24. април, 19 сати, Гале ри ја савре ме не умет но сти:
изло жба сли ка „Bare/in Spite of” Павла Јово ви ћа.

исти на. Рупа која је наста ла
њего вим одла ском огром на је
и неће моћи да се закр пи. Оно
што је уте шно за све нас, јесу
све оди гра не уло ге и јед на вечи -
та инспи ра ци ја која ће се зва -
ти Небој ша Гло го вац – рекао
је Срдан Голу бо вић.

Он није про пу стио при ли ку
да још јед ном поно ви да је за
њега Гло го вац био нај бо љи глу -
мац на све ту, што је, како исти -
че, имао при ли ку и да му лич -
но саоп шти.

Затим је усле дио говор Бал -
ше Ђога, који је сви ма нате рао
сузе на очи.

– Када смо сазна ли да је без -
из ла зно, мери ли смо вре ме и
нада ли се у годи не, па смо поче -
ли с годи шњим доби ма, до јесе -
ни, до лета, само про ле ће, па
онда у месе ци ма, нај зад у неде -
ља ма и на кра ју смо шапу та ли
да ће бити боље ако изгу ра
данас и на кра ју није. Не заме -
ри те што не при чам о пред ста -
ва ма, фил мо ви ма, уло га ма.

Дру ги су о томе при ча ли и
писа ли и још ће – рекао је Ђого.

Оно што је желео да нагла си,
јесте његов глу мач ки ква ли тет
и сна га да се ухва ти уко штац са
сва ком уло гом и на кра ју тако
хра бро и са самим живо том.

– Оти шао је као витез. Послед -
ње дане про вео је поред жене
коју је волео и оти шао као јунак,
ско ро на нога ма... Све стан и
хра бар – казао је Ђого.

Глу мац Воја Бра јо вић захва -
лио је Гло гов цу што је постао
мера вред но сти и што је висо -
ко поста вио лестви цу умет нич -
ког ква ли те та као глу мац и као
човек.

– Небој ша је оти шао у пуној
сна зи. Поку шао сам да набро -
јим које су све то Шек спи ро ве
уло ге њега чека ле. И он је тако
хра бро решио да оде, пре зре -
ло сти и пре ста ро сти, и све нас
оста вио да тек онда поста вља -
мо њего ву вели чи ну, зна чај и
вред ност коју је имао – рекао
је Бра јо вић.

и даље тра ју. Овде смо пово -
дом пред ло га Скуп шти не гра -
да Пан че ва да Кул тур ни цен -
тар поне се име Небој ша Гло -
го вац. Надам се да ће таква
одлу ка бити доне та – нагла си -
ла је Тама ра Вуч ко вић.

Сво ја сећа ња и емо ци је веза -
не за Небој шу Гло гов ца с публи -
ком је поде лио реди тељ Срдан
Голу бо вић.

– Ми смо зајед но одра ста ли,
зна мо се још с факул те та. Као
и са свим вели ким глум ци ма,
с Небој шом је било јако лако
ради ти. Оно што је за њега као
глум ца било спе ци фич но, јесте
да смо ми њему увек веро ва ли,
шта год да је радио. У позо ри -
шту или на фил му, када је играо
у коме ди ји или тра ге ди ји или
гене ра циј ским фил мо ви ма,
увек смо му веро ва ли и за мене
је он био краљ исти не. Они који
се баве позо ри штем и фил мом
зна ју да је то нај те же и једи но
чему сви ми који се бави мо
умет но шћу тежи мо, запра во је

ПРО ШЛОГ ВИКЕН ДА У „АПО ЛУ”

Фести вал метал музи ке

У Гале ри ји Мило ра да Бате
Миха и ло ви ћа отво ре на је годи -
шња изло жба радо ва чла но ва
Удру же ња ликов них умет ни ка
„Све ти о ник” Пан че во и тра ја -
ће до 27. апри ла. Чла но ви удру -
же ња, афир ми са ни ликов ни и
при ме ње ни умет ни ци, сва ке
годи не на репре зен та тив ној
годи шњој изло жби пан че вач -
кој публи ци пре зен ту ју свој рад,
а овом при ли ком и умет нич ку
про дук ци ју сво јих чла но ва. На
једа на е стој годи шњој изло жби
„Све ти о ни ка” изло же не су сли -
ке, црте жи, гра фи ке и скулп -
ту ре раз ли чи тих фор ма та и
тех ни ка, које су инспи ри са не
Пан че вом.

– Ово го ди шња тема била је
кул тур на башти на гра да Пан -
че ва, асо ци ја ци је на град, око -
ли ну и при ро ду, као и неке

уну тра шње потре бе умет ни ка
да изра зе свој однос пре ма гра -
ду. Неки умет ни ци су то дожи -
ве ли изну тра, импре си ја ма које
су спе ци фич не, док су се дру -
ги бави ли архи тек ту ром, пано -
ра ма ма и црте жи ма који асо -
ци ра ју на неке уну тра шње
интим не дожи вља је – рекла је

Јеле на Лалић, пред сед ни ца
удру же ња.

Она је тако ђе нагла си ла да
су сви умет ни ци на вео ма добар
начин одго во ри ли на тему и
да је сва ко пока зао свој сен зи -
би ли тет.

– Мислим да је изло жба добро
поста вље на да се упра во види

та раз ли ка у сен зи би ли те ту, као
и кул тур на башти на и мул ти -
кул ту рал ност које град посе ду -
је – иста кла је Јеле на Лалић.

Сво је радо ве изло жи ли су:
Мими ца Миља на Алек сић,
Милан Була то вић, Биља на
Долић, Сла ђа на Динић Ђор ђе -
вић, Нико ла Дра гаш, Дра ган
Ђор ђе вић, Ива на Мар кез Фили -
по вић, Жени Келец, Јеле на
Лалић, Биља на Нов ко вић, Мари -
ја на Оро, Весна Петрић, Дејан
Рат ко вић, Јеле на Бад ње вац
Ристић, Алек сан дар Ста но јев,
Тама ра Сто и лов, Мир ја на Шиму -
но вач ки Шуње ва рић, Ива на
Што пуљ и Нада Оњин Жужић.
Гост изло жбе је Милан Манић.

Изло жбу је посе тио вели ки
број сугра ђа на и пошто ва ла ца
рада пан че вач ког ликов ног
удру же ња.

ГОДИ ШЊА ИЗЛО ЖБА „СВЕ ТИ О НИ КА”

Умет ни ци Пан че ву

дру гим гра до ви ма – рекао је
Сини ша Мла де но вић, орга ни -
за тор фести ва ла.

Он је нагла сио да ова врста
музи ке није толи ко акту ел на,
јер је јед но став но пре тр пе ла
печат вре ме на и то више није
нов звук, већ на неки начин
испри ча на при ча. Мла де но вић
је додао да га је баш у том сми -
слу вео ма обра до ва ло када је
видео коли ко је људи дошло
на кон церт у дво ра ни „Апо ло”.

„Metal Strike” ће се наста ви -
ти у више гра до ва у Срби ји у
сарад њи с бен до ви ма који се
буду при ја ви ли за насту пе на
фести ва лу, а на тај начин ће
њихо ва музи ка бити пре зен то -
ва на у виду мини-тур не ја. То
је пред ви ђе но за сле де ћу годи -
ну, а услов ће бити сни мљен
сту диј ски албум са аутор ском
музи ком.



АУ ДИ А 3, 1.9 ТДИ, 130 кс,

2001. 064/177-35-82.

(257728)

ГОЛФ 2.0 ди зел, 2005, фа -

брич ко ста ње, 4.300 евра.

062/504-504. (258400)

ПУН ТО, 2009, 54.00, гас,

му зи ка, ге пек, ре ги стро ван,

пр ви вла сник. 064/240-93-

84. (258397)

ОПЕЛ кор са 1.4, бен зин,

64.000, 2010, пр ви вла сник,

зе дер, ре ги стро ван.

063/354-221. (258396)

ФИ ЈАТ пун то 2, 2002. го ди -

ште, бен зи нац 2/3 вра та,

ре ги стро ван до 21. апри ла

2018. 060/034-20-04.

(258451)

ЧА СО ВИ ма те ма ти ке, фи -

зи ке и не мач ког је зи ка.

Про фе сор ка. 064/054-67-

85. (258406)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла чи

на ме штај, са ис ку ством,

тра жи по сао. 064/120-77-

64. (258452)

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. (258457)

ФИ ЈАТ сти ло 1.9 ЈТД, 2003,

пе то ра вра та, ре дов но одр -

жа ван, вла сник. 063/269-

987. (258509)

ЈУ ГО 1.1 ко рал 2004. го ди -

ште, го ри во, бен зин, гас,

ре ги стро ван до но вем бра.

355-709, 069/355-70-80. 

ФИ ЈАТ пун то 2002. го ди -

ште, пе то ра вра та, бен зин,

ре ги стро ван, по вољ но.

061/745-56-90. (258597)

ФОРД фо кус 1.6 ТДЦИ,

2005, ка ра ван, вла сник,

2.700, без по сред ни ка.

064/213-97-92. (258600)

ОПЕЛ кор са Д, 1.3 ДТЦИ,

спорт, 6 бр зи на, 2007,

3.600 евра.  063/256-191.

(258643)

ОПЕЛ кор са enjoy 2007,

133.000 км, фул опре ма,

без ко жних се ди шта, 3.400

евра, мо гућ до го вор, пр ви

вла сник, ку пљен нов у Ср -

би ји (Ком не но вић ау то).

063/232-757. (258649)

ПЕ ЖО 206, 1.9 ди зел, 2002.

го ди ште, хит но. 063/256-

191. (258643)

ПРО ДА ЈЕМ век тру 2001.

го ди ште, 1.8 Б. 063/811-18-

52. (258613)

ШКО ДА фа би ја 1.4 МПИ,

2002, ка ра ван, фул опре -

ма, 105.000 км, вла сник.

064/587-50-24. (258688)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В, 2007,

пе то ра вра та, фул опре ма.

064/130-36-02. (258686)

ФОКС 1.2, 2005, фул опре -

ма, 100.000 км, на име.

064/587-50-24. (258688)

КОР СА 1.2, 2003, пе то ра

вра та, кли ма, 138.000 км, у

пр вој бо ји. 064/587-50-24.

(258688)

СТИ ЛО 1.9 ди зел, 2003,

тро је вра та, фул опре ма,

170.000 км, вла сник.

064/587-50-24. (258688)

ТО МОС ау то ма тик, 1981,

240 евра, АПН 6, 1982, 170

евра, трај но ре ги стро ва ни.

064/171-22-13. (258709)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от куп

свих вр ста во зи ла, ка та ли -

за то ра, про да ја де ло ва, до -

ла зим на адре су. 069/203-

00-44, 066/409-991. 

ОТ КУП во зи ла, ала та, гво -

жђа, оста ло, про да ја де ло -

ва, до ла зим на адре су.

063/782-82-69, 061/211-

59-15. 

КУ ПУ ЈЕМ ко ла за от пад и

де ло ве до 1.300 евра.

062/193-36-05. (258555)

КУ ПУ ЈЕМ ко ла, ста ње не -

бит но, до 1.500 евра.

063/165-83-75. (258555)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би -

ло ком ста њу, од 70 до

1.300 евра. 063/128-93-78.

(258555)

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау то ма ти

АПН Т 15, Т 14, ис прав не,

не ис прав не. 064/171-22-

13. (258709)

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. 

(258718)

ПРО ДА ЈЕМ га ра жу, Ко теж

2, на углу код „Пи ва ре”.

063/354-221. (258396)

ТВ ПО ЛОВ НИ, 37, 54, 66,

72. 348-975, 066/348-975.

(258367)

ВЕШ-МА ШИ НА, ком би но -

ва ни фри жи дер и по лов ни

де ло ви од веш-ма ши на.

Тел. 252-05-10, 063/703-

76-07. (258403)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8 мм и

16 мм и све вр сте ви део-

ка се та, ква ли тет но пре сни -

ма вам на ДВД. 343-563,

063/288-278. (255587)

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.

(258712)

БРУ СИ ЛИ ЦА ЕН ХЕЛ, не -

мач ка, 2000 ва ти, 6000

обр та ја, еле ва тор ли фам,

ду жи на 8 м, 280 евра.

063/723-19-40. (258085)

МЕ СНА ТА пра сад, про да ја,

15 – 30 кг, мо гућ ност кла -

ња и ре зер ва ци је. Тел.

063/311-277. (257422)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста ло

огрев но др во, бу ква, храст,

ба грем. 063/868-02-06.

(258162)

РАС ПРО ДА ЈА но вог на ме -

шта ја: сто ли це од 2.000,

сто ло ви од 4.500. 060/600-

14-52. (257294)

КЛИК-КЛАК ле жа је ви, но -

ви, од 12.900. Из бор ме бла

по же љи. 060/600-14-52.

(253290)

ПРО ДА ЈЕМ два про зо ра од

елок си ра ног алу ми ни ју ма

160 х 140 цм, по лов на, тер -

мо пре кид, це на до го вор.

065/279-61-10. (258357)

ПРО ДА ЈЕМ то плу ви три ну,

ду плу фри те зу и оста ло.

063/741-64-00. 

ЕТЕР НИТ за по кри ва ње

кро во ва, кров ни про зор,

алу то мат ски ме њач за ка -

де та. 064/507-20-84.

(258366)

ЧЕР ПИЋ, пре о ста ли, про -

да јем. 063/896-61-75.

(258368)

ПРО ДА ЈЕМ по вољ но би бер

цреп. 064/160-10-65.

(258373)

ОЧУ ВА НО, ка уч; две фо те -

ље, фи липс ТВ, ши ва ћу ма -

ши ну на стру ју. 064/276-

08-08. (258378)

ЦИ СТЕР НУ 4.000 Л, ко тао

ра ди ја тор Кра ље во 65 кв,

ли ме на бу рад 200 л, до го -

вор. Тел. 064/902-29-53.

(258363)

ПО ЛОВ НА др ве на бал кон -

ска вра та са ша ло ни ма и

два про зо ра, до го вор. Тел.

064/902-29-53. (258363)

СТА КЛЕ НИ из лог и вра та

са све тлар ни ком, до го вор.

Тел. 064/902-29-53.

(258363)

ПРО ДА ЈЕМ ЛР ко шни це са

пче ла ма. 063/627-425,

013/627-467. (258381)

ЗА МР ЗИ ВАЧ 260 л, са мо о -

та па ју ћи, ла ди чар, од ли -

чан, 80 евра. 062/504-504.

(258400)

ВЕ ЛИ КИ из бор пал ми, ди -

фен ба хи је за уре ђе ње до -

мо ва и по слов ног про сто -

ра. 064/176-14-20.

(258408)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи дер,

веш-ма ши ну, мо же ва ше

не ис прав но, уз до пла ту.

064/129-73-60. (258721)

КУ ЋИ ЦА за псе са по крет -

ним кро вом, ком плет но

изо ло ва на. Тел. 064/176-

14-20. (258408)

КРЕ ВЕТ бол нич ки, ме тал -

ни, 20.000 ди на ра, ко ли ца

ин ва лид ска, 9.000 ди на ра.

063/894-84-23. (258413)

ПРО ДА ЈЕМ по ја ча ло тех -

никс SU 500 и два звуч ни ка

TS 120, maх. 064/357-81-

77. (258444)

ПРИ БОР за кла ње сви ња,

ме ша ли цу за бе тон, че ки -

чар оџа ци, сло ве нач ки че -

ки чар за кру ње ње и мле ве -

ње ку ку ру за. 064/343-28-

44. (258582)

ВЕ ПАР, ве ли ки јорк шир, 18

ме се ци. 060/31-29-64.

(258446)

ПРО ДА ЈЕМ гар ни ту ру. Тел.

063/884-92-62, 061/175-

87-71. (258467)

КА ЗАН за ра ки ју, лу ле, ло -

жи шта, та бар ке, ме ша чи.

331-586, 063/805-74-60.

(258468)

САД НИ ЦЕ ра бар ба ре, је -

сти ва, ле ко ви та, де ко ра тив -

на и ви ше го ди шња биљ ка.

064/129-97-24. (258482)

ПРО ДА ЈЕМ две фо те ље

мој ца, 50 евра. 063/250-

398. (258487)

ТРО СЕД, дво сед, фо те ља

сим по, там но зе ле на.

069/352-15-43. (258495)

ДБ 10 и ЛР дру штва, пре

ба гре ма и ро је ви ЛР 3 + 2,

ма ти ца 2018, по чет ком ју -

на. 062/640-059. (258506)

КЛА СИЧ НА сто лар ска те -

зга, по вољ но, вре ди ви де ти,

650 х 450, раз не ико не ин -

тар зи ја. 013/320-013,

064/993-35-26. (258511)

ПРО ДА ЈЕМ ис прав не ин ду -

стриј ске ши ва ће ма ши не:

ен дле ри ца, ибер дек, рав ну.

Укуп на це на 900 евра.

064/235-06-08. 

(258513)

ДВА за мр зи ва ча сан ду ча ра

(300 ли та ра), го ре ње и обо -

дин. 064/130-28-05.

(258518)

ЗА МР ЗИ ВАЧ 200 л, ко си ли -

ца, тро дел на и јед но дел на

су до пе ра, ка да 141 х 141.

064/339-69-13. 

(258522)

ФРИ ЖИ ДЕР 220 – 240 л,

веш-ма ши на ма ња/ве ћа,

уга о на гар ни ту ра, дво сед,

ма њи ку хињ ски сто са сто -

ли ца ма, ко мо де, ду ше ци,

ком пју тер ски сто ло ви, те -

пих. Тел. 063/861-82-66.

(258628)

ПО ВОЉ НО про да јем ку хи -

њу и деч ји кре ве тац са ду -

ше ком. 063/868-67-09.

(258632)

ПЛИН СКИ шпо рет ари стон

у инок су, рер на на стру ју,

очу ван, ис пра ван. 

066/319-258. 

(258610)

КРА ВУ и би бер цреп, др ва

пре о ста ла, стај ско ђу бре,

ци глу ве ли ки фор мат.

063/711-77-54. 

(258644)

МЕ СНА ТА пра сад на про -

да ју, услу га кла ња гра тис.

060/444-55-03.

(258681)

ХОН ДА 6 кс, за ча мац, по

до го во ру, но ви жен ски би -

ци кли, не ко ри штен, 30%

јеф ти ни је. 064/386-47-08.

(258541)

АУ ТО ГЕ НЕ бо це, мо тор се -

вер нов, бру си ли ца ве ли ка.

013/348-453, 069/210-69-

04. (258544)

ПРО ДА ЈЕМ јеф ти но про зо -

ре и вра та и ка ље ву пећ.

Тел. 013/348-352, Пе тро -

вић. (258546)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи дер го -

ре ње 41 – 41, не у по тре бља -

ван. 013/251-84-62,

064/977-24-97. (258551)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и

оста ле ку хињ ске еле мен те,

су до пе ра 3.000 ди на ра, но -

ва. 371-568, 063/773-45-97.

(2585579

ПРО ДА ЈЕМ два стру га и

две гло да ли це, увоз из Не -

мач ке. 060/010-22-73.

(258564)

ПРО ДА ЈЕМ тр пе за риј ски

сто. 061/163-87-41.

(258572)

ШЛАЈ ФЕ РИ ЦУ за пар кет,

шлај фе ри цу за те ра цо, ди -

за ли цу гра ђе вин ску, кан тар

500 кг. 064/026-05-25.

(258575)

ТО ПЛОТ НЕ пум пе, нај е ко -

но мич ни ји вид гре ја ња, га -

ран ци ја, про лећ на ак ци ја.

062/118-26-81. (258756)

НА ПРО ДА ЈУ ТА пећ 6 кв и

пре кру па чу. Тел. 060/334-

10-19. (258691)
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КУ ЋА, 99 м2,  на пла цу 4,60

ари, Вла син ска . По вољ но,

вла сник, 1/1, 23.000 евра.

061/558-69-71. (СМС)

МРА МО РАК, глав на ули ца,

про да ја ком фор не ку ће, до -

го вор. 069/255-87-86.

(256841)

КУ ЋА, 6.9 ари, Б. Ра ди че ви -

ћа 54 м2, стру ја, во да, ка на -

ли за ци ја, плин, 1/1, укњи -

же но, мо гућ ност стам бе не

из град ње. 063/852-43-19.

(257613)

ПРО ДА ЈЕМ 81,25 ари град -

ског гра ђе вин ског зе мљи шта

у се вер ној ин ду стриј ској зо -

ни (пар це ле 9638/2 и

9638/3) на ма лом На де лу

(На ди на кри ви на). 063/258-

986. (257808)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у Ива но -

ву. 062/415-359. (255753)

ПРО ДА ЈЕМ плац у Пр вом

про се ку, Ул. Брат ства је дин -

ства. Тел. 064/832-46-38.

(257660)

ПЛАЦ 3 ара, ули ца Јо а ки ма

Ву ји ћа, Стре ли ште, 6.800

евра. 063/606-497. 

(257279)

КУ ЋА, Те сла, сре ђе на, две

је ди ни це, ЦГ, укњи же на, 3.8

ари. 063/743-03-71.

(1257217)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, 100 м2, у

стро гом цен тру Пан че ва, Ж.

Ми ши ћа бр. 6. 023/857-069,

064/575-57-04. 

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ба ва ни -

штан ском пу ту, 15,5 ари,

по вољ но. 

060/028-14-80. (258164)

КУ ЋА са 10 ари пла ца на

про да ју, Гор њи Град.

064/133-32-02. 

(258114)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,

фри жи де ре, за мр зи ва че,

веш-ма ши не, те ле ви зо ре, и

оста ли от пад. 064/158-44-

10, 063/101-11-47. (258121)

КУ ПИО бих камп-при ко ли -

цу, ре ги стр о ва ну. 062/822-

40-42. (258327)

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. (258350)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -

штај, плин ске бо це, ста ро

гво жђе и оста ло. 066/900-

79-04. (258353)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -

штај, бе лу тех ни ку, би ци кле

и сво оста ло по кућ ство.

061/641-30-36. (258405)

КУ ПУ ЈЕМ: пер је, ста рин ски

на ме штај, са то ве, сли ке,

пен ка ла, ста ри но вац, би жу -

те ри ју, ста ре играч ке и

оста ло. 335-930, 335-974,

063/705-18-18. (258523)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре: са то ве, но -

вац, пен ка ла, раз глед ни це,

књи ге, сит не ан ти кви те те....

013/233-35-01, 064/265-82-

98. (258658)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, оло во,

ба кар, ме синг, алу ми ни јум,

веш-ма ши не, за мр зи ва че,

те ле ви зо ре. 061/206-26-24.

(258721)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не ме та ле,

гво жђе, веш-ма ши не, фри -

жи де ре и оста ли от пад.

061/322-04-94. (258721)

КУ ПУ ЈЕ МО алу ми ни јум, ме -

синг, оло во, аку му ла то ре,

гво жђе, веш-ма ши не, за мр -

зи ва че, шпо ре те. 061/321-

77-93. 

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на  

Стре ли шту, вла сник.

062/816-16-46. 

(СМС)

НА ПРО ДА ЈУ гра ђе вин ски

пла це ви на Стре ли шту,

укњи же ни. Тел. 064/119-

04-31. (258338)

КУ ЋА, 130 м2, 11 ари, пре -

ко пу та Сто ма то ло шког фа -

кул те та. 013/345-053.

(258339)

ПЛАЦ 10 ари, Ја буч ки пут

код „Пи ва ше ви ћа”, це на

15.000. 060/353-99-10.

(258341)

ПРО ДА ЈЕМ ба шту 7,3 ара,

са ви кен ди цом на Ка ра у ли.

Тел. 064/903-70-73.

(258345)

КУ ЋА 150 м2, два спра та,

ста ра Ми са. 065/361-60-11,

013/361-601, 064/866-25-

76. (258346)

СТАР ЧЕ ВО, ку ћа са пот -

кро вљем, 150 м2, усе љи ва.

Тел. 064/276-09-58,

063/828-61-46. (258349)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку ћу

за стан, Ку де ља ра ски на -

сип, ле га ли зо ва но. Тел.

061/640-91-74. (258358)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин ски

плац 8 ари, Ко за рач ки про -

сек. Тел. 060/601-60-23.

(258376)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 98 м2, плац

225 м2, 47.000, до го вор.

(636), „Стре ли ште не крет -

ни не”, 069/196-96-05.

(258379)

НО ВА МИ СА, лукс, 360 м2,

сут + ВПР + I + II + ПК,

плац 303 м2, 180.000. (636),

„Стре ли ште не крет ни не”,

069/196-96-05. (258379)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 120 м2, ПР,

120 м2, плац 14 ари, 50 м2,

45.000. (636), „Стре ли ште

не крет ни не”, 069/196-96-

05. (258379)

ВЕ ЛИ КИ из бор ку ћа, све

ло ка ци је. „Го ца”, 063/899-

77-00. (258400)

КУ ЋА, ши ри цен тар, но ва,

од мах усе љи ва, 28.500.

(67), „Мил ка М”, 063/744-

28-66. (4760)

ЦЕН ТАР, по друм + ВП +

та ван, по го дан за по слов ни

про стор. (67), „Мил ка М”,

063/744-28-66.(4760)

МИ СА, две стам бе не је ди -

ни це, 680 ари, две ули це,

стру ја, во да, 35.000. (67),

„Мил ка М”, 063/744-28-66.

(4760)

МИ СА, плац код шко ле 6.8

ари, пла це ви Ка ра у ла, ста -

ра Ми са. (67), „Мил ка М”,

063/744-28-66. (4760)

КУ ЋА, Син ђе ли ће во на се -

ље, 5,3 ари, га ра жа, фронт

16 м. (67), „Мил ка М”,

063/744-28-66. (4760)

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.

(258430)

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. 

(258433)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, спрат на 157

м2, три стам бе не је ди ни це,

2,25 ара, 70.000. (677),

„Ни шић”, 362-027,

064/206-55-74. 

(258413)

ПЛАЦ, Ми са, Зла ти бор ска

ули ца, 5 ари, 22 х 24, стру -

ја, во да, гас, вла сник.

063/449-798. (258417)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ку де -

љар цу, мо же и за ме на.

062/976-85-76. 

(258427)

ПРО ДА ЈЕМ део ку ће и ло -

кал, Син ђе ли ће ва 41.

061/651-76-45. (258453)

ПРО ДА ЈЕМ се ба шта, 6

ари, Но во се љан ски пут.

Тел. 063/865-80-77.

(258454)

ЈА БУЧ КИ пут, 4 ара 17 х 24

м2, про да јем. 069/213-97-

37. (258461)

МРА МО РАК, ку ћа, 15 ари

пла ца под во ћем. Тел.

064/311-41-94. (258466)

ДВЕ одво је не стам бе не је -

ди ни це, гре ја ње, га ра жа,

ПВЦ, ле га ли зо ва но, по вољ -

но. Тел. 064/124-48-15.

(258471)

ПРО ДА ЈЕМ плац 18 ари.

064/951-75-67. (258472)

КУ ЋА, Пан че во, иде ал на

ло ка ци ја, 100 м2, од ста ре

опе ке, га ра жа 36 м2, 9,54

ари пла ца, са из ла зом на

две ули це и пу ном зе ле ни -

ла. 064/437-11-66, за ка жи,

по гле дај па мо же мо раз го -

ва ра ти. Жив ко вић.

(258473)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут, но -

ва ку ћа, 5 ари, укњи же на,

27.000. (679), „Трем”,

063/836-23-83. (258474)

УЖИ цен тар, 300 м2, но ва,

екс тра, 5 ари, 130.000.

(679), „Трем”, 063/836-23-

83. (258474)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, 17 ари, ку ћа

укњи же на, 27.000. (679),

„Трем”, 063/836-23-83.

(258474)

НА ПРО ДА ЈУ ис пар це ли сан

плац у пр вој ду жи на ко -

вин ском пу ту код ет но ка -

фа не. Мо же за ме на за ау то

(ми ни-ва н). 063/114-52-49.

(258475)

ОМО ЉИ ЦА, плац 11.5 ари,

стру ја, во да, за по чет обје -

кат, вла сник. 064/260-05-

34. (258347)

КУ ЋА 150 м2/ 4 ара, Те сла,

про да ја/за ме на за стан, до -

бра ло ка ци ја, сни же но до -

го вор. 064/123-63-65.

(258349)

НА ПРО ДА ЈУ плац са ви -

кен ди цом на Ку де љар цу.

064/861-48-68. (258493)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну не -

по крет ност, баш тa, I срп ско

по ље, Но во се љан ски пут.

064/128-22-06. 

(258494)

МЕ ЊАМ ку ћу за два ста на

128 м2, Фи ли па Ви шњи ћа.

069/352-15-43. 

(258495)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут,

гра ђе вин ска пар це ла, 120

ари, фронт до ас фал та 34

м. 063/389-974. 

(258498)

КУ ЋА на про да ју, Те сла,

мо же и за ме на уз до пла ту.

063/849-94-07. (258499)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, ста ри ју,

3,2 ара, вла сник, Осло бо -

ђе ња 44. 062/465-777.

(258500)

КУ ЋА, но ва Ми са, три ета -

же, но ва ку ћа. (188), „Una-

Dalli”, 255-87-50. (258517)

ПРО ДА ЈЕМ ле га ли зо ва ну

ку ћу на Ку де љар цу на 9

ари пла ца. 064/040-82-72.

(258516)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу ста ру, сда

окућ ни цом, 12 ари, Јо а ки -

ма Ву ји ћа, ле га ли зо ва на.

063/271-316. (258519)

ВИ КЕН ДИ ЦА, усе љи ва, Де -

во јач ки бу нар, Ве кер ле.

063/272-526. (258521)

ПРЕ СПАН СКА, 88 м2, тро -

соб на, на 4,85 ари пла ца,

два по моћ на објек та. „Пер -

фект”, 064/348-05-68.

(258160)

ДВО РИ ШНА спрат на ку ћа,

ПР + ПК, два дво и по соб на

ста на по 60 м2, те ра са,

29.000 евра. „Пер фект”,

064/348-05-68.  (258160)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем на,

130 м2 + ло кал 30 м2, на 7,3

ара пла ца, 30.000. „Пер -

фект”, 064/348-05-68.

(258160)

КУ ЋА, око ли на Зре ња ни на,

86 м2, са 32 ара, без ула га -

ња, це на по вољ но. 064/343-

28-44. 

ХИТ НО про да јем ку ћу на

ста рој Ми си, 100 м2, 4 ара.

063/199-24-16. (258538)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у ули ци

Сте ва на Шу пљик ца.

063/317-938. (258550)

УЛИЧ НИ део ку ће од 90 м2

+ шу пе и ба шта, у Вој ло ви -

ци. 063/887-09-82.

(258552)

ЖАР КА ЗРЕ ЊА НИ НА, ку ћа

98 м2, 2.6 ари, 45.000; ста -

ра Ми са на 5,5 ари, 26.000.

„Лајф”, 061/662-91-48.

(258554)

КУ ЋА, Ба ња Вруј ци, 60 м2,

6 ари, про да јем/ме њам.

064/955-51-85. (2585569

КУ ЋА, Те сла, екс тра ло ка -

ци ја за при ват ни би знис и

ста но ве ње. 066/001-050.

(258561)

ДЕ ЛИ БЛАТ СКА пе шча ра,

два хек та ра зе мље, ви кен -

ди ца, воћ њак. До го вор.

063/870-74-56. (258586)

СТАР ЧЕ ВО, ку ћа 101 м2,

плац 190 ари, ЦГ, ре но ви -

ра на, 25.000 евра. 063/870-

74-56, (908), „Concept cen-

tar”.  (258586)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут, до

пу та, но ви ја дво соб на, 13,5

ари, 22.000. (49), „Му -

станг”, 062/226-901.

(258593)

ВИ ШЕ до брих и по вољ них

ку ћа у окол ним се ли ма.

(49), „Му станг”, 062/226-

901. (258593)

БА НАТ СКИ БРЕ СТО ВАЦ,

хит но, но ви ја тро со бан,

7,45 ари, 16.500. (49), „Му -

станг”, 062/226-901.

(258593)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, 120 м2,

при зем на, га ра жа, 5 ари,

80.000. (320), „Пре ми ер”,

063/800-44-30. (258623)

ВОЋ ЊАК, 15 ари, са ви кен -

ди цом, Ба ва ни штан ски пут,

дру ги ред, дру го не мач ког

по ље. 064/368-04-77.

(258629)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа у Гло го -

њу, 67 м2, у од лич ном ста -

њу. 064/183-52-75.

(258612)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну ку ћу,

Мак си ма Гор ког, плац 3,8

ара. 063/301-360. (258603)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, по љо при -

вред но зе мљи ште, 30 ари,

до зво ље на град ња, Брат -

ство је дин ство, дру ги про -

сек. 366-234. (258646)

ОМО ЉИ ЦА, 65 м2, 6.5 ари,

усе љи ва, по моћ ни објек ти.

064/961-00-70. 

(258661)

СТРО ГИ цен тар, улич ни

део ку ће са ло ка лом, по -

вољ но, зва ти по сле 14 са ти.

064/296-25-04. 

(4760)

КНИ ЋА НИ НО ВА 33, 120

м2, 33.000. (238), 

„Те сла не крет ни не”, 

064/668-89-15. 

(258663)

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. (258663)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Омо љи -

ци, 6 ари пла ца, ЕГ.

013/618-652, 064/168-84-

32. (258670)

ПРО ДА ЈЕМ но ву не за вр ше -

ну ку ћу, 120 м2, ста ра Ми -

са. 063/301-653. (258669)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу без по -

сред ни ка, До ло во, 16 ари,

150 м2. 063/153-37-70.  

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу без по -

сред ни ка, Пан че во, Но во -

се љан ски пут, 80 м2, 7 ари.

063/153-37-70.  (258679)

КУ ЋА, мон та жна, но ва 70

м2, 3 ара, Ко за рач ка,

19.000 евра. Тел. 069/485-

12-66. (258708)

ЦЕН ТАР, улич ни део ку ће

87 м2, плац 1 ар, 22.000

евра, до го вор. (242), „Ква -

рт”, 064/125-62-67, 

346-392, 

060/071-79-67. 

(258711)

МАР ГИ ТА, ку ћа две стам -

бе не је ди ни це на три ара,

са мо 27.500 евра. 

065/513-87-30. 

(258703)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на Стре -

ли шту, 100 м2, 20.000 евра.

061/251-13-01. (258647)

ПРО ДА ЈЕМ плац, ста ра

Ми са, 6 ари, ду жи на 33 м.

064/418-45-66. (258715)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у То ма -

шев цу. 063/807-75-61.

(258719)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, тро и по -

со бан, III спрат, 72 , 920

евра/ква драт, по глед на Та -

миш, вла сник. 063/338-332.

(СМС)

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у се лу, 40

ари, 40 км од Пан че ва, по -

вољ но.  064/686-01-06.

(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, 6 ари пла -

ца, Ц. Ду ша на 70-а, Пан че -

во. 063/372-260. 

(СМС)

У СКО РЕ НОВ ЦУ ку ћа са

пла цем, на про да ју.

064/366-92-92. 

(СМС)

ИМА ЊЕ, 57 ари, Ба ва ни -

штан ски пут, гра ђе вин ска

зо на, ви кен ди ца 32 м2, по -

моћ ни објек ти, стру ја, во да,

воћ њак на 28 ари, об ра ди во

зе мљи ште 29 ари. 

064/280-60-53.

(258089)

КУ ЋА, но ва Ми са, 210 м2,

2,3 ара, укњи же на, вла сник,

56.000 евра. 

063/826-97-09. 

(257947)
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ТА МИШ КА ПИ ЈА, гар со ње -

ра, II спрат, 34 м2, 950

евра/ква драт, по глед на Та -

миш, вла сник. 063/338-332.

(СМС)

НА ПРО ДА ЈУ стан 105 ква -

дра та, че тво ро соб ни и га -

ра жа 27 ква дра та –за два

ау то мо би ла, Мар ги та.

061/637-72-06.

(СМС)

ТЕ СЛА, про да јем тро и по -

со бан стан но ви је град ње,

61 м2, ЦГ, II спрат, у мир -

ној, сле пој ули ци са зи да -

ном га ра жом у дво ри шту.

Стан је од мах усе љив са ку -

хи њом и пла ка ром 45.000

евра. 060/628-46-56.

(СМС)

ЦЕН ТАР, про да ја ста но ва,

40 – 120 м2, 650 – 850

евра/ква драт, са ПДВ-ом.

063/323-584. 

(248462)

ТРО И ПО СО БАН, дру ги

спрат, Ко теж 2, бр зо усе -

љив, 57.000. 064/205-03-

15. (257589)

У СА МАЧ КОМ про да јем

на ме ште ну гар со ње ру, IV

спрат, 18 м2. 065/353-07-

57. (257589)

СТРО ГИ цен тар, дво со бан,

54 м2, пр ви спрат, цен трал -

но гре ја ње. 064/280-60-53. 

ПРО ДА ЈЕМ стан, дво со бан,

дво ри шни до ули це, Жар ка

Зре ња ни на, вла сник.

061/382-88-88. (258149)

КО ТЕЖ 2, Вој во ђан ски бу -

ле вар, дво со бан, 57 м2, II

спрат, на ме штен, вла сник.

064/474-87-74. (257934)

ПРО ДА ЈЕМ стан, дво и по со -

бан, 64 м2, стро ги цен тар.

063/172-50-19. (258218)

70 КВМ, 24.000; 34 м2,

14.800, Ми са. 063/377-835. 

ЈЕД НО СО БАН, нов, при зе -

мље, 30 м2, 18.000, до го -

вор, но ва Ми са, вла сник.

063/304-222. (258377)

ДВО СО БАН, нов, 55 м2,

33.000, до го вор, но ва Ми -

са, вла сник. 063/304-222.

(258377)

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.

(258379)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, 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. (258379)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 61 м2, III, но -

во град ња, сма рт блок,

60.000. (636), „Стре ли ште

не крет ни не”, 069/196-96-

05. (258379)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 103 м2, I, ЕГ,

45.000, до го вор. (636),

„Стре ли ште не крет ни не”,

069/196-96-05. (258379)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 30 м2 + те ра -

са 10 м2, + по друм, I спрат,

ком плет на ме штен, но во -

град ња, сма рт блок, до го -

вор. (636), „Стре ли ште не -

крет ни не”, 069/196-96-05.

(258379)

КО ТЕЖ 2, 151 м2, IX,

70.000, до го вор. (636),

„Стре ли ште не крет ни не”,

069/196-96-05. (258379)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи дво со -

бан, 46 м2, ета жно гре ја ње.

Тел. 064/267-71-74.

(258382)

КО ТЕЖ 1, 50 м2, дво со бан,

ре но ви ран, 24.500, 71 м2,

тро со бан. „Го ца”, 063/899-

77-00. (258400)

КО ТЕЖ 2, 83 м2, тро со бан,

48.000; 60 м2, дво и по со бан,

38.000. „Го ца”, 063/899-77-

00. (258400)

ЦЕН ТАР, 45 м2, дво со бан,

36.000; 55 м2, дво со бан,

40.000; 68 м2, дво и по со бан,

57.000. „Го ца”, 063/899-77-

00. (258400)

СО ДА РА, 55 м2, дво со бан,

32.000, до го вор; 74 м2, тро -

со бан, 37.000.„Го ца”,

063/899-77-00. (258400)

ТЕ СЛА, 50 м2, дво и по со -

бан, леп, 30.000; 71 м2, тро -

со бан, 40.000. „Го ца”,

063/899-77-00. (258400)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 60 м2, дво и -

по со бан, 29.500; 40 м2, јед -

но со бан, 21.500.  „Го ца”,

063/899-77-00. (258400)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан стан

на Со да ри, 74 м2, I спрат.

Тел. 064/616-47-67.

(258389)

67,5 КВМ, стан но во град -

ња, стар де вет го ди на, Мо -

ше Пи ја де, ета жно гре ја ње,

I спрат. 063/746-11-51. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, тро -

со бан, 80 м2, сед ми спрат,

38.000. (677), „Ни шић”,

362-027, 064/206-55-74.   

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру ги

спрат, но ви ја град ња,

40.000. (677), „Ни шић”,

362-027, 064/206-55-74.

(258433)

КО ТЕЖ 1, јед но со бан, 28

м2, пе ти спрат, ЦГ, 15.000.

(677), „Ни шић”, 362-027,

064/206-55-74.   (254264)

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.   (258433)

ЦЕН ТАР: дво со бан, 45 м2,

ТА, IV од V, усе љив, 27.000.

(677), „Ни шић”, 362-027,

064/206-55-74.  (258433)

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.  (258433)

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.  (258433)

НА ПРО ДА ЈУ стан на Те -

сли, 50 м2, I спрат.

064/817-15-70, 064/523-29-

05. (258411)

ЦЕН ТАР, 47 м2, II спрат +

га ра жа 14 м2, но ва град ња,

гас, вла сник, укњи жен, усе -

љив од мах. 063/449-798.

(258418)

ПРО ДА ЈЕМ стан 49 м2, на

Те сли, без ЦГ, над град ња.

063/779-72-94. (258428)

СТАН ду плекс, 53 м2, ТА,

два ку па ти ла, цен тар, усе -

љив, вла сник. 063/395-359. 

КО ТЕЖ 1, 64 м2, ЦГ, IV,

дво со бан, лифт, Ра до ва

згра да, 38.000. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(258474)

СО ДА РА, 67 м2, ЦГ, V, сре -

ђен, лифт, дво и по со бан,

41.000. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (258474)

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ, VII,

лифт, 25.00. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83.

(258474)

ХИТ НО про да јем/ме њам

стан за ку ћу, пред ност

Стар че во, Вој ло ви ца.

060/600-29-40. (258478)

СО ДА РА, дво и по со бан

стан, 63 м2, IV спрат, ЦГ,

ка блов ска. Тел. 344-254.

(258481)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан стан,

Те сла, од мах усе љив.

063/827-95-69. (258523)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, В. Вла хо ви ћа,

I спрат, 66 м2, 37.000.

064/305-92-00. (258524)

ХИТ НО, стан стро ги цен -

тар, про да јем, од мах усе -

љив, до го вор. 064/159-99-

45. (258441)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве у цен -

тру – 104, 141, 152, 159.

060/312-90-00. (258483)

ПРО ДА ЈЕМ раз ра ђен обје -

кат за сме штај го сти ју у

цен тру. 060/312-90-00.

(258483)

ЦЕН ТАР, про да ја ста но ва у

из град њи, вр ло по вољ но.

063/389-974. (258498)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 58

м2, VI, ЦГ, две те ра се,

33.000. (300), „Ћур чић”,

362-816, 063/803-10-52.

(258508)

ТЕ СЛА, дво со бан, 50 м2, I,

TA, те ра са, 28.000. (300),

„Ћур чић”, 362-816,

063/803-10-52. (258508)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 62

м2, III, ЦГ, те ра са, 31.000.

(300), „Ћур чић”, 362-816,

063/803-10-52. 

(258508)

КО ТЕЖ 2, 52 м2, ЦГ, при зе -

мље; Те сла 54 м2, IV, вла -

сник. 064/208-91-21.

(258516)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 50 м2,

IV, ЦГ. (188), „UnaDalli”,

064/255-87-50.

(258517)

ТЕ СЛА, Но ви Свет, но во -

град ња, че тво ро со бан, 100

м2, I, ЦГ. (188), „UnaDalli”,

064/255-87-50. 

(258517)

НО ВА МИ СА, Тр го про дук -

то ва згра да,  тро со бан, 82

м2, II, ЦГ. (188), „UnaDalli”,

064/255-87-50. (258517)

СО ДА РА, вој не згра де,

дво и по со бан, 68 м2, VIII,

36.000. (188), „UnaDalli”,

064/255-87-50. (258517)

СТАНОВИ

ПОНУДА
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СИН ЂЕ ЛИ ЋЕ ВО на се ље,

дво со бан, 61 м2, II, га ра жа,

по друм, 37.000. (188),

„UnaDalli”, 064/255-87-50.

(258517)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, 25

м2, 16.000; дво со бан, 49 м2,

24.500; тро со бан 71 м2,

43.000. (097), „Пер фект”,

064/348-05-68. (258521)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,

39 м2, 21.000;  тро со бан,

102 м2, 27.000.   (097),

„Пер фект”, 064/348-05-68.

(258521)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 63 м2,

31.500; јед но со бан, 35 м2,

18.000.  (097), „Пер фект”,

064/348-05-68. (258521)

СО ДА РА, тро со бан, 83 м2,

40.500; дво и по со бан, 54 м2,

30.000.  (097), „Пер фект”,

064/348-05-68. (258521)

МИ СА, тро со бан, II, 98 м2,

46.000, гас, дво стран.

(097), „Пер фект”, 064/348-

05-68. (258521)

МИ СА, дво со бан, 49 м2,

24.500;  гар со ње ра, 23 м2,

15.000. (097), „Пер фект”,

064/348-05-68. (258521)

МАР ГИ ТА, дво и по со бан,

58 м2, 34.000. (097), „Пер -

фект”, 064/348-05-68.

(258521)

КО ТЕЖ 1, тро со бан, VI, ЦГ,

46.000; Те сла, јед но со бан,

II, ТА, 23.000. „Лајф”,

061/662-91-48. (258554)

СО ДА РА, сре ђи ван тро со -

бан, V, ЦГ, лифт, 45.000;

тро со бан, I, 43.500. „Лајф”,

061/662-91-48. (258554)

КОД Вод не за јед ни це, дво -

со бан, ТА, III, 30.000; цен -

тар, јед но и по со бан, ЦГ, ВП,

29.000. „Лајф”, 061/662-

91-48. (258554)

ТРО СО БАН са лон ски, пр ви

спрат, 98 м2, усе љив, пот пу -

но сре ђен, га ра жа, ве ли ки

по друм. 061/662-91-48,

062/191-75-35 

(258558)

ГАР СО ЊЕ РА, Но ви свет,

ЦГ, 28 м2, од мах усе љи ва.

„Ди ва”, 345-534, 

064/246-534, 

064/246-05-71. 

(258567)

ДВО СО БАН, Ко теж 2, 58

м2, те ра са, од 30.000 евра.

„Ди ва”, 345-534, 064/246-

534, 064/246-05-71.

(258567)

ДВО СО БАН, пре ра ђен, са

на ме шта јем, 60 м2, Ко њич -

ка ми ли ци ја. „Ди ва”, 345-

534, 064/246-534, 064/246-

05-71. (258567)

ДВО СО БАН, 64 м2, стан ка -

квог же ли те, леп на из ван -

ред ној ло ка ци ји, Ко теж 2.

До ђи те и уве ри ће те се. Мо -

же и ка па ра, без по сред ни -

ка. 065/311-40-27,

060/065-43-80. (258581)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 53

м2, ТА, I, 24.500. (49), „Му -

станг”, 069/226-66-58. 

КО ТЕЖ 1, дво и по со бан, 62

м2, II, ЦГ, из вор но, 36.500.

(49), „Му станг”, 069/226-

66-58. (258593)

ЦЕН ТАР, дво ри шни, сре -

ђен, 40 м2, 18.000. (49),

„Му станг”, 069/226-66-58. 

КО ТЕЖ 1, Ра до ва, дво со -

бан, 50 м2, III, ЦГ, из вор но,

29.000. (49), „Му станг”,

069/226-66-58. (258593)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан,

VII, ни је по след њи, ЦГ, 65

м2, 30.500. (49), „Му станг”,

069/226-66-58. (258593)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53 м2,

ВПР, ТА, 28.000.  (49),

„Му станг”, 062/226-901.

(258593)

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. (258598)

ДВО СОБ НИ, 55 м2, Те сла,

32.000; Ко теж, 28.000;

Стре ли ште, 26.000. (324),

„Ме диа”, 315-703,

064/223-99-20. (258598)

ТО ПО ЛА, по че так, 50 м2, 3

ара, на ме штен, 14.000, до -

го вор.  (324), „Ме диа”,

315-703, 064/223-99-20.

(258598)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Со да -

ри, 67 м2 + две те ра се.

069/195-54-45. (258648)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Ка ра -

бур ми, два ни воа, 34 м2, са

две те ра се. 060/077-78-20.

(258648)

ЦЕН ТАР, дво ри шни, 40 м2,

21.0000; 50 м2, 24.000. „Го -

ца”, 063/899-77-00.

(258655)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 56

м2, II, ЦГ, 29.000. (238),

„Те сла не крет ни не”,

064/668-89-15. (258663)

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. (258663)

ЦЕН ТАР,  јед но со бан, 36

м2,V, ТА, 24.000. (238), „Те -

сла не крет ни не”, 064/668-

89-15. (258663)

ШИ РИ ЦЕН ТАР,  тро со бан,

нов , 77 м2, II, 64.000.

(238), „Те сла не крет ни не”,

064/668-89-15.

(258663)

КО ТЕЖ 1, јед но и по со бан,

48 м2, те ра са, III, лифт,

25.000. (238), „Те сла не -

крет ни не”, 064/668-89-15.

(258663)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по со бан

стан у цен тру Пан че ва.

060/505-54-25.

(258671)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет но ре -

но ви ран стан у цен тру гра -

да, 54 м2. 063/354-429. 

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ два

ста на на Со да ри за ку ћу.

Моб. 064/867-48-61.

(258682)

СТАН, 40 вм, М. Ку ли ћа 32,

I спрат, ре но ви ран, укњи -

жен, 16.000, за јед нич ко

дво ри ште. Тел. 062/858-33-

47. (258708)

КУ ЋА 100 м2, 4 ара пла ца,

ре но ви ра на, 27.000, Ко за -

рач ка 10. Тел. 069/485-12-

66. (258708)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,

ВПР, III, 34 м2, ЦГ, 22.000.

(320), „Пре ми ер”, 352-489,

063/800-44-30. (2587139

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, II,

29.000; Те сла, јед но и по со -

бан, I, лукс. (67), „Мил ка

М”, 063/744-28-66. (4760)

СТРО ГИ цен тар, гар со ње -

ра, 20 м2, III, ТА, 15.000,

до го вор. (336), „Олимп”,

351-061, 063/494-898.

(258622)

ТЕ СЛА, но ви ја град ња, јед -

но и по со бан, 37 м2, II, ЦГ,

24.000, до го вор. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/494-898. (258622)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,

35 м2, ВП, ЦГ, усе љив,

21.000. (336), „Олимп”,

351-061, 063/494-898.

(258622)

ТЕ СЛА, тро со бан, 68 м2, V,

ЦГ, 35.000, до го вор. (336),

„Олимп”, 351-061,

064/234-36-01. (258622)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво ри шни, 33

м2, ре но ви ран пот пу но,

16.000, до го вор. (336),

„Олимп”, 351-061,

064/234-36-01. (258622)

МИ СА, тро и по со бан, 78 м2,

II, ТА, Тр го про дук то ва

згра да, 42.000. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/274-951 (258622)

КО ТЕЖ 2, 63 м2, дво со бан,

II, ЦГ, 36.000. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/274-951 (258622)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, ЦГ, 57

м2, III, 32.000. (320), „Пре -

ми ер”, 352-489, 063/800-

44-30. (258623)

МАР ГИ ТА, гар со ње ра, при -

зе мље, 22 м2, ТА, 17.500.

(320), „Пре ми ер”, 352-489,

063/800-44-30. (258623)

НО ВА МИ СА, јед но и по со -

бан, ТА, 46 м2, III, 20.000.

(320), „Пре ми ер”, 352-489,

063/800-44-30. (258623)

ЦЕН ТАР, 2.0, ТА, 31.000;

дво и по со бан, ЦГ, 40.000,

улич но, 33, 16.000. (338),

„Јан ко вић”, 348-025.

(258631)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 2.0, 63, до го -

вор; дво со бан, ЦГ, 55,

27.000. (338), „Јан ко вић”,

348-025. (258631)

МИ СА, 2.0, I, 28.000; Ста -

кла ра, 60, улич но, 23.000.

(338), „Јан ко вић”, 348-025.

(258631)

КО ТЕЖ 2, пре пи ја це, дво -

со бан, IV спрат, лифт,

31.000, Те сла, дво и по со -

бан, III спрат, ТА, ра ђе но

ку па ти ло, 26.500. „Лајф”,

061/662-91-48. (4760)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ нов

стан, 57 м2, пре ко пу та

„Ави ва”, Сте ри ји на 12, за

ку ћу или плац (ши ри цен -

тар). 064/555-41-70.

(258717)

КУ ПУ ЈЕМ стан за ре но ви ра -

ње. 064/348-07-60, 

231-99-54. 

(258356)

АГЕН ЦИ ЈИ „Стре ли ште не -

крет ни не” по треб не не крет -

ни не, ста но ви, бр за ре а ли -

за ци ја. (636), „Стре ли ште

не крет ни не”, 

069/196-96-05. 

(258379)

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.

(258433)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве, ку ће

на свим ло ка ци ја ма. (679),

„Трем 01”, 063/740-79-95,

063/836-23-83. (258474)

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. (258521)

КУ ПУ ЈЕ МО дво со бан стан

на Стре ли шту. Го то вин ска

ис пла та. 062/873-62-98.

(258526)

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. (258623)

КУ ПУ ЈЕМ дво и по со бан,

тро со бан стан, не при зе -

мље и пот кро вље. 063/756-

65-21. (258684)

ИЗ ДА ЈЕ СЕ стан 60 м2, гре -

ја ње, ка блов ска, ин тер нет,

на ме штен, ви со ки пар тер

(су ту рен). Сло бод но од 1

ма ја. С. Срем ца 14.

060/320-51-42. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ на Ми си ма њи

на ме штен стан сам цу.

063/154-94-11. (258352)

ПО ТРЕ БАН не на ме штен

стан ни же спрат но сти. Ши -

ри и ужи цен тар.

064/10559-91. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед но -

со бан стан, Пан че во, бли зу

Сто ма то ло шког фа кул те та,

ма ла ре жи ја – око 1.000

ди на ра, 120 евра + де по -

зит. 060/443-32-03. (и)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан,

ком плет но на ме штен, Цен -

тар. 062/159-48-87.

(258302)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан пра зан

стан, бес пла тан ин тер нет,

но ва Ми са. 063/775-99-86,

372-144. (258324)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на ме -

штен стан, Ра ди во ја Ко ра -

ћа 11, Стре ли ште. 085/231-

40-14. (258323)

СА МО ХРА НА мај ка, тро је

жен ске де це, тра жи стан на

чу ва ње, у Пан че ву.

064/225-03-99. 

(258335)

У СА МАЧ КОМ из да јем на -

ме ште ну гар со ње ру сам цу,

80 евра. 065/353-07-57.

(258351)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на ме -

штен стан, Ко теж 2, са ЦГ,

згра да. 064/031-24-98.

(258359)

НА МЕ ШТЕ НА гар со ње ра,

но ва Ми са, бе ла тех ни ка,

ТА гре ја ње, 90 евра, плус

де по зит. 063/281-891.

(258371)

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ



ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити,  хемоглобин,  
леукоцити и тромбоцити) и гвожђе

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

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УРЕЕ, КРЕАТИНИНА И МОКРАЋНЕ 
КИСЕЛИНЕ

Цена: 90 динара по анализи

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед урина)

Цена:  200 динара

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

Цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

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

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

MDMA)

Цена: 1.700 динара
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ САМО СУБОТОМ (заказивање 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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ИЗ ДА ЈЕ се на ме штен стан

на Ми си, сам ци ма.

065/424-71-43. (258374)

СТАН за из да ва ње, Ца ра

Ду ша на 3, Пан че во.

065/345-34-59, Ра ди ца.

(258383)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан у

ку ћи, пра зан. 064/359-54-

42. (258387)

ГАР СО ЊЕ РА за сам ца, но -

ва Ми са, „бе о воз”, на ме -

ште но, по се бан улаз.

013/370-033, 064/207-19-

88. (258390)

ЈЕД НО СО БАН на ме штен

стан, цен трал но гре ја ње,

пр ви спрат, бли зу шко ле,

100 евра. Стре ли ште.

065/315-15-55. (258398)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на ме -

штен стан на Стре ли шту.

063/880-07-61. (258422)

ИЗ ДА ЈЕМ се стан 55 м2, но -

во град ња, не на ме штен, но -

ва ку хи ња, нор ве шки ра ди -

ја то ри, Б. Јо ва но ви ћа.

062/222-827. (258417)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 50 м2, Ко -

теж 1, опре мљен. 064/158-

15-90. (258419)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на ме -

штен стан на Со да ри. Тел.

063/261-621. (258426)

ИЗ ДА ЈЕ се јед но со бан ком -

плет на ме штен стан на Те -

сли. Тел. 069/507-08-88.

(258432)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на ме -

штен стан на Стре ли шту.

064/153-32-78. (258465)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на но вој

Ми си. 063/875-60-34. 

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан

на но вој Ми си, за сам це.

063/839-56-81. (258480)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у цен тру, 58

м2, I спрат, ТА пећ.

065/258-05-24. (258442)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан

стан, на ме штен, ЦГ, кли ма,

Со да ра. Тел. 343-573.

(258488)

ИЗ ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ на ме -

штен стан на Те сли.

063/849-94-07. (258499)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на ме -

штен стан, згра да, Те сла,

ТА пећ, на ду же. 063/822-

69-14. (258505)

ПО ТРЕБ НИ ста но ви за из -

да ва ње. (300), „Ћур чић”,

362-816, 063/803-10-52.

(258508)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво со бан

стан на Стре ли шту, 130

евра. (300), „Ћур чић”, 362-

816, 063/803-10-52.

(258508)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан у

Мо ше Пи ја де 74, 100 евра.

061/147-32-20. (258534)

БЕС ПЛА ТАН дво со бан стан

на Спорт ском цен тру, за

по моћ ста ри јој жен ској

осо би у ку ћи. 

063/849-54-32. (258539)

МА ЊИ на ме штен стан са

ЦГ, ка блов ска, ин тер нет,

сам цу-ци, уче ни ци ма, по -

вољ но. Тел. 378-093.

(258539)

КОМ ПЛЕТ НО на ме штен

стан, I спрат, Со да ра, Сав -

ска, усе љив од 1. ма ја.

062/634-112. (258560)

ИЗ ДА ЈЕМ стан са гре ја њем,

но ва Ми са. 063/784-22-70.

(258577)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на ме -

штен стан код „Гас-Пе трол”

пум пе. 060/518-95-80.

(2585809

ГАР СО ЊЕ РА код Хо те ла

„Та миш”, то тал но на ме ште -

на са кли мом, ин тер не том,

ис кљу чи во да ма ма.

064/351-15-52. (258595)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру.

064/033-38-83. (258620)

ИЗ ДА ЈЕ се на ме ште на со ба

са ку па ти лом. 063/761-03-

56. (258618)

ПО ВОЉ НО из да јем ма њи

на ме штен стан, ужи цен -

тар. 063/810-92-39.

(258635)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан са

гре ја њем. Ин фор ма ци је на

065/222-76-90. (258609)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА ЈЕМ  дво -

со бан не на ме штен, 57 км,

Ко теж 1, ЦГ. 063/104-68-

88. (258642)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе за сме штај

рад ни ка. Тел. 063/233-558.

(258657)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан

на Те сли, на ме штен, ТА,

кли ма, 120 евра. 062/171-

84-62. (258660)

ТЕ СЛА, јед но со бан на ме -

штен, ре но ви ран, II, ТА, за

сам це. 060/339-04-67.

(258666)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан

на Ко те жу 2. 064/338-49-

01. (258668)

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ



ИЗ ДА ЈЕМ стан, дво со бан,

ТА, на Те сли. Тел. 063/814-

72-39. (258676)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шни стан,

пра зан или на ме штен.

064/130-36-02. 

(258688)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру. Тел.

063/761-11-89. (258694)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, 80 м2, у

Стар че ву, дво ри ште, ба шта.

061/261-72-37, 061/659-05-

60. (258696)

НА МЕ ШТЕН стан, Ми са,

Са ви на шко ла,н 50 м2, ин -

тер нет, ка блов ска, гре ја ње.

063/309-344, 062/295-968.

(258702)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, на ме штен,

Ри бар ска 2, Ка ра у ла.

069/485-12-66, 40 + 60 м2.

(258708)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан не на -

ме штен стан. 066/209-400.

(258647)

ИЗ ДА ЈЕМ но ву плу сну

хлад ња чу, 620 м³, при лаз

ка ми о на, Пан че во.

065/800-90-04. 

ИЗ ДА ЈЕМ два сре ђе на по -

слов на про сто ра од 170 м2

и 75 м2 на Ја буч ком пу ту

43-ц. 063/759-12-47.

(257167)

ПРО ДА ЈЕМ или ме њам леп

ло кал за стан у Пан че ву.

063/741-64-00. 

ПРО ДА ЈЕМ ло кал (раз ра -

ђен 15 го ди на) 17 м2, у

Бра ће Јо ва но вић. 060/028-

14-80. (258066)

ИЗ ДА ЈЕ МО по слов ни про -

стор (кан це ла ри ја и ор ди -

на ци ја), у Мак си ма Гор ког

20, за де та ље по зо ви те

063/338-388. (258103)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла у Тр -

жном цен тру. 063/206-996. 

ЛО КАЛ 25 м2, са из да ва ње,

у Ње го ше вој, 270 евра.

063/755-81-09. (258360)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ло ка -

ле од 39 и 81 м2, цен тар

Стре ли шта. Тел. 064/267-

71-74. (258382)

ИЗ ДА ЈЕ се ло кал/ку ћа за

про из вод њу, ма га цин и сл.

Два ин ду стриј ска стру јо ме -

ра, гас, ка на ли за ци ја, пар -

кинг, Син ђе ли ће ва.

062/222-827. (258417)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код ула за у

Зе ле ну пи ја цу. Из у зет но

про мет но. 060/351-03-56.

(258479)

ПРО ДА ЈЕМ по слов не згра -

де, 460 и 1.650 м2.

060/312-90-00. 

(258483)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23 м2, код

Ау то бу ске ста ни це. 352-

105. (258607)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 100 м2,

wi/fi, Ул. Др Жар ка Фо га ра -

ша 27. Тел. 062/504-220.

(258562)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про -

стор, по го дан за раз не вр -

сте де лат но сти на Ба ва ни -

штан ском пу ту. 060/518-

95-80. (258580)

ИЗ ДА ЈЕМ ха лу 200 м2, 4.5

ара, ви си на шле пер при лаз.

063/301-653. (258669)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал од 26 м2, у

Пан че ву, Не ма њи на 8. Тел.

064/184-87-50. (258654)

ЛО КАЛ за из да ва ње, Стре -

ли ште, 17 м2, це на 80 евра.

Тел. 063/478-480. 

(258656)

ПРЕД У ЗЕ ЋЕ Karbo Koncept

тра жи се кре та ри цу. По -

треб но је да кан ди дат ки ња

по се ду је ви со ко обра зо ва -

ње из обла сти еко но ми је,

по сло ва ња или ад ми ни -

стра ци је, до бро по зна ва ње

и ко ри шће ње ен гле ског је -

зи ка и Maicrosofr office

про грам ским па ке том. Ис -

ку ство ни је нео п ход но. По -

зва ти на 069/334-54-42 од

8 до 16 са ти. (СМС)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и Е ка те -

го ри је. 063/666-755. (СМС)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у мар ке -

ту у Бе о гра ду, пла та 35.000.

063/804-67-71. (СМС)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и Е ка -

те го ри је, са ис ку ством за

ме ђу на род ни Ру му ни ја и

Ма ке до ни ја. 063/884-22-

71. (СМС)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и Е ка -

те го ри је, са ис ку ством.

069/301-17-00. (СМС)

ТРА ЖИМ да ди љу ко ја би

рад ним да ни ма чу ва ла де те

ста ро сти јед не го ди не.

064/049-69-41. (СМС)

ПРЕД У ЗЕ ЋЕ Karbo Koncept

тра жи ме та ло стру га ра и

гло да ча. По зва ти на

069/334-54-42, рад ним да -

ни ма од 8 до 16 са ти.

(СМС)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба ри за

рад у „Magnolija luks” Пан -

че во. 064/393-56-90. (ф)
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ПО СЛА СТИ ЧАР по тре бан.

062/404-144. 

(258416)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за рад

у игра о ни ци „Остр во са

бла гом” у „Авив пар ку”.

062/333-502. 

(258429)

ПО САО за пен зи о нер ке и

же не ин ва ли де, ин тер нет,

стра ни је зик. 

063/878-40-52.

(258407)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це  за ши -

ве ње на ин ду стриј ским ма -

ши на ма, по жељ но ис ку ство,

усло ви од лич ни. 064/981-

77-65. (258449)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за ши -

ве ње на ин ду стриј ским ма -

ши на ма, усло ви од лич ни.

064/062-22-79. 

(258449)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба ри и

спре ма чи це. 

060/043-52-98. 

(258483)

ПО ТРЕ БАН рад ник/ца у

про дав ни ци пре храм бе не

ро бе. Раз го вор за по сао за -

ка за ти у не де љу од 9 до 13,

на те ле фон, 064/648-38-44.

(258484)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца са ис -

ку ством за рад у ки о ску

(штам па и ци га ре те). Зва ти

од 15 до 18. 064/813-00-34,

Љи ља. (258507)

ПО ТРЕ БАН ма га цин ски

рад ник и мон тер ске ле. Зва -

ти од 8 до 13, рад ним да ни -

ма. 013/633-560. (258350)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за по -

тре бе про из вод ње, пет из -

вр ши ла ца. Кон такт те ле фон

062/365-414. (258445)

ФРИ ЗЕРСКМ са ло ну  „Де -

ја”, по тре бан му шко-жен -

ски фри зер са ис ку ством.

069/185-19-81. (258445)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад у

слот клу бу Kentucky, Ње го -

ше ва. 064/474-74-47.

(258639)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за рад

у ау то-пе ри о ни ци. 063/135-

28-32. (258640)

ПО ТРЕ БАН ис ку сан и озби -

љан рад ник  за си то-штам -

пу. 063/165-83-93, 060/135-

08-40. (258647)

РЕ СТО РА НУ Rojal Burger у

„Авив пар ку” по тре бан ко -

но бар/ко но ба ри ца.

063/216-788. (258677)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за рад

на ин ду стриј ским ши ва ћим

ма ши на ма. 064/501-67-39.

(258687)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад

Ка фе клу бу „Пе ти ца”, код

Ау то бу ске ста ни це.

064/997-79-09. (258706)

ПО ТРЕ БАН по моћ ни рад -

ник у штам па ри ји, од 20 до

45 го ди на, са или без ис ку -

ства. 063/295-789. (258710)

ПО ТРЕБ НА же на до 60 го -

ди на, по мо гућ но сти да има

во зач ку до зво лу за по моћ

де ди од 80 го ди на.

063/196-52-21. (258707)

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)

ДР ЖИМ при ват не ча со ве

срп ског је зи ка и књи жев но -

сти основ ци ма и сре сњо -

школ ци ма. Це на по вољ на.

064/033-57-43. (СМС) 

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: уград -

ња, одр жа ва ње во де, ка на -

ли за ци је, ка би не, сла ви на,

бој ле ра, ко тли ћа. 063/836-

84-76. (257503)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ

ра до ви, кре че ње, гле то ва -

ње, сто ла ри ја, ве о ма по -

вољ но. 064/280-26-15.

(257503)

ДУ БИН СКО ан ти бак те риј -

ско и дез ин фек ци о но пра ње

на ме шта ја у Ва шем ста ну.

066/001-050, 063/329-464.

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА: Пан -

че во, ма шин ски се че мо,

вла жне зи до ве, га ран ци ја.

060/691-01-13. (257640)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР. По прав ке

бој ле ра, шпо ре та, ин ди ка -

то ра, раз вод них та бли, ин -

ста ла ци ја. Ми ћа, 064/310-

44-88. (257650)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ко мар -

ни ци, ро лет не, ве не ци ја не -

ри, угра ђу јем, по пра вљам,

за ме на гурт ни. 064/181-25-

00. (258060)

КО СИМ тра ву, ко ров, воћ -

ња ке и ба ште, вр ло по вољ -

но, три ме ром. Зо ран,

061/683-67-48, 064/7438-

12-46. (258069)

КА ФА НИ „Ђе рам” по тре бан

ко но бар и ку ва ри ца са ис ку -

ством. 062/478-394,

013/631-872. (258354)

ФАР БА РИ „Го ли ја” по тре -

бан рад ник/ца са ис ку ством.

Ин фор ма ци је на тел. 252-

06-64, 063/776-56-58.

ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне же не за

рад на ин ду стриј ским ши ва -

ћим ма ши на ма. 064/191-64-

95. (256771)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за рад

у ау то-пе ри о ни ци. 063/135-

28-32. (257542)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци са Б

или Ц ка те го ри јом у ди стри -

бу ци ји пи ћа  Weifert.

062/446-285. (258231)

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. (258237)

ПО ТРЕБ НИ мом ци и де вој ке

за рад на шал те ру и за ро -

шти љем Ће ваб џи ни ци „Ха ло

Ле ско вац”. Тел. 063/897-55-

04. (258242)

ПО ТРЕБ НЕ же не и де вој ке

за рад у ку хи њи,Ће ваб џи ни -

ци „Ха ло Ле ско вац”. Тел.

063/897-55-04. (258242)

ПО ТРЕБ НЕ по сло во ђе, ше -

фо ви сме на, Ће ваб џи ни ци

„Ха ло Ле ско вац”. Тел.

065/896-39-78. (258242)

ПО ТРЕ БАН рад ник за рад у

тра фи ци, тре ћа сме на.

064/163-59-33. (258384)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да ње,

ре но ви ра ње кро во ва, бе то -

ни ра ње, ба ва лит фа са де,

кре че ње. 063/865-80-49.

(258369)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ

ра до ви. 063/842-84-29.

(258364)

РЕ СТО РА НУ „Ста ра Пи ва -

ра” по треб ни ко но ба ри и

по моћ ни рад ни ци. 063/391-

824. (258412)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну по -

тре бан жен ски фри зер.

064/185-92-34. (258414)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у пе ка -

ри. 062/404-144. (258461)
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ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ    

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

због по ве ћа ног оби ма по сла рас пи су је

КОН КУРС
за рад но ме сто:

МЕ ДИ ЦИН СКА СЕ СТРА – ТЕХ НИ ЧАР

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл адре су

zzzzpancevac@gmail.com

или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че вац”, 

на адре су

Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 30. 4. 2018.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА  ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д. Бео-

град, Улица Таковска 2, поднео захтев за одлучивање о

потреби израде процене утицаја на животну средину

за пројекaт  реконструкција локације РБС „Качарево

LTE” - ПА35/ПАУ35/ПАО35 на катастарској парцели

626/2 к. о. Качарево, на територији града Панчева. 

      Увид у податке и документацију из захтева носио-

ца пројекта може се извршити у просторијама Секре-

таријата за заштиту животне средине Градске управе

града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617 у

периоду од  20. до 30. априла 2018. године радним да-

ном од 10 до 14 сати.

       Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведе-

ном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

На осно ву од лу ке ди рек то ра Штам па ри је „6. ок то бар”

д. о. о. Пан че во, рас пи су је

О Г Л А С

1. ФИ ЗИЧ КИ РАД НИК 2 из вр ши о ца

2. ПО МОЋ НИ РАД НИК У МА ГА ЦИ НУ 1 из вр ши лац

      Ва шу при ја ву са рад ном би о гра фи јом мо же те нам

сла ти у ро ку од 8 да на од да на об ја вљи ва ња огла са на

адре су: Штам па ри ја „6. ок то бар” д. о. о. Пан че во, Ул. 

Кај мак ча лан ска бр. 34 

или на email: mdjurkic@6oktobar.co.rs

Stari Tamiš a. d. Pančevo 

raspisuje konkurs za radno mesto:
VODOINSTALATER

Mail adresa na koju možete slati biografiju je:

zaposlenje@staritamis.rs

Ili poštom na adresu:

„Stari Tamiš” a. d. Pančevo

Kestenova 004

26 000 Pančevo

sa naznakom:

ZAPOSLENЈE

Konkurs je otvoren do 27. 04. 2018. godine.

На осно ву  чла но ва  54. и 98. став 2. Ста ту та Гра -

да Пан че ва („Слу жбе ни лист гра да Пан че ва” број

25/15 - пре чи шћен текст и 12/16), Од лу ке о бу џе ту

Гра да  Пан че ва за 2018. го ди ну („Слу жбе ни лист Гра -

да Пан че ва” број 32/17 и 6/18), Уред бе о кри те ри ју ми -

ма, ме ри ли ма и на чи ну из бо ра про је ка та у кул ту ри

ко ји се фи нан си ра ју и су фи нан си ра ју из бу џе та Ре пу -

бли ке Ср би је, Ау то ном не По кра ји не од но сно је ди ни ца

лoкалне са мо у пра ве („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке

Ср би је” број 105/16 и 112/2017)  Од лу ке о на чи ну,

кри те ри ју ми ма и ме ри ли ма за из бор про је ка та у кул -

ту ри  ко ји се фи нан си ра ју и су фи нан си ра ју из бу џе та

Гра да Пан чев  („Слу жбе ни лист Гра да Пан че ва“ број

2/17), гра до на чел ник Гра да Пан че ва рас пи су је:    

Ј А В Н И  К О Н К У Р С
ЗА СУ/ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ЈЕ КА ТА  У  ОБЛА СТИ

КУЛ ТУ РЕ ЗА 2018. ГО ДИ НУ

Про јек ти  об у хва та ју кул тур не обла сти:

•     књижевност (стваралаштво, преводилаштво)

•     музика (стваралаштво, продукција,

интерпретација)

•     ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн

и архитектура

•     филмска уметност остало аудио-визуелно

стваралаштво

•     манифестације везане за филмску уметност и

остало аудио-визуелно стваралаштво

•     позоришна уметност (стваралаштво, продукција и

интерпретација)

•     уметничка игра - класичан балет, народна игра,

савремена игра (стваралаштво, продукција и

интерпретација)

•     остала извођења културних програма и културних

садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична

уметност и сл.)

•     откривање, прикупљање, истраживање,

документовање, проучавање,  вредновање,  заштита,

очување, представљање, интерпретација, коришћење

и управљање културним наслеђем.

Пра во уче шћа на  Јав ном кон кур су за су/фи нан си ра -

ње про је ка та у обла сти кул ту ре за 2018. го ди ну (у да -

љем тек сту: Кон курс), има ју уста но ве, умет нич ка и

дру га удру же ња ре ги стро ва на за оба вља ње де лат но сти

кул ту ре, као и дру ги су бјек ти у кул ту ри, осим уста но -

ва кул ту ре чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, Ау то -

ном на По кра ји на или Град Пан че во, с тим да се про -

је кат ре а ли зу је на те ри то ри ји Гра да Пан че ва. 

При ја ва на кон курс, уз пра те ћу до ку мен та ци ју, под -

но си се на по себ но по пу ње ном и ове ре ном  обра сцу.

Текст Јав ног кон кур са и при ја ва мо гу се  до би ти у Се -

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

спрат, со ба 204, згра да Град ске упра ве Гра да Пан че ва,

Трг Кра ља Пе тра  I  2 - 4, или пре у зе ти са зва нич не ин -

тер нет пре зен та ци је  Гра да Пан че ва 

Пред ло зи про је ка та и бу џет про јек та до ста вља ју се у 2

елек трон ски по пу ње на штам па на при мер ка лич но у

Услу жном цен тру Град ске упра ве Гра да Пан че ва или

по штом на адре су Трг Кра ља Пе тра I 2 - 4, Пан че во са

на зна ком „Јав ни кон курс за су/фи нан си ра ње про је ка -

та у обла сти кул ту ре за 2018. го ди ну”  и елек трон ском

по штом на имејл адре су  .

Кон курс ће би ти об ја вљен у не дељ ном ли сту  „Пан че -

вац” д. о. о. и на сај ту Гра да Пан че ва .

До дат не ин фор ма ци је се мо гу до би ти на те ле фо не

013/308-906 

Кон такт осо ба: Не вен ка Кља јић

На по ме на: Ин струк та жа за за ин те ре со ва не  би ће ор -

га ни зо ва на 27. 04. 2018. го ди не,  у Ма лој са ли зградe

Град ске упра ве Гра да Пан че ва са по чет ком у 11 са ти.

„TEHNOMARKET” d. o. o. Pančevo

raspisuje konkurs za sledeća radna mesta:
1. Radnik za tretman alata u procesu ekstruzije pro-

fila – 1 izvršilac

2. Radnik na mašini za spajanje termičkog mosta

– 1 izvršilac

3. Radnik na presi za ekstruziju aluminijuma – 1 iz-

vršilac

4. Pomoćni radnik – 2 izvršioca

– mašinske ili elektro struke

– poželjno iskustvo u radu sa aluminijumom

Ukoliko ste zainteresovani pošaljite svoj CV sa fotogra-

fijom na email: ljilja@tehnomarket.com

ili se javite lično na adresu:

Skadarska 73, Pančevo

Kontakt telefon 069/847-90-19, 013/307-700

O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

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.

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе ром,

шљу нак, пе сак, се ја нац,

шут, итд. 063/868-02-06.

(258162)

ДУ БИН СКО ан ти бак те риј -

ско и дез ин фек ци о но пра -

ње те пи ха. Бес пла тан пре -

воз. 066/001-050, 063/329-

464. (257766)

АЛУ, ПВЦ сто ла ри ја, ро лет -

не, ко мар ни ци, ве не ци ја не -

ри, тра ка сте за ве се, ра дим,

угра ђу јем, по пра вљам.

063/882-25-09. (258263)

ХЕ МИ ЈА, ча со ви за основ це

и сред њо школ це, по вољ но.

Је ле на, 065/334-76-21.

(254419)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње дим -

ња ка, ко тло ва и ка ље вих

пе ћи. 063/155-85-95.

(255827)

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. 

(258343)

ДА ЈЕМ ча со ве не мач ког,

по вољ но. 062/867-44-82.

(258336)

БА ШТЕ орем и кул ти ви рам.

063/855-92-70. (258340)



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. (258457)   

ЧА СО ВИ ма те ма ти ке, фи -

зи ке и не мач ког је зи ка.

Про фе сор ка. 064/054-67-

85. (258406)

ФИ ЗИЧ КИ рад ник са Б ка -

те го ри јом по тре бан дис -

кон ту пи ћа. 013/333-679,

од 8 до 17 са ти. (258437)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла чи

на ме штај, са ис ку ством,

тра жи по сао. 064/120-77-

64,. (258452)

ИЗ РА ДА/МОН ТА ЖА кон -

струк ци ја ха ла, бин де ра,

ко ва них ка пи ја, огра да,

тен ди, гра ђе вин ска ли ма -

ри ја. 064/068-10-85.

(258459)

БЕ ТО НИ РА ЊА, дво ри шта,

ста за, раз би ја ње бе то на,

ру ше ња ку ћа, шу па, од но -

ше ње не по треб них ства ри.

064/122-69-78. (258460)

РА ДИ МО све фи зич ке по -

сло ве: ру ше ња, раз би ја ње

бе то на, бе то ни ра ња, ко ше -

ње, тра ве, итд. 060/035-47-

40. (258460)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске

услу ге. Алек сан дар. 351-

073, 064/157-20-03.

(258462)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз бе ле тех -

ни ке, на ме шта ја, от куп се -

кун дар них си ро ви на. Јо ван.

061/616-27-89. (258462)

НЕ ГО ВА ЛА бих ста ри ју

осо бу или ра ди ла би ло ко ји

дру ги по сао. 064/153- 32-

78. (258465)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: из ра -

да ин ста ла ци ја, адап та ци је,

ре кон струк ци је, по прав ке –

мај стор са ду го го ди шњим

ис ку ством. 063/312-699.

(258469)

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. (258470)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ, по прав ка,

сер вис, одр жа ва ње, уград -

ња но вих ком по нен ти, бр -

зо, по вољ но. 060/351-03-

54. (258479)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да ње,

ре но ви ра ње кро во ва, бе то -

ни ра ње, ба ва лит, фа са де,

кре че ње. 063/865-80-49.

(2583699

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ

ра до ви. 063/842-84-29.

(258364)

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 (258448)

СПРЕ МАМ ста но ве, ку ће,

по зо ви те  ако вам тре ба.

064/278-71-20. (258447)

ОЗБИЉ НА и од го вор на же -

на чу ва ла би и не го ва ла

ста ри ју осо бу. 065/624-76-

23. (258525)

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 је.

062/382-394. (258529)

ДУ БИН СКО ан ти бак те риј -

ско и дез ин фек ци о но пра -

ње на ме шта ја у ва шем ста -

ну. 066/001-050. (258561)

КО СИМ зе ле не по вр ши не,

по вољ но. 064/548-63-16.

(258485)

ПО ПРАВ КА: сто ла ри ја,

бра ва ри ја, са ни та ри је,

мон та жа: бој ле ра, шпо ре та,

гре ја ча. Сло бо дан,

063/865-80-74. (258497)

ЧА СО ВИ ен гле ског је зи ка

за де цу. Од кре а тив но сти

до зна ња. 069/226-82-88,

Ма ја. (258502)

ХО БЛО ВА ЊЕ, фу го ва ње,

по прав ка и ла ки ра ње пар -

ке та као и брод ских по до -

ва. 060/643-21-53.

(258514)

ЧА СО ВИ ен гле ског основ -

ци ма и сред њо школ ци ма.

По вољ но и ква ли тет но.

064/168-68-27 и 013/313-

351. (251636)

ДУ БИН СКО пра ње те пи ха

ро та ци о ним чет ка ма. Пре -

воз бес пла тан. 302-820,

064/129-63-79. (258698)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ и спре ма ње

ста но ва. 061/412-44-50.

(258699)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ, из да -

ва ње, 10 евра дан, по зо ви -

те. 064/235-08-15. (258701)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз ра сти ма,

до ла зим, јеф ти но, 23 го ди -

не ис ку ства. 013/251-78-97,

063/782-51-48. (258714)

ЧИ СТИ МО по дру ме, га ра -

же, та ва не, ста но ве, од но -

ше ње шу та и сви фи зич ки

по сло ви. 061/615-62-96.

(258716)

ЧИ СТИ МО та ва не, по дру -

ме, шут. 061/321-77-93.

(258721)

ПО МОЋ у ку ћи и спре ма ње

ста но ва. Тел. 065/332-19-

55. (258549)

ДУ БИН СКО ан ти бак те риј -

ско пра ње те пи ха, бес пла -

тан пре воз. 066/001-050.

(258561)

ИЗ РА ДА мо лер ских ра до -

ва, ла ми на та, де ко ра тив ни

ка мен, итд. 063/187-46-42,

066/626-96-90. (258568)

ЗА МЕ НА по ло мље ног цре -

па, чи шће ње олу ка, ви син -

ски ра до ви. 065/535-24-56.

(258578)

ДУ БИН СКО пра ње те пи ха,

на ме шта ја, ду ше ка. На та -

ша, 361-474, 060/361-47-

41, 066/361-474. (258589)

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. (258601)

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. (258662)

НЕ ГА не по крет них, по лу по -

крет них, ме њам пе ле не.

Тел. 061/282-48-28.

(258665)

КО СИМ тра ву, кр чим ко -

ров, ши ша ње жи ве огра де,

све по вр ши не, де сти на ци је.

063/844-61-13.

(258673)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње, кре -

че ње, ле пље ње та пе та,

фар ба ње сто ла ри је.

064/174-03-23,

062/790-881. 

(258675)

ДУ БИН СКО ан ти бак те риј -

ско и дез ин фек ци о но пра -

ње те пи ха. Бес пла тан пре -

воз. 066/001-050, 063/329-

464. (257766)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе

мер це дес ка ми о ном, рад -

ни ци, по вољ но. Вук.

063/278-117, 064/176-91-

85. (256615)

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. 

ДУ БИН СКО ан ти бак те риј -

ско и дез ин фек ци о но пра -

ње на ме шта ја у Ва шем ста -

ну. 066/001-050, 063/329-

464.

ДУ БИН СКО ан ти бак те риј -

ско пра ње те пи ха, бес пла -

тан пре воз. 066/001-050.

(258561)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР СКЕ

услу ге, за ме на вен ти ла,

уво ђе ње ин ста ла ци ја, от пу -

ша ва ње од во да. 060/699-

92-78, Дра ган. (257870)

ПО ПРАВ КА бе ле тех ни ке,

мон та жа и сер вис кли ма

уре ђа ја. Овла шће ни сер вис

„Фри го Пе ђа”, 013/301-

300, 063/771-24-16.

(257870)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге ро -

бе. Пан че во-да ље. Це на до -

го вор. 013/366-843,

063/193-22-29. (257355)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац

од 1 до 5 м³, од воз шу та са

уто ва ром, ру ше ње.

063/771-55-44. (258002)

БАЛ ТО КАД ка да, об но ва

гла зу ре, пла сти фи ци ра ње,

28 го ди на с ва ма, га ран ци -

ја. www.baltokad.co.rs.

065/347-55-02, 011/288-30-

18. (и)

КА МИ ОН СКИ пре воз-ки -

пер, шљу нак, пе сак, се ја -

нац, шут, 1.300 ди на ра.

062/355-154. (258029)

ПРЕ ВО ЗИМ ки пе ром по -

вољ но: шљу нак, пе сак, се ја -

нац, од во зим шут. 064/354-

69-94. (258342)

ДУ БИН СКО ан ти бак те риј -

ско и дез ин фек ци о но пра -

ње на ме шта ја у ва шем ста -

ну. 066/001-050. (258561)

РА ДИ МО: зи да ње, бе то ни -

ра ње, по прав ке ста рих, но -

вих кро во ва, раз не фа са де.

013/664-491, 063/162-53-

89. (257743)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ

ра до ви, сто ла ри ја, ла ми -

нат. 061/283-66-41.

(258388)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске ске ле,

ме тал не под у пи ра че, ме ша -

ли це за бе тон. 064/351-11-

73. (2583709

РЕ СТО РА НУ „Ба нат ски ку -

так” по треб на по моћ на

рад ни ца за рад у ку хи њи,

са или без ис ку ства.

060/512-59-99. (258563)

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 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-bombon-

cic.com (4760)

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. (4760)

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. (4760)

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-bombon-

cic.com (4760)

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. (4760)

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. (4760)

МО ЛЕР СКИ ра до ви, гипс,

ла ми нат. 062/976-18-42. 

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.  

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве ли ким

ки пе ром: шљу нак, пе сак,

се ја нац, ри зла, шут.

063/246-368. (258375)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ

ра до ви и фа са де. 064/317-

10-05. (258388)

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. (258081)

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.  (258504) 

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.  (258504) 

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.

(258116)

ПВЦ сто ла ри ја, ро лет не,

ко мар ни ци, тра ка сте за ве -

се, из ра да, уград ња, по -

прав ка. 065/886-85-95,

063/886-85-95. (258627)

ПО ТРЕ БАН рад ник за ау то-

пе ри о ни цу, екс тра усло ви.

061/600-97-00. (258541)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦИ „Би бац”

по тре бан рад ник са ис ку -

ством. 066/001-050.

(258561)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца са ис -

ку ством у про дав ни ци ме -

шо ви те ро бе (пре хра на),

нео п ход но ис ку ство. За ин -

фор ма ци је по зва ти  на

063/341-770, до 15 са ти,

Pro Trade. (258570)

ФАСТ ФУ ДУ „Грил Бум” по -

треб на же на за рад на ро -

шти љу. 064/323-92-77.

(258571)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад

у пе ка ри. 063/320-847.

(258591)

МЕ ЊАЧ НИ ЦИ по треб на

рад ни ца. 064/6378-11-96.

ПО ТРЕБ НИ во за чи за пре -

воз хле ба и пе ци ва фир ми

„Пре во зник”. Пре воз обез -

бе ђен. 060/864-07-71. 

СА ЛО НУ „Ме ри ма” по тре -

бан уче ник/ца. Тел.

063/196-94-85, 013/320-

146. (258586)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за па -

ко ва ње, у ши ва ри. 064/062-

22-79. (258821)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це у ши -

ва ри за па ко ва ње  ма ји ца.

064/981-77-65. (258821)

ПО ТРЕБ НА ку ва ри ца и ко -

но ба ри ца у Ви на ри ји „Ђу -

рић”. 063/329-340.

(258826)

ПО ТРЕБ НИ про дав ци и по -

моћ ни рад ни ци у ку хи њи за

ре сто ран „Пи ле ћи ду ћан” у

„Авив пар ку”. 013/377-230,

064/643-41-22. (258616)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу -

ше ње су до пе ре, ку па ти ла,

адап та ци је, за ме не, по -

прав ке од мах. 013/331-

657, 064/495-77-59.

(258535)

РО ЛО НАЈ, вам ну ди по -

прав ку, уград њу ро лет на,

ве не ци ја не ра, тра ка стих

за ве са, ко мар ни ка, хар мо-

вра та, туш-ка би на, ро ло че -

лич на за штит на вра та, тен -

да. Ми смо нај ква ли тет ни -

ји, нај јеф ти ни ји, са нај ве -

ћом га ран ци јом. Про ве ри -

те. 013/344-594, 063/894-

21-80. (258536)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ЦО 2

апа ра та, ау то-кљу че ва, ре -

монт аку ба те ри ја, ко рек -

ци ја ки ло ме тра же.

063/800-01-96. (258553)

АУ ТО-КЛИ МЕ за све ти по ве

во зи ла, сер ви си ра мо и пу -

ни мо га сом,с ве са за ме -

ном уља и УВ бо јом, 2.500

ди на ра. „Фри го тех ник”,

013/361-361, 064/122-68-

05. (258697)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де -

ре, за мр зи ва че, кли ме,

шпо ре те, бој ле ре, по пра -

вља мо с га ран ци јом. „Фри -

го тех ник”, 013/361-361,

064/122-68-05. 

(258697)

УПО ЗНАО бих ле пу, згод ну

жен ску осо бу ра ди дру же -

ња и мо гу ћег бра ка, од 35-

50 го ди на, му шка рац из

Ау стра ли је. 02/822-40-42.

(258328)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћим

све до чан ство Основ не шко -

ле „Бран ко Ра ди че вић”, на

име Бо јан Мла де но вић.

(258348)

БРАЧ НИ пар чу вао би ста -

ри ју осо бу, до жи вот но, до -

го вор. 013/345-874.

(258438)

ТРА ЖИМ сре до веч ну же ну

да жи ви са очу ва ним ста -

рим го спо ди ном, са ста ном

у Пан че ву. 013/251-64-03.

(258623)

СО КО БА ЊА, но ви апарт -

ма ни код пар ка Бо ри ћи.

Ре зер ви ши те на вре ме.

064/507-20-84. (258366)

АПАРТ МА НИ у цен тру Со -

ко ба ње, мо же ва у чер. Тел.

063/426-63-45. (258409)

СО КО БА ЊА, из да јем

апарт ман, цен тар, КТВ, за

пр во мај ске пра зни ке.

065/205-45-48. (258705)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 21Петак, 20. април 2018.

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

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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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

На шем во ље ном оцу, де ди и су пру гу, по след њи по здрав

УГЉЕ ШИ ЦА ЈИ ЋУ

Ћер ка МИР ЈА НА, унук СТЕ ФАН, уну ка СНЕ ЖА НА и су пру га ЈЕ ЛИ ЦА

Са хра на ће се одр жа ти 19. апри ла 2018, у 15 са ти, на Ста ром пра во слав ном гро -

бљу у Пан че ву.

(87/Ф)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

УГЉЕ ШИ

од ДРА ГА НА, НЕ ВЕН КЕ, ОГ ЊAНА 

и СР ЂА НА СМИ ЉА НИ ЋА с по ро ди ца ма

(99/258693)

По след њи по здрав на шој во ље ној

МИ ЦИ ВЕ ЛА ШЕ ВИЋ

1935–2018.

Син ДРА ГАН, сна ја ВЕ РА, уну ка ВА ЊА 

и унук ВУК

(70/258607)

По след њи по здрав 

МИ ЦИ ВЕ ЛА ШЕ ВИЋ

1935–2018.
од при ја те ља ЉУП КЕ и ДУ КИ ЈА

(71/258608)

По след њи по здрав

ДРА ГО СЛА ВИ ЛИМ БЕР ГЕР 

КНЕ ЖЕ ВИЋ

1940–2018.
Твој син МЛА ДЕН и ћер ке ЈЕ ЛЕ НА и НЕ ДА 

с по ро ди ца ма, брат МИ РО СЛАВ с по ро ди цом 

и оста ла род би на
(75/258625)

ПОПУСТ

Оба ве шта -

ва мо ко ри -

сни ке на -

ших услу га

да на це не

огла са и

чи ту ља

одо бра ва -

мо по пуст

свим рад -

ним да ни -

ма осим

сре дом.ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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По след њи по здрав во ље ној се стри

НЕ ВЕ НИ ПА ВИ ЋЕ ВИЋ НЕ НИ

За у век у на шим ми сли ма.

Чу ва ће мо те од за бо ра ва.

Се стра СЛА ВИ ЦА с по ро ди цом
(11/258390)

По след њи по здрав дра гој се стри

НЕ ВЕ НИ ПА ВИ ЋЕ ВИЋ

1954–2018.

Во ље ни ни кад не уми ру.

Брат ЗО РАН с по ро ди цом
(12/258391)

10. апри ла 2018. го ди не

пре ми нуо је наш дра ги

ЂОР ЂЕ

ПЕТ КО ВИЋ

По след њи по здрав 

Ђо ле ту од су пру ге 

ТО ДЕ

(23/258424)

ЂОР ЂЕ ПЕТ КО ВИЋ
По след њи по здрав дра гом бра ту и стри цу од бра та

ЈО ВЕ, си нов ца НЕ ШЕ и си но ви це СЕ КЕ

(24/258425)

Ми ли наш, муж, отац, де ка и пра де ка

ДУ ШАН ДИ МИЋ

пре ми нуо је 14. апри ла 2018, у 91. го ди ни.

Ожа ло шће не по ро ди це ДИ МИЋ и ОСТО ЈИЋ
(46/258545)

Мо јој ми лој мај ци, во ље ној ба ки

МИ ЛО СА ВЕ ТИ ВЕ ЛА ШЕ ВИЋ
МИ ЦИ

рођ. Ма ца но вић
23. II 1935 – 13. IV 2018.

Хва ла за бес крај ну љу бав, бри гу, не жност и по -
жр тво ва ње. То оста је утка но и у ср цу и у ду ши
за у век.

Тво ји: БРАН КИ ЦА, ОГ ЊЕН и ЈЕ ЛЕ НА
(60/258588)

Мој дра гој

су пер БА КИ
Све оно на ше ће увек би ти део ме не. Хва ла ти на све му.
Ти знаш.

Тво је пи ле ба би но и ЈА СИ
(61/

Мо јој во ље ној

БА БИ ЦИ
Без тво јих пла вих очи ју, не бо ни кад не ће има ти исту бо ју.

Тво ји: ЛУТ КИ ЦА и СА ЛЕ
(62/

По след њи по здрав дру га -

ри ци

МИ РИ 

МАЛ БА ШИЋ

рођ. Бра дић

Тво ја дру га ри ца ЉИ ЉА

ШТЕ ТИН с по ро ди цом

(65/258599)

15. апри ла 2018. пре ста ло је да ку ца ср це мог во ље ног су пру га

СА ШЕ НЕ БРИ ГИЋА
1982–2018.

Ду ки мој, мо ја љу ба ви, сре ћо, жи во те, ве ро и на до мо ја, шта ре чи?!

А ре ћи ћу из гу би ли смо нај ва жни ју бит ку за на ше бо ље су тра!

А ка жу да нај бо љи  оста вља ју са мо нај бо ља де ла иза се бе, ти си ме -
ни оста вио два ан ђе ла!

Та два ан ђе ла, ко ји ми да ју сна гу да из др жим сва ки на ред ни ми -
нут, сат и го ди ну, и ја смо не из мер но ту жни.

Во ље ни ни ка да не уми ру.

Тво ји: ИЦА, АЛЕК СА и ЛЕН КА

(81/258650)

По след њи по здрав дра гом ку му

СА ШИ НЕ БРИ ГИ ЋУ

1982–2018.

Тво ја до бро та, ве ли ко ср це и пле ме ни та

ду ша за слу жу ју по што ва ње и веч но се ћа -

ње на те бе.

Хва ла ти на све му.

Тво ји ку мо ви ОЉА и НИ КО ЛА ШИ ЈАН

(7/258365)

Нај дра жем зе ту и па ши Са ле ту

СА ША НЕ БРИ ГИЋ

За у век не у те шни: ТИ ЋА, ГА ГИ, НЕ ЦА,

ФИ ЋА и СО ФИ

(82/258650)

Дра ги наш Са ле

СА ША НЕ БРИ ГИЋ

Ти знаш ко ли ко смо те во ле ли, а не из мер -

но ту жни што смо те из гу би ли.

Тво ја тет ка МИ КИ и чи ка БРА ЦА

(83/258650)

Дра ги наш

СА ЛЕ

Мно го нам не до ста јеш, а тек ћеш нам не до ста ја -

ти.

Во ле те мно го тво ји: те та, те ча, ИКА, ИВА НА,

ПЕ ТАР и СТРА ХИ ЊА
(84/258650)

По след њи по здрав 

СА ЛЕ ТУ

од СЛА ЂЕ, ОЉЕ 

и ДА НИ ЈЕ ЛЕ 

с по ро ди ца ма

(79/258636)

Са ле, жи ве ћеш веч но у на шим ср ци ма.

ДА РЕ, МИ ЛИ ЦА и МИ ЛЕ НА

(85/258650)

Са у че ству је мо у бо лу мај ке ма лог Алек се, због гу бит ка

су пру га и оца

СА ШЕ НЕ БРИ ГИ ЋА
Ро ди те љи де це вр ти ћа „Љи љан” са вас пи та чи ца ма

РУ ЖИ ЦОМ и МА РИ ЈОМ

(80/258645)

С ве ли ком ту гом у ср цу опра шта мо се од 

СА ШЕ

НА ДА, МИ ША, МИ КА и БО ЈА НА с по ро ди ца ма

(47/258547)

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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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

Во ље ној мај ци и ба ки

ЈЕ ЛЕ НИ НЕ СТО РО ВИЋ

Ожа ло шће ни: син СА ША, снај ка СНЕ ЖА 

и уну ци МИ ЛАН и МИ ЛОШ
(52/258569)

Нај дра жој мај ци

ЈЕ ЛЕ НИ НЕ СТО РО ВИЋ
рођ. Ма та но вић

Мно го нам не до ста јеш. 

Син СЛО БО ДАН и сна ха СЛА ЂА НА
(53/258569)

Дра гој мај ци

ЈЕ ЛЕ НИ НЕ СТО РО ВИЋ

Ожа ло шће на ћер ка НА ДА, зет ДРА ГО СЛАВ 

и уну ци ВЛА ДА и МА РИ ЈА
(54/258569)

Нај во ље ни јој мај ци и ба ки

ЈЕ ЛЕ НИ НЕ СТО РО ВИЋ

Ожа ло шћен син МИ ЉАН, снај ка ИВА НА

и уну ци ТЕ О ДО РА и ВУ КА ШИН
(55/258569)

По што ва ној

ЈЕ ЛЕ НИ НЕ СТО РО ВИЋ

Ко лек тив зла та ре и ме њач ни це „Codex”
(56/258569)

По след њи по здрав при ји

ЈЕ ЛЕ НИ 

НЕ СТО РО ВИЋ

од ДРА ГА НА и КО СА РЕ

(57/258573)

17. апри ла 2018. го ди не, у 79. го ди ни, упо ко ји ла се на ша мај ка

ЈЕ ЛЕ НА НЕ СТО РО ВИЋ
рођ. Ма та но вић

Са хра на је оба вље на 18. апри ла 2018. го ди не, у 14 са ти, на Но вом гро бљу у Пан -

че ву.

Ожа ло шће ни: ћер ка НА ДА и си но ви СЛО БО ДАН, МИ ЉАН и СА ША 

с по ро ди ца ма и оста ла род би на и при ја те љи
(51/258569)

По след њи по здрав дра гој ком ши ни ци

ЈЕ ЛЕ НИ НЕ СТО РО ВИЋ

рођ. Ма та но вић

Ком ши је из згра де у Иси до ре Се ку лић 11

(86/258653)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту и уја ку

УГЉЕ ШИ 

ЦА ЈИ ЋУ

од се стре ЉИ ЉЕ, ОЉЕ

и НЕ МА ЊЕ

(100/258695)
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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.

22. апри ла на вр ша ва се

че тр де сет да на от ка да

нас је на пу стио је ди ни

брат и уј ка

МИ ЛЕ
Вре ме про ла зи бра те мој

и уј ка, а бол и ту га је све

ве ћа.

Тво ја ДА ДА и твој 

се стрић ГО ГА

(32/258463)

СВЕ ТЛА НА

ДРАК СИН

Дра га при јо, про шло је

че тр де сет да на от ка ко

ни си с на ма, али оста ћеш

за у век у на шим ср ци ма.

По ро ди ца ГА ЈИН

(36/258489)

Че тр де сет да на од смр ти на ше

СВЕ ТЛА НЕ ДРАК СИН
У оку су за, у ср цу ту га, у ду ши пра зни на.

МИР ЈА НА, БРА НИ СЛА ВА и ОГ ЊЕН

(37/258490)

На вр ша ва се шест ме се -

ци без на шег

ЗО РА НА 

КЕ ЉЕ ВИ ЋА 

КЕ КИ ЈА
Веч но ће мо те во ле ти и

чу ва ти од за бо ра ва.

Тво ји: НЕ ША, ВИ КИ ЦА

и СТА ША

(38/258492)

ЗО РАН 

КЕ ЉЕ ВИЋ 

КЕ КИ

Шест ме се ци про ђе, а

ле пе успо ме не и се ћа ња

на те бе оста ју за у век.

Тво ји: ПЕ КИ и ГО ЦА

(39/258491)

Пе то го ди шњи по мен

ДУ ШАН 

КА ЈА ЛИЋ

1958–2013.
Вре ме про ла зим, ра на на

ср цу оста је отво ре на. Не -

ма уте хе, са мо не из мер -

на бол, љу бав и се ћа ње.

Мај ка ЈО ВАН КА

(40/258496)

Про шло је шест го ди на

от ка ко се пре се ли ла у

веч ност на ша ми ла се -

стри чи на

ЗО РА 
ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

рођ. Му нић

12. IV 2012 – 12. IV 2018.
Ту гу ју за њом ње не 

тет ке и уја ци

(42/258527)

23. апри ла се на вр ша ва

че тр де сет да на од смр ти

СВЕ ТЛА НЕ

ДРАК СИН

рођ. Бе љин

1951–2018.

Брат ЗО РАН 

и ДУ ШИ ЦА

(43/258533)

Пре два де сет две го ди не умр ла је мо ја мај ка

АН ЂЕЛ КА ПО ПОВ

С ту гом и љу ба вљу ње на СЛА ВИ ЦА

(44/258537)

21. апри ла 2018, у 11.30,

на Но вом гро бљу, да ће мо

ше сто ме сеч ни по мен

МИ ЛА НУ 

КР КО ВИ ЋУ

Ње го ви нај ми ли ји

(49/258565)

ДРА ГО СЛАВ

ДА МЈА НОВ 

ЏО ДИ
Го ди шњи по мен да ће мо

у су бо ту, 21. апри ла 2018.

го ди не, у 10 са ти.

Се стра БО БА 

с по ро ди цом

(48/258548)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

РА КО ЧЕ ВИЋ

ВУ КО СА ВА             БРА НИ СЛАВ
1938–2016. 1935–1996.

На ша љу бав и по што ва ње ја чи су од за бо ра ва.
Ва ши нај ми ли ји

(50/2585669)

24. апри ла 2018. је че ти ри го ди не от ка ко ни си с на ма

ПЕ ТАР РА ДА НОВ
За у век ћеш би ти у на шим ми сли ма.

Тво ји: су пру га ЦИ ЦА и ћер ка ЗО РИ ЦА

(58/258574)

23. апри ла 2018. да ва ће -

мо че тр де се то днев ни по -

мен

СВЕ ТЛА НИ

ДРАК СИН

Бол се не сма њу је...

Су пруг СВЕ ТИ СЛАВ 

и ћер ке с по ро ди ца ма

(8/258372)

Го ди на про ђе, дан ни -

кад...

СЛАВ КО 
ЈА ЊИЋ

1940–2017.
Пу но је су за па ло кад је
тво је ср це ста ло... Су зе те
не мо гу вра ти ти,
али на ше мо ли тве увек
ће те пра ти ти.
У ср цу ту га, на гро бу ти -
ши на, а у тво ме до му ве -
ли ка, ве ли ка пра зни на.
Во ле те бес крај но тво ја

су пру га ЗО РИ ЦА
и ћер ке ЈА СМИ НА 

и ДРА ГА НА 
с по ро ди ца ма

(66/258601)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВА НОВ

НА ДА                    БО ГО ЉУБ

1996–2018. 2007–2018.

Син РАСТ КО и ћер ка ЈЕ ЛЕ НА
(76/258630)

ПО МЕН

ДЕ МЕ НЕ СКУ

др ПЕ ТАР                      ДРЕН КА
1978–2018. 1993–2018.

Вре ме не бри ше дра га се ћа ња.
ДУ ДА, ВУ КИ ЦА, СР ЂАН и МА ЊА

(77/758632)

СЕ ЋА ЊЕ

МА РИ ЈА 

ДА БИЋ

23. IV 2011 – 23. IV 2018.

Го ди не про ла зе, ти оста -

јеш у на шим ср ци ма.

Син ВЕ ЛИ МИР, сна ја

РА ДА, уну ци ПЕ ТАР 

и АЛЕК САН ДАР

(78/258634)

ВА СА 

МО МИ РОВ

27. апри ла на вр ша ва се

де вет на ест ту жних го -

ди на от ка ко нас је на -

пу стио и оста вио у ту зи

и бо лу сво је нај ми ли је

(88/258663)

АЛЕК САН ДАР

ДИ МИ ТРИ ЈЕВ СКИ

24. IV 2001 – 2018.

Се дам на ест го ди на је

про шло, ал ду ша је пра -

зна, а оста неш са ма. 

Во ли те тво ја же на 

ДУ ШИ ЦА

(89/258667)

У не де љу, 15. апри ла
2018, опро сти ли смо се
од на шег дра гог та те, али
ћеш за у век би ти у на -
шим ср ци ма

БО РИС 
ДИ МИ ТРОВ СКИ
2. VI 1944 –14. IV 2018.

Син ДРА ГАН, ћер ке
ДРА ГА НА и ДА НИ ЈЕ ЛА,
сна ја СВЕ ТЛА НА, уну ка

АН ДРЕ ЈА и зе то ви 
ЈО ВИ ЦА и ИВАН

(93/258685)

По след њи по здрав на шој дра гој мај ци, ба би и пра ба би

ВО ЈИ СЛА ВИ БОГ ДА НО ВИЋ
1935–2018.

Ћер ка БРАН КА с по ро ди цом и син ДРА ГАН 
с по ро ди цом

(94/258688)

У не де љу, 22. апри ла, на -

вр ша ва се че тр де сет да -

на од смр ти на шег

ЈО ВИ ЦЕ 
ДИ МИ ТРИ ЋА

1952–2018.
Па ра стос ће би ти у 11
са ти, на пра во слав ном
гро бљу у Стар че ву.

По ро ди ца

(95/258690)

25. апри ла на вр ша ва се шест ме се ци ка ко ни је с

на ма

ДА РИН КА ПО ПА ДИЋ

1940–2017.

Увек си у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: ћер ка СНЕ ЖА НА, уну ка ИВА,

пра у нук ЈО ВАН и зе то ви ЗО РАН и МИ ЛАН
(96/258692)

ДА РИН КА ПО ПА ДИЋ

1940–2017.
Ма ма, фа лиш ми мно го.

Тво ја ћер ка СНЕ ЖА НА

(97/258692)

ДА РИН КА ПО ПА ДИЋ
1940–2017.

Шест ме се ци ка ко је пре ми ну ла мо ја за о ва.
По чи вај у ми ру.

Тво ја сна ја СУ ЗА НА

(98/

25. апри ла 2018. на вр -

ша ва се го ди на ту ге и

бо ла от ка ко ни си с на ма

ДУ ШАН 

ПРЕ ДИЋ

1. XII 1950 – 25. IV 2017.

Во ље ни ни кад не уми ру.

Тво ји нај ми ли ји

(63/258590)

У су бо ту, 21. апри ла, у 11 са ти, Ста ро пра во слав но гро -

бље, јед но го ди шњи по мен

КО СА РА ЈЕ ЛЕ НЕ КО ВИЋ
Жи виш у на шим ср ци ма.

СА ША, ЈЕ ЛИ ЦА и НИ КО ЛА

(73/258617)
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телефон:

013/301-150

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИ ВАН 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

У ми сли ма и ср ци ма увек

с на ма.

Су пру га РУ ЖИ ЦА, син

ВА СА и ћер ка СМИ ЉА 

с по ро ди ца ма

(14/258394)

РА ДО МИ РО ВИЋ

СА ВО ТИ ЈЕ                    МАК СИ ЈА НА
1999–2018. 2011–2018.

С по но сом Вас спо ми ње мо, а са ту гом жи ви мо.
ВУ ЛЕ и ЗЛА ТА

(15/258345)

Че тр де се то днев ни по мен

ЉИ ЉА НИ 

ВОЈ НОВ

1934–2018. 
По чи вај у ми ру, мај ко!

Увек ће мо те се се ћа ти с

љу ба вљу и ту гом у ср цу.

Тво је кће р ке ЦИ ЦА

и МИ КА с де цом

(26/258435)

У су бо ту, 21. апри ла 2018, у 11 са ти, на Ста ром гро бљу у Пан че ву,

да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шем дра гом су пру гу, та ти, де ди

и пра де ди

ЛА ЗА РУ ОБРЕ НО ВУ
1934–2017.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Су пру га НА ДА, ћер ке БЕ БА и ЗО РИ ЦА с по ро ди цом
(34/258426)

IN MEMORIAM

20. апри ла 2018. на вр -

ша ва се пет го ди на од

смр ти на шег дра гог

ДИ МИ ТРИ ЈА

ВУ КАЈ ЛО ВИ ЋА

дипл. прав ни ка

По ро ди ца

(20/258415)

У су бо ту, 21. апри ла 2018, у 11.30, на Пра во слав ном гро бљу у Ба -

нат ском Бре стов цу, да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шем дра гом

НЕ МА ЊИ СИ МО ВИ ЋУ

1986–2017.

По сто ји љу бав ко ју смрт не пре ки да и ту га ко ју вре ме не ле чи...

Не из мер но не до ста јеш...

Тво ји: отац МИ РО СЛАВ, мај ка СЛАВ КА, се стре НЕ ДА и НА ТА ША,

се стри ћи НИК ША и ВУК, зе то ви НЕ ША и МИ ТАР

(21/258421)

Дра ги наш ан ђе ле

НЕ МА ЊА СИ МО ВИЋ

1986–2017.

Не ка те у ти ши ни веч ног ми ра чу ва на ша

љу бав ја ча од за бо ра ва...

Во ле те тво ји УРО ШЕ ВИ ЋИ: тет ка 

ДРА ГА, те ча УРОШ, се стра АН ЂЕ ЛИ ЈА 

и брат СТРА ХИ ЊА с по ро ди ца ма

(22/258423)

Про шло је је да на ест го ди на од смр ти

БО ГО ЉУ БА ЈО ВА НО ВА 

БА ТЕ

21. IV 2007 – 21. IV 2018.

По ро ди ца ЈО ВА НОВ

(35/258486)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ЈЕ ЛЕ НА ЈАН КО ВИЋ

Де вет го ди на је про шло от ка да ни си с на ма, а опет си с на ма у на -

шим ср ци ма, на шим ми сли ма, на шим сно ви ма.

Тво ји: ЉУ БО и ЈО ВАН

(17/258402)

Ан ђео мој

ЂУ КА СА НА ДЕР
24. IV 2013 – 24. IV 2018.

Пет нај ту жни јих го ди на без те бе си не мој...
Не по сто ји реч, не по сто ји му зи ка, бо ја... ни шта
што мо же опи са ти што си ми ти.. зве здо мо ја...
са мо не бо зна.  Ан ђе ле мој нај леп ши.
У ср цу и ми сли ма увек те чу ва тво ја ма ма.
Во лим те.

(67/258604)

ЂУ КА 

СА НА ДЕР

24. IV 2013 – 24. IV 2018.

Пет го ди на иста ми сао:

ка ко да те вра ти мо?

Во ле те тво ји: ба ка ВИ -

ДА, тет ка МИ РА, брат

ЈО ВАН и се стра СЛА ЂА

(68/258605)

ЂУ КА СА НА ДЕР

Ни ка да те не ће за бо ра ви ти тво ји Ву ко ви ћи: СА ША,

МИ ЋА, чи ка БО ЛЕ и тет ка ВЕ РА

(69/2586069

24. апри ла је пу них пет

го ди на ка ко су се мо је

лам пе по га си ле

ЂУ КА 

СА НА ДЕР

2013–2018.

Ђор ђе мој, про ђе пет го -

ди на , ја још увјек ни сам

свје стан шта ме је сна -

шло. 

Мно го те во ли твој та та

и ба ба ЕВИ ЦА

(41/258510)

У су бо ту, 21. апри ла 2018, у 11 са ти, на стар че -

вач ком гро бљу да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен

на шем дра гом

ЗО РА НУ КЕ ЉЕ ВИ ЋУ
Тво ја љу бав и пле ме ни тост је на ша сна га, тво је

ср це наш по нос. Да ни ни су из бри са ли твој лик,

ме се ци ни су убла жи ли ту гу, са мо вре ме про ла зи. 

Тво ји: су пру га БИ ЉА НА, ћер ка ИВА НА, уну чад

МАР КО, ХЕ ЛЕ НА и СТЕ ФАН и зет МИ ЛАН
(91/

ЗО РАН КЕ ЉЕ ВИЋ
Ка жу, про шло је по ла го ди не ка ко си оти шао за -

у век, али ни си, ти си са мо от пу то вао. Сва ко зво -

но на те ле фо ну или ку ћи по ми сли мо  да си ти.

Знај, та ко ће за у век оста ти.

Че ка ће мо те.

Хва ла ти на бес крај ној љу ба ви.

Тво ји нај ми ли ји: ИВА НА, БИ ЉА НА, МИ ЛАН,

МАР КО, ХЕ ЛЕ НА и СТЕ ФАН
(92/258686)

Пет пре ту жних го ди на без мог при ја те ља

ЂУ КЕ СА НА ДЕ РА
Ни вре ме не ле чи пу стош ко ју си оста вио, и да ље те тра -
жим где год да кре нем...

Твој брат КР ЛЕ

(45/258450)

21. апри ла 2018. на вр ша ва се го ди на от кад  ни је

с на ма на ша дра га

ГОР ДА НА МР КАЉ

Чу ва ће мо се ћа ње на ње ну по жр тво ва ност и до -

бро ту

Тво је: МИ ЛИ ЦА и ЗО РИ ЦА с по ро ди ца ма
(90/258678)

СРЕЋ КО

ИЛИН ЧИЋ

21. IV 2008 – 21. IV 2018.

Про шло је де сет го ди на

од смр ти су пру га и оца.

Тво ја по ро ди ца

(27/258436)

Че тр де се то днев ни по -

мен, 21. апри ла, у 11 са -

ти, на гро бљу у Омо љи ци

СРЕ ТЕН 

ПЕ РИЋ

За све што до ла зи... Не -

до ста јеш!

Тво ји: РА ДА, НЕ ША 

и НЕ НА с по ро ди цом

(64/258596)
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ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

на на шег оца, та ста и де ду

ПЕТ КО СТЈЕ ПА НО ВИЋ СА ЈА

1938–2017.
21. апри ла, у 11 са ти, да је мо го ди шњи по мен.

Има те у сва ком да ну ко ји про ђе. Ни кад се не ће

за бо ра ви ти ко си и ка кав си био. Успо ме не на те -

бе су не про це њи ве.

Тво ји нај ми ли ји
(1/258336)

Мом оцу, мом чу ва ру

ПЕТ КУ 

СТЈЕ ПА НО ВИ ЋУ

Те шко је  бо ри ти се са

исти ном да Те ви ше не -

ма.  Имао си све осо би не

ко је чи не чо ве ка ве ли -

ким. У ср цу те чу вам до

кра ја мог жи во та. 

Не до ста јеш ми пре ја ко...

Тво ја СЛА ЂА

(2/258336)

У су бо ту, 21. апри ла, да -

ва ће мо ше сто ме сеч ни по -

мен мо јој во ље ној мај ци

МИР ЈА НИ 
ВУ ЈА СИ НО ВИЋ 

МИ РИ
Се ћа ње на те бе и тво ју
љу бав веч но ће жи ве ти у
мом ср цу.

Тво ја БРАН КА

(3/258344)

25. апри ла 2018. на вр -

ша ва се ту жних го ди ну

да на от ка ко ни је с на ма

на ша дра га

БЛА ГА 

НИ КО ЛОВ СКА

Ње ни нај ми ли ји

(4/258347)

22. апри ла, у 11 са ти, на Но вом гро бљу, да ва ће -

мо го ди шњи по мен

РА ДЕ ТУ МУ ЈИ ЋУ
29. IV 2017 – 29. IV 2018.

Ко је ре као да вре ме ле чи све, сла гао је. 

Вре ме не ле чи ни шта, са мо те на у чи да жи виш с

бо лом.

Су пру га ВЕ РА и по ћер ка МИ РА с по ро ди цом
(5/258361)

На вр ша ва се го ди на од смр ти дра гог дру га

РА ДЕ ТА МУ ЈИ ЋА

За у век у се ћа њу.

ЗО ЗОН
(6/258362)

ШКО РИЋ

МИР ЈА НА ЛА БУД 

Вре ме ко је про ла зи без вас, не ле чи пра зни ну и

ту гу за ва ма.

Ваш син СА ША
(9/268380)

Ра до се се ћа мо дра ге ку ме

СТА НЕ 

ЛЕ ПЕ ДАТ

По ро ди ца ГР ГИЋ

(10/258386)

20. апри ла на вр ша ва се шест го ди на от ка да ни је

с на ма на ша во ље на су пру га, мај ка и ба ка

ЉУ БИ ЦА БЈЕ ЛА НО ВИЋ

Чу ва мо је од за бо ра ва у ми сли ма и се ћа њи ма.

Су пруг МИ ЛАН, син РА ДОШ с по ро ди цом и

ћер ка РА ДА с по ро ди цом
(13/258312)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗЛА ТА 

ПА ВЛОВ СКИ
22. IV 2011 – 22. IV 2018.

Тво ји нај ми ли ји
(258401)

У пе так, 20. апри ла, у 10 са ти, на Но вом гро бљу, одр жа -

ће мо по мен во ље ној мај ци

АНИ ПЕ ТРО ВИЋ
По ро ди ца ПЕ ТРО ВИЋ

(25/258431)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ВИК ТО РИ ЈА

ФА РА

19. IV 2008 – 19. IV 2018.

С љу ба вљу и ту гом тво ји

нај ми ли ји

(28/

ПО МЕН

КО МА НОВ

ЗОР КА                             ЂУ РА
2008–2018. 2011–2018.

Чу ва мо Вас у на шим се ћа њи ма.
Син ЈО ВАН с по ро ди цом

(29/258456)

СЕ ЋА ЊЕ

КО СТА УВА ЛИН
21. IV 1996 – 21. IV 2018.

Увек си с на ма у на шим ср ци ма.
По ро ди ца УВА ЛИН

(30/258457)

ЈУ ГО СЛАВ АТА НАЦ КО ВИЋ
26. III 1960 – 18. IV 2013.

Ни ка да не ће мо за бо ра ви ти тај стра шни дан ка да
се уга си ла све тлост у тво ји ма очи ма и ка да је
тво је ср це пре ста ло да ку ца. Бол про ћи ни ка да
не ће, стал но се мо ли мо и па ли мо све ће. За у век
си у ср ци ма док ку ца ју сна жно, љу бав је веч на,
дру го ни је ва жно.

Су пру га РА ДИ ЦА, ћер ке МИР ЈА НА 
и МА РИ ЈА НА с по ро ди ца ма

(31/258458)

23. апри ла 2018. на вр ша ва се пет го ди на от ка ко

нас је на пу стио наш во ље ни

МИ ЛАН ЈОЈ КИЋ
2013–2018.

Био си ди ван су пруг, отац, де да и на да све пле ме -
нит чо век ве ли ког ср ца. Ма где био не ка те не бе -
ски ан ђе ли чу ва ју, јер си сво јом до бро том то за -
слу жио. За у век у на шим ср ци ма.

Су пру га ЈЕ ЛИ ЦА, син ЗО РАН и ћер ка ЗО РИ ЦА 
с по ро ди цом

(33/2584649

У су бо ту, 21. апри ла 2018. го ди не, у 11 са -

ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу у

Пан че ву, да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен

на шој дра гој

МА РИ ЈИ ТО ДО РОВ
1937–2017.

Оста ви ла си до бр о ту ко ја се не за бо ра вља,
и ту гу ко ја не про ла зи. По чи вај у ми ру и
хва ла ти за све, а успо ме ну на те бе чу ва ју
тво ји нај ми ли ји.

Бра ћа: ПА ВЛЕ, СТЕ ВО и ИЛИ ЈА, 
се стри ћи МИ ТА, ИГОР и ОБРЕН 

са сво јим по ро ди ца ма
(19/258413)

СЕ ЋА ЊЕ

23. IV 2004 – 2018.

СТА НА ЛЕ ПЕ ДАТ
С љу ба вљу и ту гом ње ни нај ми ли ји.

МИ ЛИ ЦА, СА ЊА, ДУ ШАН и МИ ЛАН

(59/258582)

Че тр де се то днев ни по мен на шем дра гом су пру -

гу, оцу и де ки

МИ ЛЕ ЂОР ЂЕВ
На ша ср ца и на ше успо ме не су ме ста у ко ји ма

ћеш за у век жи ве ти.

Мно го је раз ло га да те са по но сом пам ти мо и од

за бо ра ва чу ва мо.

Тво ји: су пру га ЗО РА НА и син ДРА ГАН 

с по ро ди цом
(72/288614)

Про шла је го ди на без на -

ше дра ге

БЛА ГЕ 

НИ КО ЛОВ СКЕ
Ле пе успо ме не и се ћа -

ња на Те бе чу ва ју: сна ја

ТРАЈ КА и бра та ни це

СЛА ВИ ЦА и ВЕ РА

с по ро ди ца ма

(74/258619)

24. апри ла 2018. го ди не на вр ша ва се се дам ту жних го -

ди на от ка ко ни је ви ше с на ма на ша во ље на мај ка, су -

пру га и ба ка

НА ДА ГВО ЗДЕ НАЦ

Вре ме ни је убла жи ло ту гу ко ја тра је и тра ја ће  веч но.

Све што мо же мо ре ћи је да нам бес крај но не до ста јеш.

За у век у ср ци ма и се ћа њу ње не по ро ди це. По чи вај у

ми ру во ље на.

Тво ји нај ми ли ји: ћер ка МИР ЈА НА, су пруг ПА ВЛЕ,

уну ка АН ТО НИ ЈА, унук АЛЕК СА и зет ВЛА ДИ МИР

(18/258410)
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На осно ву чла на 17. и 19. За ко на о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр.83/14,58/2015 и 12/16 - ау тен тич но ту ма че ње) 95-97. Уред бе о пра ви ли ма за до де лу др жав не по мо ћи („Слу жбе ни гла сник РС“ бр.

13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) чла на 8. Од лу ке о бу џе ту оп шти не Ко ва чи ца за 2018.го ди ну („Сл. лист Оп шти не Ко ва чи ца” бр. 11/17 и 04/18) и Пра вил ни ка о су фи нан си ра њу про је ка та за оства ри ва ње јав ног ин те ре са у

обла сти јав ног ин фор ми са ња („Слу жбе ни гла сник РС”, бр.16/16 и 8/17), Оп штин ско ве ће Оп шти не Ко ва чи ца, на 89. сед ни ци одр жа ној да на  13. 04. 2018. го ди не, рас пи су је

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ЈЕ КА ТА ИЗ БУ ЏЕ ТА ОП ШТИ НЕ КО ВА ЧИ ЦА РА ДИ ОСТВА РИ ВА ЊА ЈАВ НОГ ИН ТЕ РЕ СА У ОБЛА СТИ ЈАВ НОГ ИН ФОР МИ СА ЊА У МЕ ДИ ЈИ МА ЗА 2018. ГО ДИ НУ

I ПРЕД МЕТ КОН КУР СА

       Пред мет овог јав ног кон кур са је су фи нан си ра ње про је ка та за оства ри ва ње јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња на те ри то ри ји оп шти не Ко ва чи ца пу тем ме ди ја о зби ва њи ма на ло кал ном ни воу, од но сно о ра ду ор га -

на Оп шти не Ко ва чи ца као ло кал не са мо у пра ве, о ак ту ел но сти ма у обра зо ва њу, здрав ству, кул ту ри, спор ту, ту ри зму, по љо при вре ди, при вре ди, пред у зет ни штву, људ ским и ма њин ским пра ви ма, вер ским пра ви ма, за шти ти жи вот не

сре ди не, за шти ти де це и омла ди не, осо ба са ин ва ли ди те том  и умет нич ком ства ра ла штву, на срп ском је зи ку и на је зи ци ма на ци о нал них ма њи на ко ји су у слу жбе ној упо тре би на те ри то ри ји оп шти не Ко ва чи ца.

       Кон курс за су фи нан си ра ње про је ка та ра ди оства ри ва ња јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња се рас пи су је за про јек те про из вод ње ме диј ских са др жа ја и по ди за ња ква ли те та ин фор ми са ња.

       Кон курс се рас пи су је за спро во ђе ње про јек та у 2018. го ди ни.

       Уку пан из нос сред ста ва на ме њен за су фи нан си ра ње про је ка та ра ди оства ри ва ња јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња у ме ди ји ма из но си 18.300.000,00 ди на ра.

II ПРА ВО УЧЕ ШЋА НА КОН КУР СУ, НА МЕ НА СРЕД СТА ВА И ИЗ НОС

Пра во уче шћа на кон кур су има:

1. Из да вач ме ди ја ко ји је упи сан у Ре ги стар ме ди ја, ко ји се во ди у Аген ци ји за при вред не ре ги стре; 

2. Прав но ли це од но сно пред у зет ник ко ји се ба ви про из вод њом ме диј ских са др жа ја и ко ји при ло жи до каз да ће су фи нан си ра ни ме диј ски са др жај би ти ре а ли зо ван пу тем ме ди ја ко ји је упи сан у Ре ги стар ме ди ја;

3. Прав но ли це, од но сно пред у зет ник ко ји по се ду је ва же ћу до зво лу Ре гу ла тор ног те ла за елек трон ске ме ди је. 

       Пра во уче шћа не ма ју из да ва чи ко ји се фи нан си ра ју из јав них при хо да.

       Уче сник кон кур са мо же кон ку ри са ти са мо са јед ним про јек том на кон кур су. Под про јек том се под ра зу ме ва за о кру же на про грам ска це ли на или део це ли не (жан ров ска и вре мен ска), ко јом се до при но си оства ри ва њу јав ног

ин те ре са, у скла ду са за ко ном. Ако је уче сник из да вач ви ше ме ди ја, мо же уче ство ва ти са јед ним про јек том за сва ки ме диј.

       Пра во уче шћа на кон кур су не ма ју ли ца ко ја су у прет ход ном пе ри о ду до би ла сред ства на ме ње на про јект ном су фи нан си ра њу, а ни су у уго во ре ном пред ви ђе ном ро ку и про пи са ној фор ми под не ла на ра тив ни и фи нан сиј ски из -

ве штај о ре а ли за ци ји про јек та, као  и ли ца за ко ја се утвр ди да су сред ства не на мен ски тро ши ла.

       Ми ни мал ни из нос сред ста ва ко ји се мо же одо бри ти по про јек ту је 20.000,00 ди на ра, а мак си мал ни из нос сред ста ва по про јек ту је 7.000.000,00 ди на ра.

       Уче сник кон кур са за су фи нан си ра ње про је ка та про из вод ње ме диј ских са др жа ја за штам па не ме ди је, ра дио, ин тер нет ме ди је и но вин ске аген ци је мо же под не ти зах тев за су фи нан си ра ње про јек та у из но су до нај ви ше 80% вред -

но сти пред ло же ног про јек та. Про јек ти ма ко ји се ре а ли зу ју пу тем штам па них ме ди ја, на ра ди ју и  ин тер нет пор та ли ма сред ства ће се до де љи ва ти у скла ду са од ред ба ма чла но ва 95-97. Уред бе о пра ви ли ма за до де лу др жав не по мо -

ћи („Слу жбе ни Гла сник РС” бр. 13/10,100/11,91/12,37/13,97/13 и 119/14), од но сно по пра ви ли ма за др жав ну по моћ ма ле вред но сти (de minimis др жав на по моћ).

       Уче сник кон кур са за су фи нан си ра ње про је ка та про из вод ње ме диј ских са др жа ја за те ле ви зи ју, мо же под не ти зах тев за су фи нан си ра ње нај ви ше до 50% вред но сти про јек та.

       Уче сник кон кур са ко ји је у те ку ћој ка лен дар ској го ди ни већ ко ри стио сред ства на ме ње на про јект ном су фи нан си ра њу у обла сти јав ног ин фор ми са ња на ре пу блич ком, по кра јин ском или ло кал ном ни воу, мо же уче ство ва ти на

кон кур су за су фи нан си ра ње истог про јек та са мо још јед ном у тој го ди ни, и то у из но су ко ји уз сред ства ко ја је већ до био, не пре ла зи 80% вред но сти про јек та за су фи нан си ра ње про је ка та про из вод ње ме диј ских са др жа ја за штам -

па не ме ди је, ра дио, ин тер нет ме ди је и но вин ске аген ци је, од но сно 50% вред но сти про јек та за су фи нан си ра ње про је ка та про из вод ње ме диј ских са др жа ја за те ле ви зи ју.

III КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ОЦЕ НУ ПРО ЈЕ КА ТА НА ОСНО ВУ КО ЈИХ ЋЕ СЕ ДО ДЕ ЉИ ВА ТИ СРЕД СТВА НА КОН КУР СУ

Кри те ри ју ми на осно ву ко јих ће се оце њи ва ти про јек ти при ја вље ни на Кон курс (за сва ку ка те го ри ју по себ но) су:

Основ ни кри те ри ју ми за оце њи ва ње про је ка та:

1.    Ме ра у ко јој је пред ло же на про јект на ак тив ност по доб на да оства ри јав ни ин те рес у обла сти јав ног ин фор ми са ња.

2.    Ме ра пру жа ња ве ће га ран ци је при вр же но сти про фе си о нал ним и етич ким ме диј ским стан дар ди ма;

На осно ву кри те ри ју ма из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на, по себ но се оце њу је:

1. Зна чај про јек та са ста но ви шта:

– оства ри ва ње јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња;

– оства ри ва ње на ме не кон кур са;

– ускла ђи ва ње про је ка та са ре ал ним про бле ми ма, по тре ба ма и при о ри те ти ма циљ них гру па;

– иден ти фи ко ва них и ја сно де фи ни са них по тре ба циљ них гру па,

– за сту пље но сти ино ва тив ног еле мен та у про јек ту и но ви нар ско ис тра жи вач ког при сту па.

2. Ути цај и из во дљи вост са ста но ви шта:

– ускла ђе но сти пла ни ра них ак тив но сти са ци ље ви ма, оче ки ва ним ре зул та ти ма и по тре ба ма циљ них гру па;

– степенa ути ца ја про је ка та на ква ли тет ин фор ми са ња циљ них гру па;

– мер љи вост ин ди ка то ра ко ји омо гу ћа ва ју пра ће ње ре а ли за ци је про јек та;

– раз ра ђе ност и из во дљи вост пла на ре а ли за ци је про јек та;

– сте пен раз вој не и фи нан сиј ске одр жи во сти про јек та (по зи тив ни ефек ти про јек та на ста вља ју се на кон што се окон ча по др шка).

3. Ка па ци те ти са ста но ви шта:

– сте пен ор га ни зо ва них и упра вљач ких спо соб но сти пред ла га ча про јек та

– нео п ход ни ре сур си за ре а ли за ци ју про јек та;

– струч них и про фе си о нал них ре фе рен ци пред ла га ча про јек та, ко је од го ва ра ју пред ло же ним ци ље ви ма и ак тив но сти ма про јек та.

4. Бу џет и оправ да ност тро шко ва са ста но ви шта:

– пре ци зно сти и раз ра ђе но сти бу џе та про јек та, ко ји по ка зу је ускла ђе ност пред ви ђе ног тро шка са про јект ним ак тив но сти ма;

– еко ном ске оправ да но сти пред ло га бу џе та у од но су на циљ и про јект не ак тив но сти.

На осно ву кри те ри ју ма из ста ва 1. тач ка 2) овог чла на по себ но се оце њу је:

(1) Да ли су уче сни ку кон кур са из ре че не ме ре од стра не др жав них ор га на, ре гу ла тор них те ла или те ла са мо ре гу ла ци је у по след њих го ди ну да на, због кр ше ња про фе си о нал них и етич ких стан дар да;

(2) До каз о то ме да су на кон из ри ца ња ка зни или ме ра пред у зе те ак тив но сти ко је га ран ту ју да се сли чан слу чај не ће по но ви ти.

По себ ни кри те ри ју ми за оце њи ва ње про је ка та:

1.    Зна чај про јек та за јав ни ин те рес гра ђа на;

2.    Про је кат, у сми слу овог кон кур са, тре ба да под ра зу ме ва за о кру же ну про грам ску це ли ну или део це ли не (жан ров ска или вре мен ска), ко јом се до при но си оства ри ва њу јав ног ин те ре са;

3.    Tехничка и ка дров ска опре мље ност на те ри то ри ји оп шти не Ко ва чи ца;

4.    Ре а ли за ци ја про јек та на те ри то ри ји оп шти не Ко ва чи ца;

5.    Да се ре а ли за ци јом про јек та до при не се да шан се сва ког ста нов ни ка на пра во вре ме ну и тач ну ин фор ма ци ју бу ду јед на ке и уве ћа не;

6.    Усме ре ње ме диј ског ства ра ла штва и оства ри ва ња пра ва на ин фор ми са ње у свим обла сти ма јав ног жи во та по себ них, а на ро чи то за шти ће них гру па, на ци о нал них ма њи на, као и по што ва ње про фе си о нал них и етич ких ме диј ских

стан дар да;

7.    Еко но мич на ди стри бу ци ја ре ле вант них ме диј ских са др жа ја;

8.    Бр жа и бо ља ин тер ак ци ја са ко ри сни ци ма;

9.    Бр жа и ком плет ни ја ди стри бу ци ја-лак ша ис прав ка, до пу на и об ја ва но вих ин фор ма ци ја.

IV ПРИ ЈА ВА НА КОН КУРС

При ја ва на кон курс се под но си на обра сцу ко ји је об ја вљен на сај ту Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, с об зи ром да се го ди шње ме ња, а од фе бру а ра те ку ће го ди не се на ла зи на сај ту Ми ни стар ства нов Обра -

зац 1- при ја ва и Обра зац 1- та бе ла бу џе та ко ји су об ја вље ни на сај ту оп шти не Ко ва чи ца : www.kovacica.org

1. При ја ва за про јект но су фи нан си ра ње из обла сти јав ног ин фор ми са ња (Обра зац 1)

2. Та бе ла за про јект но су фи нан си ра ње из обла сти јав. инф. - Бу џет про јек та ( Обра зац  бр.1- та бе ла бу џе та)

Уз го ре на ве де не обра сце нео п ход но је при ло жи ти и :

·       фо то ко пи ју ре ше ња о ре ги стра ци ји прав ног ли ца или пред у зет ни ка у Аген ци ји за при вред не ре ги стре,

·       фо то ко пи ју ре ше ња о ре ги стра ци ји из Ре ги стра ме ди ја у Аген ци ји за при вред не ре ги стре;

·       до зво лу за еми то ва ње ра дио и/или ТВ про гра ма из да та од стра не Ре гу ла тор ног те ла за елек трон ске ме ди је,

·       ви зу ел ни при каз пред ло же ног ме диј ског са др жа ја (треј лер, при ме рак но ви на, џингл и сл);

·       пот пи са ну ове ре ну из ја ву о тех нич кој опре мље но сти за ре а ли за ци ју про јек та, (из ја ва од го вор ног ли ца или по пис основ них сред ста ва)

·       пот пи са ну ове ре ну из ја ву уче сни ка на кон кур су о то ме да ли је уче сни ку за исти про је кат већ до де ље на др жав на по моћ ма ле вред но сти (de minimis др жав на по моћ) у те ку ћој фи скал ној го ди ни, и у прет ход не две фи скал не го -

ди не, од но сно др жав на по моћ у те ку ћој фи скал ној го ди ни и по ком осно ву за штам па не ме ди је, ра дио, ин тер нет ме ди је и но вин ске аген ци је,

·       пот пи са ну из ја ву уче сни ка на кон кур су, о то ме да ли је уче сни ку за исти про је кат већ до де ље на др жав на по моћ, у те ку ћој фи скал ној го ди ни и по ком осно ву за про из вод њу ме диј ских са др жа ја за те ле ви зи ју;

·       ове ре ну из ја ву ме ди ја или ви ше ме ди ја, пре ко ко јих ће се про грам ски са др жај еми то ва ти (оба ве зно са мо за прав на ли ца и пред у зет ни ке ре ги стро ва не за про дук ци ју те ле ви зиј ског и ра диј ског про гра ма).

       Јав ни по зив се об ја вљу је на зва нич ној ин тер нет стра ни ци оп шти не Ко ва чи ца www.kovacica.org и  у не дељ ним но ви на ма „Пан че вац” ко ји се ди стри бу и ра ју на под руч ју ор га на ко ји рас пи су је кон курс.

       При ја ве на Јав ни по зив за су фи нан си ра ње про је ка та про из вод ње ме диј ског са др жа ја из обла сти јав ног ин фор ми са ња у 2018. го ди ни под но се се у ро ку од 20 да на од да на об ја вљи ва ња у не дељ ном ли сту „Пан че вац”

од но сно нај ка сни је до 10. 05. 2018. го ди не.

       При ја ве на Јав ни по зив се под но се на пи сар ни ци Оп штин ске упра ве- оп шти не Ко ва чи ца или пу тем по ште – на адре су: Оп шти на Ко ва чи ца, Оп штин ска упра ва Ко ва чи ца, Мар ша ла Ти та 50, 26210 Ко ва чи ца, у за тво ре ној ко вер -

ти, на сло вље но са „При ја ва по Јав ном по зи ву за су фи нан си ра ње про је ка та из бу џе та оп шти не Ко ва чи ца ра ди оства ри ва ња јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња у ме ди ји ма за 2018. го ди ну”.

       При ја ве ко је стиг ну ван про пи са ног ро ка или на по гре шном обра сцу, не ће би ти раз ма тра не. Кон курс ни ма те ри јал се не вра ћа.

V ОД ЛУ КА О ИЗ БО РУ ПРО ЈЕ КА ТА

       Оце ну про је ка та под не тих на кон курс, као и Пред лог о рас по де ли сред ста ва са обра зло же њем, до но си Кон курс на ко ми си ја ко ју Ре ше њем име ну је ру ко во ди лац ор га на, ко ји је рас пи сао Јав ни по зив. 

       Пред лог ко ми си је  о рас по де ли сред ста ва из ста ва 1. овог чла на, пот пи су је се од стра не сва ког  чла на  ко ми си је.Уко ли ко ру ко во ди лац ор га на ко ји је рас пи сао кон курс уо чи да је ко ми си ја да ла пред лог су прот но од ред ба ма за ко -

на, овог пра вил ни ка и усло ва утвр ђе них у јав ном по зи ву за уче шће на  кон кур су, или да са др жи дру гу очи глед ну гре шку, за тра жи ће пи сме ним пу тем од ко ми си је да ис пра ви не пра вил но сти или гре шке и ис пра ви пред лог у од ре ђе -

ном ро ку.

      Од лу ка о рас по де ли сред ста ва до но си се нај ка сни је у ро ку од 90 да на  од да на за кљу че ња  кон кур са. 

Од лу ка о из бо ру про је ка та би ће об ја вље на на зва нич ној ин тер нет стра ни ци Оп шти не Ко ва чи ца – www.kovacica.org и ске ни ра на - до ста вље на сва ком уче сни ку кон кур са. На ве де на од лу ка се до но си у об ли ку Ре ше ња, са обра зло же -

њем. Ре ше ње је ко нач но и про тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор.

       На кон до но ше ња Ре ше ња, Оп шти на Ко ва чи ца за кљу чу је Уго вор о су фи нан си ра њу про је ка та из обла сти јав ног ин фор ми са ња.

VI ПО ЗИВ НО ВИ НАР СКИМ И МЕ ДИЈ СКИМ УДРУ ЖЕ ЊИ МА И МЕ ДИЈ СКИМ СТРУЧ ЊА ЦИ МА ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НИМ ЗА РАД У КО МИ СИ ЈИ

На осно ву За ко на о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма („Сл. Гла сник РС””, број 83/14, 58/2015 и 12/16-ау тен тич но ту ма че ње), и Пра вил ни ка о су фи нан си ра њу про је ка та за оства ри ва ње јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор -

ми са ња („Сл. Гла сник РС” ,број 16/06 и 08/17) Оп штин ско ве ће Оп шти не Ко ва чи ца, на кон усва ја ња са др жи не Јав ног по зи ва, по зи ва сва но ви нар ска и ме диј ска удру же ња, ре ги стро ва на нај ма ње три го ди не пре да ту ма рас пи си ва ња

кон кур са, да пред ло же чла но ве кон курс не ко ми си је.

По зи ва ју се и ме диј ски струч ња ци за ин те ре со ва ни за уче шће у ра ду ко ми си је, да до ста ве сво је пред ло ге за чла но ве Ко ми си је за оце ну про је ка та и до де лу сред ста ва по Јав ном по зи ву за су фи нан си ра ње про је ка та из бу џе та оп шти -

не Ко ва чи ца ра ди оства ри ва ња јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња у ме ди ји ма за 2018. го ди ну. Уз пред лог за чла но ве ко ми си је до ста ви ти и крат ке би о гра фи је.

За чла на ко ми си је име ну је се ли це ко је је не за ви сни струч њак за ме ди је или је ме диј ски рад ник и не сме би ти у су ко бу ин те ре са ни ти оба вља ти јав ну функ ци ју, у скла ду са пра ви ли ма о бор би про тив ко руп ци је.

Пра во на пред ла га ње чла но ва има ју но ви нар ска и ме диј ска удру же ња  ко ја су ре ги стро ва на нај ма ње три го ди не  пре да ту ма рас пи си ва ња кон кур са, и ко ја уз пред лог за чла но ве ко ми си је под но се и до каз о ре ги стра ци ји.

 Рок за под но ше ње пред ло га кан ди да та је 20 да на од да на об ја вљи ва ња у не дељ ном ли сту „Пан че вац” од но сно, нај ка сни је до  10. 05. 2018.го ди не.

Пред ло ге до ста ви ти у пи са ној фор ми на адре су: Оп шти на Ко ва чи ца, Мар ша ла Ти та број 50, 26210 Ко ва чи ца, са на зна ком: за Јав ни по зив за су фи нан си ра ње про је ка та из бу џе та оп шти не Ко ва чи ца ра ди оства ри ва ња јав ног ин те ре -

са у обла сти јав ног ин фор ми са ња у ме ди ји ма за 2018. го ди ну - пред лог за Ко ми си ју, или пре да ти лич но на пи сар ни ци оп шти не Ко ва чи ца, Мар ша ла Ти та број 50, Ко ва чи ца.

VII ОБА ВЕ ЗА ИЗ ВЕ ШТА ВА ЊА О РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈИ ПРО ЈЕ КА ТА

      У скла ду са од ред ба ма пот пи са ног Уго во ра о су фи нан си ра њу про је ка та из обла сти јав ног ин фор ми са ња, уче сник кон кур са ко ји је до био бу џет ска сред ства у оба ве зи је да до ста ви на ра тив ни и фи нан сиј ски из ве штај о утро шку

тих сред ста ва, на Обра зац 2- на ра тив ни и фи нан сиј ски из ве штај про пи са ним Пра вил ни ком о су фи нан си ра њу про је ка та за оства ри ва ње јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је” 16/16

и 8/17), и то нај ка сни је ме сец да на по ис те ку пред ви ђе ног ро ка за ре а ли за ци ју про јек та или до 31. 12. 2018. го ди не. Уз на ра тив ни из ве штај, до ста вља се и до каз о ре а ли за ци ји про јек та, у скла ду са за ко ном и за кљу че ним уго во ром.



Све више Панчеваца показује
своју племенитост увиђањем
значаја удомљавања напуште-
них животиња. Један од њих је
Владимир Деља.

Он је пре четири године,
заједно с другим члановима
породице, покрај аутобуског
стајалишта на Јабучком путу
случајно нашао полупокретну,
али преслатку куцу.

– Била је потпуно беспомоћ-
на, на киши, а ипак тако неодо-
љива да није било много раз-
мишљања око избора нашег
будућег љубимца. Због њене
величине, одмах смо је назвали
Мрвица. Ипак, није ишло лако
с привикавањем и адаптацијом

на нормалан живот. Мрвица је
у почетку била преплашена и
неповерљива, дуго није хтела да
уђе у кућу и тек након месец-
-два привикла се на живот с
нама. Укућани су реаговали раз-
личито, управо због оваквог
начина проналаска нове љуби-
мице, али је брзо освојила срца
свих нас и постала саставни део
тима – наводи Владимир.

Овај Панчевац се већ триде-
сетак година дружи са псима,
али истиче да је Мрвица нешто
посебно.

– Све разуме, никада на њу
нисмо викнули, само што не
проговори. Највише воли да се
сунча и мази. Што се тиче хра-
не, уопште није пробирљива,
али је увек обрадује нека мала
псећа посластица, сасвим мала,
јер би већу тешко појела, с
обзиром на њену величину –
каже овај дугогодишњи љуби-
тељ животиња.

Годину и по дана након усва-
јања Мрвица је отежано хода-
ла и поново су јој задње ноге
постале непокретне. Терапија
је укључила и вежбе.

– Како је било топло, вежба-
ли смо у дечјем базену и то
јој је пријало. Већ другог дана,

у исто време, довукла се до
базена и стрпљиво чекала да
терапија почне. На нашу нео-
писиву срећу, за седам дана
је проходала! Од тада је Мрви-
чин и наш савршени дан под-
разумевао лежање на сунцу у
миру и тишини на нашем
салашу. Тамо често наврате
напуштене животиње, којима
помажемо колико можемо, па
увек имамо спремљену храну
или бар грануле да им помог-
немо. Рецимо, мачак Жућа,
који има три ноге, редован је
гост на храни и мажењу. Уоп-
ште, ако размишљате о љубим-
цу, обавезно удомите напу-
штеног пса или мачку. Спа-
шћете живот, а добићете љубав
и захвалност коју купљени пси
не могу да понуде. Можда сам
субјективан, али заиста је тако
и чини ми се да су мешанци
далеко интелигентнији... –
поручује Владимир.

нео спор но има мо јако добре
так ми ча ре. Што се наше орга -
ни за ци о не струк ту ре тиче, нај -
пре смо били део Пла ни нар -
ског дру штва „Јеле нак”, па под
ДИФ-ом, а од про шлог сеп тем -
бра реги стро ва ни смо као удру -
же ње и ако све буде текло по
пла ну, за годи ну дана сте ћи
ћемо услов за пре и ме но ва ње у
клуб. Ина че, мно ги нас меша -
ју с пла ни на ри ма, изви ђа чи -
ма, кро се ри ма, али од свих њих
се дија ме трал но раз ли ку је мо,
јер је ори јен ти ринг један ком -
плек сан спорт, чија је сушти на
у томе да уз помоћ кар те и
ком па са што брже и по зада -
том редо сле ду про на ђе те све
кон трол не тач ке и дође те на
циљ. И то све на крат ким, сред -
њим и дугим дис тан ца ма, које
се кре ћу у распо ну од два до
осам кило ме та ра – почи ње при -
чу пред сед ник „Осе”.

Он дода је да је то спорт за
све узра ста од два на ест, па чак
и до пре ко деве де сет годи на,
ако се зна да је нај ста ри ја так -
ми чар ка на послед њем европ -

Њен вршњак Стра хи ња Видо -
вић одма ле на је у овом спор ту.
Сви ђа му се паро ла „сна ђи се”,
а иза себе има мно го лепих
иску ста ва, попут оног када је
осво јио прво место на Вршач -
ком бре гу.

Ком пас у руке...
На клу пи испод печур ке у
Народ ној башти је Ната ша
Бојић (25) из удру же ња „На
пола пута”, која је има ла запа -
же не резул та те и у дру гим обла -
сти ма, а инте ре сан тан је слу -
чај Дра га на Весе ли но ви ћа. Овај
Омољ ча нин је нај пре само дово -
зио сина Дар ка, али је уз њега
почео и да тре ни ра, па се већ
два месе ца так ми чи.

Секре тар удру же ња је Рад -
ми ла Видо вић, супру га и мај -
ка ори јен ти ра ца.

– Бавље ње овим спор том је,
изнад све га, добар мотив да цео
дан про ве де мо у при ро ди. Јер
тешко да бисмо се сами одлу -
чи ли да се, реци мо, из чиста
мира запу ти мо на Фру шку гору.
Ова ко оде мо на трку, а после и у
оби ла зак око ли не. На бора вак у
при ро ди не тре ба тро ши ти речи.
Наше дру штво је сада тек у фази
да вре ме про во ди у тржним цен -
три ма, док је у Евро пи то одав -
но пре ва зи ђе но, па се нада мо да
ће и код нас зажи ве ти таква
прак са – пору чу је Рад ми ла.

Због све га тога несум њи во би
тре ба ло подр жа ти ове скром не,
посве ће не и физич ки и мен тал -
но здра ве енту зи ја сте, јер досад
нису доби ја ли ника кав инсти -
ту ци о нал ни финан сиј ски под -
сти цај, иако су само про шле
годи не осво ји ли 32 меда ље и ни
на јед ној трци нису били испод
петог места. С дру ге стра не, свих
бео град ских два на ест клу бо ва,
сасвим оправ да но, доби ја пот -
по ру с разних стра на.

Сто га, над ле жни, ком пас у
руке – подр жи те и при дру жи -
те се...

није про тр чао у непо сред ној
бли зи ни и пре нуо нас. Неду го
затим смо се сна шле и иза бра -
ле пра ви пут – при се ћа се Јана.

А њена поме ну та вршња ки -
ња, ништа мање успе шна Миња
Велич ко вић из Омо љи це за ори -
јен ти ринг је чула на пре зен та -
ци ји у шко ли, на коју су позва -
ни уче ни ци који су добри из
физич ког.

– Мене нису позва ли, али ја
сам вири ла из при крај ка, сазна -
ла све што је нео п ход но и при -
ја ви ла се с још два дру га. Од
стар та сам заво ле ла овај спорт
и убр зо пости гла вре дан резул -
тат осва ја њем дру гог места на
так ми че њу школ ског узра ста.
Сви ђа ми се и зато што се све
оди гра ва у при ро ди, коју одма -
ле на обо жа вам, и што поред
сна ге тре ба и мно го кон цен -
тра ци је. Без по муке нау чи ла
сам да се слу жим ком па сом и
кар том, коју је бит но добро „осе -
ве ри ти”, а тре ба пази ти и да се
слу чај но не окре не, јер ако се
има ло поме ри, може те оти ћи
хиља ду мета ра од жеље не кон -
трол не тач ке. Има и пома ло
шаљи вих ситу а ци ја, попут оне
на јед ном так ми че њу када је
било вео ма кишо ви то, па сам у
жару бор бе на брда шце ту пред
циљем села и спу шта ла се у
сло бод ном паду – наво ди Миња.

Мари на Мале нов (21) већ је
пре ка ље на так ми чар ка и про шла
је мно го трка како на шум ским,
тако и на урба ним тере ни ма, по
пар ко ви ма, где се боље сна ла зи.

– Деша ва ло се да се изгу -
бим, окре нем кар ту, па и то да
дођем сат вре ме на после дру -
гих так ми ча ра, али бит но је не
оду ста ти и не раз ми шља ти нега -
тив но. Нај леп ше ми је било у
Зве здар ској шуми када сам била
четвр та, а нај ло ши је можда на
првом насту пу на Бежа ниј ској
коси, када је пада ла киша и
било хлад но, али сам ипак сти -
гла на циљ – при ча Мари на.

Петак, 20. април 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Малци 
новосељанци
Ови пре слат ки чупав ци нала зе се у
јед ном ново се љан ском дво ри шту
напу ште не куће, где их је мај ка
оште ни ла и ушу шка ла. Ста ри су око
два и по месе ца, а међу њима има
муж ја ка и жен ки.

Како они убр за но ста са ва ју, хит но им је потре бан тра јан
дом, буду ћи да је све мање хра не за њих толи ко, а ни ком ши -
лук није баш нај срећ ни ји због сазна ња да ће у кра ју бити још
неко ли ко напу ште них паса о који ма тре ба бри ну ти.

Све дру ге инфор ма ци је могу се доби ти на теле фон 061/629-09-07.

Нова 
котежанка
Мла да жен ка, ста ра око шест-седам
месе ци, недав но се поја ви ла на Коте -
жу. Није чипо ва на, али можда ће је
неко и пре по зна ти, кон так ти ра ти с вла -
сни ком и упу ти ти га на људе који бри -
ну о њој на ули ци.

А можда ће се ово уми ља то спа да ло,
које се добро сла же с дру гим пси ма и
људи ма, неко ме и сви де ти, па ће му пру жи ти пра ви дом,
ода кле више неће хте ти да побег не.

Кон такт-теле фон: 062/204-573.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације 
се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Буду ћи да савре ме не живот не
тен ден ци је дана шњем чове ку
дик ти ра ју висо ке пси хо фи зич -
ке стан дар де, од суштин ске
важно сти је про на ћи модел по
којем ће што лак ше досег ну ти
тај циљ.

У послед ње вре ме мно ги су
схва ти ли да такво реше ње неиз -
о став но мора под ра зу ме ва ти
одла зак у при ро ду, а за савр -
ше ну ком би на ци ју нео п ход на
је спре га физич ких и мен тал -
них актив но сти.

У том погле ду јед но од нај -
бо љих реше ња про на ђе них у
послед ње вре ме јесте ори јен ти -
ринг, млад спорт који се недав -
но поја вио и у нашем гра ду...

Ори јен ти ринг је рела тив но
млад спорт, засту пљен широм
све та, који под ра зу ме ва сна ла -
же ње у при ро ди и као такав
вео ма је потре бан дана шњим
гене ра ци ја ма за њихов даљи
опста нак.

Од про шле годи не у Пан че -
ву посто ји Спорт ско удру же ње
за ори јен ти ринг „Оса”, које већ
ниже успе хе на мно гим ниво -
и ма, у шта се дефи ни тив но
може убро ја ти и рад са осо ба -
ма с бла гим инте лек ту ал ним
тешко ћа ма из удру же ња „На
пола пута”.

За неу пу ће не, то су они добри
људи што се сва ке неде ље,
нешто пре подне ва, оку пља ју у
Народ ној башти, а послед њи
њихов тре нинг про пра тио је и
„Пан че вац”.

За мла до и ста ро
Пред сед ник Спорт ског удру -
же ња „Оса” Мио драг Мика
Видо вић на почет ку раз го во ра
исти че да је ово први и једи ни
ори јен ти ринг клуб у јужном
Бана ту и не спо ри да је настао
и захва љу ју ћи анга жо ва њу
Добри це Јели ћа, првог чове ка
репу блич ког саве за.

– Он нас често оби ла зи и
под сти че на још бољи рад, иако

ОРИ ЈЕН ТИ РИНГ СТИ ГАО У НАШ ГРАД

КАКО ПРО НА ЋИ НАЈ БО ЉИ ПУТ...

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ском првен ству била изве сна
Литван ка с пуне 92 годи не.

– Реч је о скло пу инте лек ту -
ал не и физич ке актив но сти,
пре све га зато што мора те добро
раз ми сли ти куда ћете се кре -

та ти и позна ва ти раз ме ру кар -
те и сим бо ле на њој. То се с
вре ме ном учи, а пара лел но се
ради и на сти ца њу нео п ход не
кон ди ци је, буду ћи да су наше
ста зе изу зет но тешке, док тере -
ни могу бити вео ма стр ми, џом -
ба сти, нерав ни и ако на кар ти
нека дис тан ца вазду шном лини -
јом изно си 150 мета ра, у ствар -
но сти је то мно го, мно го дуже,
а о напо ри ма да и не гово ри -
мо. На так ми ча ру је да сам
одлу чи да ли ићи ази му том
или зао би ла зним путе ви ма. И
ако на кра ју изо ста ви те само
јед ну тач ку, као да нисте трча -
ли. С дру ге стра не, овај спорт
је изу зет но јеф тин: зах те ва једи -
но нешто мало опре ме, пати ке
с крам пон чи ћи ма, ком пас и
мно го добре воље – наво ди
Мика.

Ори јен ти ринг ула зи и у обра -
зов не уста но ве. Реци мо, у Меди -
цин ској шко ли про фе сор ка
Јеле на Кње ги њић већ озбиљ но
ради са уче ни ци ма.

– Са ори јен ти рин гом сам се
први пут сре ла на факул те ту, а
када је осно ван овај клуб, убр -
зо сам му при сту пи ла. Гене -
рал но, деца још увек не зна ју
пре ви ше о њему, али у мојој
шко ли није тако, јер се тру дим
да их при ву чем на раз не начи -
не. То је резул то ва ло уче шћем
њих четр де се так на јед ном так -
ми че њу у гра ду, док се из дру -
гих шко ла баш нико није ода -
звао. Упо ре до с тим и сама се
так ми чим и у све му томе апсо -
лут но ужи вам. Не сме та ми
ништа, чак ни нај го ри вре мен -
ски усло ви – каже ова мла да
про фе сор ка.

Успе шни чла но ви „Осе”
Ово го ди шња сезо на тек је поче -
ла, а чла но ви „Осе” већ су се
опро ба ли на Фру шкој гори и у
бео град ском клу бу „Бабе”. И
лепо су про шли, па је Пан чев -
ка Јеле на Ста мен ко вић момен -
тал но у све у куп ном пла сма ну
тре ћа у Срби ји.

Нај у спе шни ја пан че вач ка так -
ми чар ка је Јана Мај кић (14). Ова
пер спек тив на уче ни ца Основ не
шко ле „Све ти Сава” про шле годи -
не је на првен ству у ком би на ци -
ји у сво јој кате го ри ји зау зе ла тре -
ће место, а у сезо ни је осво ји ла
чак једа на ест меда ља.

– Поче ла сам да тре ни рам
пре годи ну дана и одмах упа ла
у ватру, што је на кра ју добро
испа ло. Ори јен ти ринг је по
мно го чему дру га чи ји од оста -
лих спор то ва, јер је можда и
важни је од физич ке при пре ме
добро раз лу чи ти којим путем
тре ба ићи. У пре во ду, могу ће
је да дужи пут кра ће тра је, зато
што у при ро ди има мо непро -
ход них дело ва. Ето, баш сам
на послед њој трци, зајед но с
клуп ском дру га ри цом Мињом,
кре ну ла кроз дубљу шуму и у
тре нут ку нисмо зна ле на коју
ћемо стра ну, док један јелен

СРЕЋНИ УДОМИТЕЉИ И ПРЕСРЕЋНИ ЉУБИМЦИ

Владимир и Мрвица

Јана и Миња

Мика и „оријентирци”



У Новом Бечеју је прошлог
викенда одржан Куп Србије у
каратеу, на којем су запажен
наступ имали и борци из нашег
града.

Карате клуб Динамо био је,
са четрнаест медаља, најуспе-
шнији. Најсјајнија одличја су
заслужили млади репрезента-
тивци Србије: кадет Алексан-
дар Здешић, јуниори Дарко

Спасковски и Никола Ивано-
вић, млађи сениор Урош Петро-
вачки, те Тамара Живић, која
је тријумфовала у конкурен-
цији млађих сениорки и у над-
метању сениорки. Златом се
окитила и екипа кадета коју су
чинили Милош Стефановић,
Дарко Спасковски и Никола Ива-
новић. Сребрне медаље су заслу-
жили јуниорка Јана Којчић,

сениор Никола Ивановић и
кадет Александар Здешић у
катама, а бронзама су се оки-
тили кадет Дејан Кркљуш, мла-
ђи сениори Миња Несторовић
и Марко Пуљаревић и сениор
Александар Анђелковић.

Одлични су били и борци
КК-а Младост. Кадеткиња Јова-
на Новаков окитила се најсјај-
нијим одличјем, а сребро су
зарадили сениор Милош Маки-
тан и тим кадеткиња у борба-
ма (Анђелина Јаредић, Јована
Новаков, Анастасија Чоловић

и Маја Жунић). Бронзе су заслу-
жили Анђелина Јаредић, Срђан
Јокић и Бранислав Чокеша.

У неде љу, 15. апри ла, трком
крос-дуа тло на која је одр жа на
у пар ку при ро де Заса ви ца,
надо мак Срем ске Митро ви це,

поче ла је нова сезо на у три а -
тло ну у нашој земљи. И на том
над ме та њу ТК Тамиш је, с 37
так ми ча ра, био нај број ни ји
клуб, а осво је но је три на ест
меда ља у гото во свим так ми -
чар ским кате го ри ја ма. Ова трка
је ујед но била и држав но првен -

ство за каде те, так ми ча ре од
два на ест до пет на ест годи на.

Злат не меда ље за клуб из нашег
гра да осво ји ли су: Мили цаЗарић,

Ана Костић, Сте фан Јела ча,
Ања Дави до вић (две), Дари ја
Ђор ђе вић и Мар јан Лукић.
Сре бром су се оки ти ли: Бог -
дан Јела ча, Нико ла Гало вић,
Коста Мир ко вић и Душан
Лукић, а брон зе су зара ди ли
Алек са Кежић и Лука Гли го -
рић.

Ако је суди ти по првом ово -
се зон ском над ме та њу, пред
чла но ви ма Три а тлон клу ба
Тамиш је још јед на успе шна
так ми чар ска годи на. 

На регат ној ста зи на Ади
Циган ли ји про шлог викен да
је одр жан Куп Срби је у каја -
ку и кануу на мир ним вода -
ма, а у неде љу, 15. апри ла,
орга ни зо ва но је и Првен ство
Срби је у трка ма на 5.000 мета -
ра. На том пре сти жном так -
ми че њу нашла се ели та срп -

ског каја ка, укљу чу ју ћи и
олим пиј ске вице шам пи о не и
свет ске и европ ске осва ја че
меда ља. Уче ство ва ло је два -
де сет клу бо ва, а ККК Пан че -
во се пред ста вио с пет так -
ми ча ра.

У кон ку рен ци ји сени ор ки,
у неиз ве сној трци на 200 м,
Биља на Релић је три јум фо ва -
ла с вре ме ном 43,2 секун де,
оста вив ши иза себе и про шло -
го ди шњу осва ја чи цу брон за не
меда ље са свет ског првен ства.

Кадет Вик тор Ста мен ко вић
постао је вице шам пи он држа ве

на Првен ству Срби је у трци
на 5.000 мета ра, с резул та -
том од 24:25,3 мину та.

Тре не ри ККК-а Пан че во
Ђури ца Лев на јић и Зоран
Жив ко вић задо вољ ни су резул -
та ти ма сво јих так ми ча ра.

Нај бо ља срп ска пли ва чи ца,
уче ни ца Гим на зи је „Урош
Пре дић”, Ања Цре вар, поста -
ви ла је нови држав ни рекорд
у трци на 400 мета ра сло бод -
но. Она је на Отво ре ном првен -
ству Шпа ни је, одр жа ном од
7. до 11. апри ла у Мала ги, с
резул та том 4:12,86, поста ви -
ла нови апсо лут ни рекорд
Срби је и тако обо ри ла рекорд
од 4:13,77 који је 2016. годи -
не у Риму пости гла Ката ри на
Симо но вић. Ања Цре вар је
захва љу ју ћи овом резул та ту
успе ла да дође до сре бр не

меда ље, иза олим пиј ске прва -
ки ње на 200 дел фин – Мире -
и је Бел мон те Гар си је (4:07,55).

У настав ку првен ства Ању
је заде сио пех, јер је има ла
про бле ма са сто мач ним виру -
сом, па је мора ла да оду ста -
не од фина ла на 200 и 400
мета ра мешо ви тим сти лом.

Пред Ањом су сада нови
иза зо ви. У јуну ће уче ство ва -
ти на Меди те ран ским игра -
ма у шпан ској Тара го ни, а у
авгу сту на Европ ском првен -
ству у Гла зго ву.

Срећ но!

Изгу би ли и Дина мо
1945 и Желе зни чар

Побе да Омољ ча на

Про шли викенд неће оста ти у
лепом сећа њу љуби те љи ма нај -
ва жни је спо ред не ства ри на
све ту у нашем гра ду, јер су у
21. колу Срп ске лиге гру па „Вој -
во ди на” пора зе пре тр пе ли и
Дина мо 1945 и Желе зни чар.

Попу лар ни „брзи воз” је на
Град ском ста ди о ну уго стио Рад -
нич ки из Срем ске Митро ви це,
од кога је изгу био с 1:2 (1:0).
Иако је про шле неде ље дошло
и до рас ки да сарад ње с првим
тре не ром Алек сан дром Сте ва -
но ви ћем, „шок-тера пи ја” у Дина -
му 1945 није уро ди ла пло дом.
Иако су прво полу вре ме реши -
ли у сво ју корист, лепим голом
Сто ја нов ског у 36. мину ту, Пан -
чев ци су у настав ку сусре та посу -
ста ли и дозво ли ли гости ма, који
се грче ви то боре за опста нак у
лиги, да пре о кре ну резул тат и
осво је три вред на бода.

Све нави ја че Дина ма 1945
овај пораз пече још више ако
се зна да је и лидер Бечеј изгу -
био на свом тере ну од субо тич -
ке Бач ке 1901, с 1:3. Тако је
раз ли ка изме ђу прво пла си ра -
них Бече ја ца и дру го пла си ра -
них Пан че ва ца оста ла два на -
ест бодо ва.

ИЗМЕ ЂУ ДВА ГОЛА

РАМ ПА ЗА ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ „ВОЗО ВЕ”

„Брзи воз” наред ног викен -
да госту је у Субо ти ци, где ће
одме ри ти сна гу с Бач ком, а већ
у сре ду, 25. апри ла, на свом
тере ну доче ку је Рад нич ки из
Зре ња ни на у окви ру 23. кола.

Иако су побе ди ли у вели ком
град ском дер би ју, фуд ба ле ри
Желе зни ча ра нису успе ли да
наста ве три јум фа лан низ. Они
су у Новом Саду изгу би ли од
Црве не зве зде са 2:1 (1:0).

Попу лар на „дизел ка” се добро
држа ла и има ла је акти ван

резул тат на „вру ћем тере ну”
све до самог фини ша утак ми -
це. Ипак, у 83. мину ту досу ђен
је једа на е сте рац за Црве ну зве -
зду, а дома ћи игра чи су га зна -
лач ки пре тво ри ли у вред ну
побе ду која ће им мно го зна -
чи ти у жесто кој бици за опста -
нак у срп ско ли га шком дру штву.

Желе зни чар у неде љу, 22.
апри ла, на СЦ-у „Мла дост”
доче ку је Мла дост из Бач ког
Јар ка, а потом у сре ду, 25. апри -
ла, госту је у Саку ла ма, где ће

оди гра ти јужно бант ски дер би
про тив дома ћег Бор ца.

Част пан че вач ког фуд ба ла
про шлог викен да спа сли су
фуд ба ле ри Мла до сти из Омо -
љи це. Они су на свом тере ну
савла да ли Вој во ди ну с 3:0, а
голо ве су пости гли Јури ша и
Лукић (два).

Тим који пред во ди Душан
Ђокић наред ног викен да госту -
је у Кикин ди, а потом у сре ду,
25. апри ла, на свом тере ну доче -
ку је Сло гу.
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Стране припремио

Александар
Живковић

ОТВО РЕ НО ПРВЕН СТВО ШПА НИ ЈЕ

АЊА ПОСТА ВИ ЛА НОВИ РЕКОРД

ТРИ А ТЛОН ЦИ ТАМИ ША ЗАПО ЧЕ ЛИ НОВУ

СЕЗО НУ

АКО СЕ ПО ЈУТРУ ДАН ПОЗНА ЈЕ...

ОДР ЖАН 29. „ПЕЦИН МЕМО РИ ЈАЛ”

СВЕ БИЛО ЈЕ БЕЛИ СПОРТ
Спу ште на је заве са на још један,
два де сет деве ти „Пецин мемо -
ри јал”. ТК Дина мо је и ове
годи не био одли чан орга ни за -
тор тур ни ра дру ге кате го ри је
за игра че до шесна ест годи на,
који се нала зи и у кален да ру
орга ни за ци је „Тенис Евро пе”.
И овог пута, захва љу ју ћи Дина -
му, у нашем гра ду госто ва ло је
„пола све та”, јер су се над ме -
та ли тени се ри и тени сер ке из:
Руму ни је, Бугар ске, Фран цу -
ске, Аустри је, Немач ке, Нор -
ве шке, Руси је, Аме ри ке, Кине,
Аустра ли је, Јапа на, Шпа ни је,
Мол да ви је, Вели ке Бри та ни је,
Тур ске, Укра ји не, Хрват ске,
БиХ, Сло ве ни је, Црне Горе,
Маке до ни је и Срби је.

У глав ном жре бу над ме та ло
се и пет дево ја ка, чла ни ца ТК-
а Дина мо, и то: Мила на Вулин,
Ната ли ја Ђукић, Ања Мило ше -
вић, Јова на Чавић и Хеле на

Мужи нић, док је у мушкој кон -
ку рен ци ји клуб из нашег гра -
да пред ста вљао Јапа нац Сота
Тани.

У фина лу мушког син гла
Буга рин Петар Несте ров савла -
дао је са 2:0 свог земља ка Мак -
си ма Хоро жо ва. Када су девој -
ке у пита њу, титу лу је осво ји ла

Анто ни ја Ружић из Хрват ске,
која је побе ди ла Бугар ку Ралу -
ку Алек сан дро ву, тако ђе са 2:0.
Награ де за осво је на тре ћа места
доби ли су Сте фан Попо вић
(Срби ја), Дани ло Раи че вић
(Црна Гора), Анђе ла Лопи чић
(Срби ја) и Симо на Обје ску
(Руму ни ја).

Када је реч о дубло ви ма, тре -
ба рећи да је у мушкој кон ку -
рен ци ји три јум фо вао пар из
Укра ји не (Артен Бодро жњи и
Гер ман Само фа лов), док су у
над ме та њу дево ја ка побед ни -
це биле Румун ке Сил ви ја Коста -
ће и Симо на Обје ску.

– Успе ли смо мало да побољ -
ша мо инфра струк ту ру, улеп -
ша ли смо изглед тере на. Актив -
ни су били сви чла но ви клу ба,
рекре а тив ци, так ми ча ри. Захва -
лио бих и ЈКП-у „Мла дост” и
Гра ду Пан че ву на помо ћи коју
нам пру жа ју – рекао је дирек -
тор тур ни ра и пред сед ник ТК-а
Дина мо Мла ден Вуко вић.

Пред клу бом из нашег гра -
да су при пре ме за тра ди ци о -
на лан ИТФ тур нир кра јем авгу -
ста, али и за обе ле жа ва ње вели -
ког јуби ле ја наред ног лета –
сто годи на од осни ва ња ТК-а
Дина мо.

НАДМЕТАЊЕ КАРАТИСТА

„ОСВОЈЕН” И НОВИ БЕЧЕЈ

ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ У КАЈА КУ И КАНУУ

ТРИ ЈУМФ БИЉА НЕ РЕЛИЋ

ЗЛАТНИ ПОЈАС

Најпрестижнији карате турнир на Балкану, „Златни појас”,

одржан је четрдесет седми пут у Чачку. Прошлог викенда су

учествовала деца до четрнаест година, а идућег ће наступи-

ти старије категорије. У веома

јакој конкуренцији одличне су

биле каратисткиње Младости.

Сара Жунић се окитила злат-

ном медаљом, а Тара Ђурђевић

освојила је сребрно одличје. Обе

такмичарке су још једном дока-

зале да су заслужиле позив у

репрезентацију Србије која ће

учествовати на Балканском

првенству.



Рега том под нази вом „Кро а -
ци ја опен”, одр жа ном про шлог
викен да у Загре бу, поче ла је
нова сезо на за весла че Тами -
ша. Уче ство ва ло је пре ко 700
поса да и пре ко 1.200 весла ча
из: Срби је, Хрват ске, Немач -
ке, Тур ске, Ита ли је, Мона ка,
БиХ, Сло ве ни је, Аустри је,
Мађар ске, Бугар ске, Сло вач ке
и Есто ни је. Члан ВК-а Тамиш
и репре зен та ти вац Срби је
Милош Ста но је вић одлич но је
запо чео ово го ди шњу сезо ну –
после држав ног рекор да на
веслач ком ерго ме тру осво јио
је зла то и сре бро у лаком и
тешком ски фу у Загре бу.

У ски фу за лаке весла че над -
ме та ло се 39 так ми ча ра из десет
зема ља. Вољом жре ба Милош

је за ула зак у фина ле морао да
се бори с нај ја чим кон ку рен -
том, осва ја чем меда ље на
Европ ском првен ству 2017,

Луком Радо њи ћем из Хрват -
ске. У жесто кој бор би дво ји це
нај бо љих лаких весла ча у реги -
о ну Милош је побе дио са секун -
дом пред но сти испред Луке.
Финал на трка доне ла је нова
узбу ђе ња. С пред но шћу од пола
секун де Милош је први про -
шао кроз циљ и тако осво јио
зла то, испред репре зен та ти ва -
ца Тур ске и Сло ве ни је. Оства -
рио је вре ме од седам мину та
и јед не секун де, што је ујед но
и репре зен та тив на нор ма за
пред сто је ћи Свет ски куп у Бео -
гра ду.

– Ово је била одлич на при -
ли ка да про ве рим резул та те
рада током зиме. Упра во сам
се вра тио с јед но ме сеч них при -
пре ма на Фло ри ди, које сам

оба вио захва љу ју ћи Вла ди ми -
ру Мато ви ћу, глав ном тре не ру
клу ба Маја ми бич. Имао сам
заи ста одлич не усло ве за рад,
те у сво је име, али и у име ВК-а
Тамиш, још јед ном искре но
захва љу јем. Задо во љан сам
насту пом у Загре бу. Мислим
да смо напра ви ли добру под -
ло гу за наста вак сезо не – рекао
је Милош после прве рега те.

Дру гог дана так ми че ња Ста -
но је вић је веслао у кон ку рен -
ци ји 35 тешких ски фи ста, како
би по про гра му свог тре не ра
Седри ка Тоу бла на и у јачој кон -
ку рен ци ји про ве рио резул та те
зим ских при пре ма. Побе дио је
у ква ли фи ка ци ја ма, а у фина -
лу се оки тио сре бр ним одлич -
јем.

СПОРТ
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викен да
Руко мет

СУПЕР ЛИ ГА
Пан че во: ДИНА МО –МЕ ТА ЛО ПЛА СТИ КА
неде ља, 18 сати
Пан че во: ДИНА МО –ВОЈ ВО ДИ НА
четвр так, 26. април, 18 сати

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Ада: Х. ЈОЖЕФ – ЖРК ПАН ЧЕ ВО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Доло во: ДОЛО ВО –МЛА ДОСТ

ДРУ ГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Доло во: ДОЛО ВО –ГРАД НУ ЛИ ЦА
Јабу ка: ЈАБУ КА –ПАР ТИ ЗАН
мушкар ци

Сом бор: СОМ БОР – ОРК ПАН ЧЕ ВО

Кошар ка

СУПЕР ЛИ ГА
Пан че во: ТАМИШ –БО РАЦ
субо та, 19 сати
Чаје ти на: ЗЛА ТИ БОР –ТА МИШ

ПРВА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА
Н. Банов ци: ОМЛА ДИ НАЦ – КРОС КРОС

ДРУ ГА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС – РУ КОШ
Кача ре во: ЈЕДИН СТВО –ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР
Шима нов ци: ШИМА НОВ ЦИ –ДИ НА МО

Фуд бал

СРП СКА ЛИГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Субо ти ца: БАЧ КА 1901 – ДИНА МО 1945
Пан че во: ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР–М ЛА ДОСТ
неде ља, 16 сати
Пан че во: ДИНА МО 1945 – РАД НИЧ КИ (З)
сре да, 25. април, 16 сати
Саку ле: БОРАЦ –ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикин да: ЖАК –МЛА ДОСТ
Омо љи ца: МЛА ДОСТ –СЛО ГА
сре да, 25. април, 16 сати

ПРВА ЈУЖНО БА НАТ СКА ЛИГА
Кача ре во: ЈЕДИН СТВО –СЛО ГА
Јабу ка: ЈУГО СЛА ВИ ЈА –БАК
Пади на: ДОЛИ НА –БО РАЦ
Ива но во: СТРЕ ЛА – ВОЈ ВО ДИ НА (Ц)

ДРУ ГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД –СЕ ВЕР”
Гло гоњ: ГЛО ГО Њ–О МЛА ДИ НАЦ
Вој ло ви ца: МЛА ДОСТ –МУН ДИ ЈАЛ

ДРУ ГА ЈБ ЛИГА „ЗАПА Д–ЈУГ”
Доло во: ДОЛО ВО –О МЛА ДИ НАЦ
С. Тамиш: С. ТАМИШ – КОЛО НИ ЈА
Б. Бре сто вац: БУДУЋ НОСТ –ПРО ЛЕ ТЕР

Про шло не дељ ни
резул та ти

Руко мет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Пан че во: ПАН ЧЕ ВО –ПИ РОТ 31:28

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Б. Кар ло вац: Б. КАР ЛО ВАЦ – ЈАБУ КА 25:32

ДРУ ГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Мужља: ЛЕХЕЛ –ЈА БУ КА 19:34
Иђош: ПАР ТИ ЗАН –ДО ЛО ВО 27:33
мушкар ци

Пан че во: ОРК ПАН ЧЕ ВО – ТИТЕЛ 40:19

Кошар ка

ПРВА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА
Пан че во: КРИС КРОС – Н. ПАЗО ВА 89:67

ДРУ ГА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА
Пан че во: ДИНА МО –ПИНК 80:81
Вој ка: ВОЈ КА –ЈЕ ДИН СТВО 52:87
С. Пазо ва: С. ПАЗО ВА – БНС 109:90

Фуд бал

СРП СКА ЛИГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Пан че во: ДИНА МО 1945 – РАД НИЧ КИ (СМ) 1:2
Нови Сад: Ц. ЗВЕ ЗДА – ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР 2:1

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИГА „ИСТОК”
Омо љи ца: МЛА ДО СТ–ВОЈ ВО ДИ НА 3:0

ДРУ ГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД –СЕ ВЕР”
Пан че во: МУН ДИ ЈАЛ –ТЕМ ПО 3:1
Опо во: ОМЛА ДИ НАЦ –МЛА ДОСТ 1:2
Уздин: УНИ РЕ А –ГЛО ГОЊ 1:3

ДРУ ГА ЈБ ЛИГА „ЗАПА Д–ЈУГ”
Ковин: КОЛО НИ ЈА –БУ ДУЋ НОСТ 2:2
Дели бла то: ОМЛА ДИ НАЦ – С. ТАМИШ 0:5
Дубо вац: ЈЕДИН СТВО –ДО ЛО ВО 2:1
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дд7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Тамиш стар то вао у
Супер ли ги

Побе да Крис-кро са

После још јед не одлич не сезо -
не у КЛС-у кошар ка ши Тами -
ша су и ове годи не дошли у
ситу а ци ју да се боре за титу лу
прва ка наше земље. То је награ -
да за све игра че, цео клуб, али
и за све пра ве љуби те ље спор -
та у нашем гра ду, јер ће захва -
љу ју ћи КК-у Тамиш бити у при -
ли ци да у Пан че ву гле да ју
врхун ску кошар ку, али и тимо -
ве који су се над ме та ли у АБА
лиги, попут Црве не зве зде и
Меге.

Да би што спрем ни је доче -
ка ли супер ли га шке иза зо ве,
чел ни људи клу ба одлу чи ли су
да поја ча ју играч ки кадар. Тако
ће нека да шњи цен тар Тами ша
Бојан Ста но је вић поја ча ти еки -
пу коју пред во ди Бојан Јови -
чић. Ста но је ви ћу ће ово бити
тре ћи пут да насту па за Тамиш,
а играо је и за Црно ко су из
Косје ри ћа и Борац из Чач ка,
док је про шлу сезо ну про вео у
сло вач кој Хан дло ви, где је про -
сеч но пости зао два на ест пое на
по утак ми ци.

Ново лице у Тами шу и пра во
поја ча ње за Супер ли гу је и
Нико ла Хри стов. Нај бо љи играч

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

У СУБО ТУ ДОЛА ЗЕ ЧАЧА НИБЕЗ ПРЕМ ЦА 
У КЛА СИ

На Кадет ском првен ству Срби -
је у шаху, одр жа ном у Новом
Саду, наш сугра ђа нин Мар ко
Мила но вић оства рио је вели -
ки успех, оки тив ши се са чети -
ри злат не меда ље у кон ку рен -
ци ји деча ка до десет годи на.

Нај пре је побе дио у убр за -
ном и брзо по те зном шаху,
потом је први пут осво јио и
првен ство у реша ва њу шахов -
ских про бле ма, да би се на кра -
ју оки тио титу лом шам пи о на у
стан дард ном шаху.

Мар ко Мила но вић је ауто -
мат ски добио позив да ове годи -
не, у авгу сту, пред ста вља Срби -
ју на Европ ском првен ству у
Лето ни ји, као и на Свет ском
првен ству, које се у новем бру
одр жа ва у Шпа ни ји.

АНА 
ВИЦЕ ШАМ ПИ ОН КА

У Зре ња ни ну је про шлог викен -
да одр жа но Првен ство Вој во -
ди не у кро су за све кате го ри је,
на коме је АК Пано ни ја насту -
пио са девет так ми ча ра.

У кате го ри ји мла ђих пио -
нир ки у трци на 1.000 м Ана
Дра го је вић је осво ји ла сре бр ну
меда љу, док је Анђе ла Кићо вић

била деве та. Ката ри на Њари је
зау зе ла четвр то место у над -
ме та њу ста ри јих пио нир ки на
1.500 м.

Успе шни су били и так ми ча -
ри у кате го ри ји атлет ских шко -
ла који су уче ство ва ли на трци
под нази вом „Крос Про ле те ра”.

Хана Јара маз је заслу жи ла
сре бр но одлич је на 300 м, а
запа жен наступ има ли су и:
Вла ди мир и Вален ти на Мир -
ков, Ена Шола ја, Ана Бабић и
Новак Маг да.

ТРО ФЕ ЈИ ИЗ ШАП ЦА
Так ми ча ри Теквон до клу ба
Коло се ум из нашег гра да има -
ли су мно го успе ха на тур ни ру
у Шап цу који је одр жан про -

шлог викен да. Уз пет на ест осво -
је них тро фе ја, јуни о ри су били
нај у спе шни ји у екип ном пла -
сма ну, а Нико ла Реса но вић је
про гла шен за нај бо љег бор ца.

Злат на одлич ја су заслу жи ли:
тим у фор ма ма (Андреа Дра го -
је вић, Ена Мар ко вић, Сара Цвет -
ко вић), Лара Бокун, Лука Ран -
ђе ло вић, Мили ца Недел ков ски,
Иван Матић, Миња Бојо вић и
Нико ла Реса но вић. Сре бром су
се оки ти ли: Андреа Дра го је вић,
Лена Додић, Тара Милен ко вић
и Нема ња Деја но вић, а брон зе
су зара ди ли: Ена Мар ко вић, Вања
Миче вић, Мили ца Матић и
Алек са Ран ђе ло вић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

субо тич ког Спар та ка током сезо -
не у КЛС-у покри ва пози ци је
бека и плеј меј ке ра. Одли ку је
га одли чан шут за три пое на. У
недав но завр ше ној Кошар ка -
шкој лиги Срби је одлич ни бек
пости зао је про сеч но 16,2 пое -
на по мечу. Хри стов је насту -
пао и за Црно ко су из Косје ри -
ћа, а крат ко је био и члан Тами -
ша у Раз вој ној кошар ка шкој
лиги Срби је 2014. годи не.

Прву утак ми цу у ово го ди -
шњем плеј-офу Пан чев ци су
оди гра ли у сре ду, 18. апри ла,
када је овај број „Пан чев ца”

већ био закљу чен. Мом ци Боја -
на Јови чи ћа госто ва ли су у
Бео гра ду, где су одме ри ли сна -
гу са еки пом Меге, а већ у
субо ту, 21. апри ла, биће на
новом вели ком иску ше њу. У
Халу спор то ва на Стре ли шту
дола зи један од нај бо љих тимо -
ва са ових про сто ра – чачан -
ски Борац. Нема сум ње да је
пред нама жесток окр шај под
обру че ви ма. Можда су гости у
овом тре нут ку бла ги фаво ри -
ти, али кошар ка ши Тами ша су
небро је но пута дока за ли да
могу да игра ју под при ти ском
и да буду нај бо љи када је нај -
по треб ни је. Уз подр шку с три -
би на, лак ше ће се супрот ста -
ви ти фаво ри ту. Утак ми ца
почи ње у 19 сати.

У 25. колу Прве реги о нал не
лиге гру па „Север” кошар ка ши
Крис-кро са савла да ли су еки -
пу Нове Пазо ве и тако дошли
на корак до циља – опстан ка у
лиги. Мом ци које пред во ди тре -
нер Милош Сте па нов игра ли
су вео ма добро и у свим еле -
мен ти ма игре над ви си ли вели -
ког рива ла: Крис крос – Нова
Пазо ва 89:68, по четвр ти на ма
26:24, 28:15, 20:14 и 15:14.

– Још јед на одлич на утак -
ми ца у низу нашег тима. Као
послед ња на дома ћем тере ну
носи ла је и вели ки при ти сак.
Када се томе дода да смо ради
опстан ка у лиги мора ли да побе -
ди мо, импе ра тив је био још
већи. Ипак, наши мом ци игра -
ју одлич но. Чести там им од
срца. Сви су дали свој мак си -
мум и оства ри ли побе ду за пан -
че вач ку кошар ку. Хва ла публи -
ци на вели кој подр шци – рекао
је тре нер Крис-кро са Милош
Сте па нов.

У послед њем колу тим из
нашег гра да госту је у Новим
Банов ци ма, када ће се у дуе лу
про тив дома ћег Омла дин ца и
реши ти пита ње пла сма на у
лиги.

ВЕСЛАЧ КА РЕГА ТА У ЗАГРЕ БУ

МИЛО ШУ ЗЛА ТО И СРЕ БРО

Утак ми ца ма тре ћег кола наста -
вље на је првен стве на трка за
бодо ве у Б-гру пи Првен ства
Срби је у раг би ју. Дина мо 1954
савла дао је на свом тере ну
Лозни цу с 30:17.

– Била је то вео ма тешка
утак ми ца. Има мо мно го мла -
дих игра ча, из наше шко ле,
које смо при кљу чи ли сени ор -
ском тиму. Ипак, сигу ран сам
да ови мом ци за сезо ну-две
могу да напад ну и сам врх табе -
ле А-гру пе – рекао је Ђор ђе
Гаври ло вић, први тре нер попу -
лар них „дивљих вепро ва”.

Дина мо 1954 играо је у саста -
ву: Вид Пејо вић, Мар ко Дечер -
мић, Дани јел Рах дан, Дра ган
Миље вић, Филип Амбруш, Алек -
са Кри шан, Нико ла Адви гов,

Петар Хинић, Дани ло Раше та,
Нико ла Татић, Милош Цвет ко -
вић, Лазар Гру бор, Алек сан дар
Мија то вић, Сте ван Ран ко вић,
Филип Дими три је вић, Вла ди мир
Амбруш, Урош Мар ти но вић,
Душан Шишко вић, Ради во је
Ћосић, Алек са Сте фа но вић, Вла -
дан Дабић и Вања Цве та но вић.

Успе шни су били и пио ни ри
Дина ма 1954 на првом тур ни -
ру Купа Срби је, па тре нут но
зау зи ма ју прво место у кон ку -
рен ци ји три на ест еки па.

Тре нер Нико ла Татић на рас -
по ла га њу је имао сле де ћи
састав: Мар ко Аџић, Милан
Кузма но вић, Мар ко Бабић,
Вик тор Ембе ли, Нико ла Мутав -
џић, Стра хи ња Гру бор, Алек -
сан дар Вуч ко вић, Мар ко Бабић,

Мар ко Кошпић и Вука шин
Васић.

– Да вео ма бри не мо о игра -
чи ма и њихо вом раз во ју, дока -
зу је и то што ће наш струч ни
штаб бити уве ћан за два нова
чла на, који ће се бави ти раз -
вој ним про гра мом. То су Нема -
ња Бабић и Алек сан дар Жера -

ви ца, који се вра ћа ју с коле џа,
где су сте кли бога то иску ство
– иста као је спорт ски дирек -
тор РК-а Дина мо1954 Игор Сто -
ја ди но вић.

Ако се по јутру дан позна је,
ово про ле ће могло би да про -
тек не у зна ку пан че вач ких
„дивљих вепро ва”.

ИГРА С ЈАЈА СТОМ ЛОП ТОМ

ДОБАР СТАРТ „ДИВЉИХ ВЕПРО ВА”



На Црном врху код Бора прошлог
викенда је одржано Првенство Србије
у планинском трчању, на којем су Атлет-
ски клуб Динамо представљала троји-
ца сениора у трци на 8.600 метара.

На изузетно тешкој стази, најсуро-
вијој у последњих неколико година,
вођена је велика борба међу сенио-
рима, а трку је сјајно завршио нај-
млађи члан екипе – Милош Гашо-
вић. Он је освојио бронзану медаљу у
свом дебију у тој старосној категори-
ји. Милош Миловановић је четврти

стигао на циљ, али треба нагласити
да се дуго борио с повредом, као и да
је до пре само неколико дана био ван
тренажног процеса, па је и његово
учешће било под знаком питања. Тре-
ћи члан екипе, Марко Миловановић,
заузео је пето место.

Љубитељи планинског трчања у
нашем граду надају се да ће селектор
Србије за Балканско првенство при-
јавити комплетну четворочлану еки-
пу и да ће наш град имати два репре-
зентативца. А. Ж.

У хали „Миленијум” у недељу, 15.
априла, одржан је јуниорски куп
Вршца у бадминтону. У конкуренци-
ји 64 такмичара мноштво медаља
освојили су такмичари из Панчева.

У појединачном надметању играча
до тринаест година сребрне медаље
су освојили Марија Самарџија (Дина-
мо) и Петар Радонић (Панчево), а брон-
зу је зарадио Вања Бокан (Динамо). У
такмичењу дублова до највреднијих
трофеја дошли су Маша Алексић и
Миона Филиповић (БК Панчево), као

и Петар Радонић у пару с Мар-
ком Михајловићем из круше-
вачких Змајева. Бронзама су
се окитили Марија Самарџија
и Катарина Виг (БК Динамо),
као и Вања Бокан и Михајило
Виг (БК Динамо).

У конкуренцији до седамна-
ест година Стефан Мијатовић
је освојио бронзу у појединач-
ном надметању, али и у пару с
клупским другаром из БК-а Пан-
чево Михајлом Борком. А. Ж.

за акци ју и пого дак у 55. мину ту којим
су дома ће пове ле с 30:22. У фини шу
меча тре нер Крстић је шан су пру жио
и девој ка ма с мањом мину та жом.

Игра чи ца сусре та била је Ката ри на
Шубе рић, која је пости гла девет голо -
ва, док је Јова на Јова но вић осам пута
била пре ци зна. Ефи ка сно шћу су се
иста кле и Неве на Ста ни шко вић и
Неве на Којић, које су по чети ри пута
савла да ле про тив нич ког гол ма на.

У Дру гој лиги гру па „Север” руко -
ме та ши ОРК-а Пан че во нису има ли
тежак зада так у мечу с Тите лом. Мом -
ци које пред во ди тре нер Душан Гран -
дов три јум фо ва ли су са 40:19 и тако
на нај бо љи начин наја ви ли наред ни
дер би, када ће у Сом бо ру игра ти про -
тив исто и ме не дома ће еки пе.

Нај е фи ка сни ји у утак ми ци про тив
Тите ла био је Дотлић, који је пости -
гао девет голо ва.

А. Живковић

Пирот с 31:28 (14:9), па су с нова два
бода „ско чи ле” на четвр то место на
првен стве ној табе ли.

Девој ке које пред во ди тре нер Мар -
ко Крстић током целог меча дик ти -
ра ле су тем по игре и нијед ном нису
дозво ли ле ривал ка ма да их озбиљ ни -
је угро зе. Нај за па же ни је су биле оне
нај и ску сни је. Капи тен Цеца Ничев -
ски била је пра ви плеј меј кер. Одлич -
но је игра ла и у одбра ни и у напа ду.
Сјај но је орга ни зо ва ла игру свог тима.
Сања Павло вић је сигур ним интер -
вен ци ја ма на голу ули ва ла нову сна -
гу саи гра чи ца ма, док је Мари ја Мили -
ће вић води ла жесто ке бит ке „на црти”,
а сво јим саве ти ма је поди за ла морал
мла ђим дру га ри ца ма.

Како је вре ме одми ца ло, а резул -
тат бивао све убе дљи ви ји, Пан чев ке
су има ле вре ме на и за егзи би ци ју.
Тако су Јова на Јова но вић и Неве на
Џелај ли ја изма ми ле апла у зе публи ке
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Искра 
Влај ко вић, 
гим на зи јал ка:
– Ићи ћу на кон церт
Жељ ка Васи ћа у
Кул тур ном цен тру и
учи ћу, јер сле де ће
неде ље имам доста
кон трол них и писме -
них. Поку ша ћу и да
се одмо рим.

Тео до ра 
Мак си мо вић,
гим на зи јал ка:
– С обзи ром на то да
играм у Кул тур но-
-умет нич ком дру штву
„Стан ко Пау но вић”,
ићи ћу на про бу фол -
кло ра, а има ће мо и
један кон церт.

Мате ја Стри нић,
гим на зи ја лац:
– Учи ћу и при пре -
ма ћу се за наред ну
неде љу. Тако ђе,
игра ћу јед ну кошар -
ка шку утак ми цу и
нај ве ро ват ни је ћу
иза ћи с дру га ри ма.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Непре ста но
Није нор мал но када те нешто толи ко обу зи ма да ти је непре ста -

но у гла ви.

    Осим ако мислиш да је океј бити опсед нут.

    Али онда си непри ла го ђен.

    А то није океј за живот у зајед ни ци, у дру штву.

    Онда мораш да будеш сам.

    И то не она ко лепо – да си свој.

    Ма, чове че, одне си јој цвет!

Путо ка зи
Посто ји ли ишта здра ви је од шет ње по при ро ди?

    Да, кад се умо риш од кре та ња, па сед неш на клу пу.

    Има ли нечег леп шег од пла ни ра ња путо ва ња?

    Да, сам пут.

    Да ли ти пада на памет јачи осе ћај од оног када се вра тиш у

свој град?

    Да, кад се вра тиш себи.

    А путо ка зи за то су сву да око тебе, тре ба само да их пре по -

зна јеш.

Пред очи ма
Док треп неш, живот какав позна јеш, може да ти се рас пад не.

    Пред очи ма.

    Широм отво ре ним.

    Или: заспиш.

    И сањаш каква си осо ба могао да будеш.

    Про бу ди се, не буди мла ко ња!

    Буди нај бо љи што умеш!

    Одмах!

Руко ме та ши Дина ма 
стар ту ју у Супер ли ги

Пан чев ке на побед нич ком
коло се ку

После успе шног деби тант ског насту -
па у реги о нал ној СЕХА лиги, када су
два пута савла да ли ново сад ску Вој во -
ди ну и има ли три реми ја у мече ви ма
про тив европ ских руко мет них „ала”,
мом ци из пан че вач ког Дина ма спрем -
ни су за нова, нај ве ћа иску ше ња. Пред
четом Ива на Пет ко ви ћа је нови тежак
зада так – јуриш на титу лу шам пи о на
Срби је.

Поред Дина ма и Вој во ди не, који су
насту па ли у СЕХА лиги, у плеј-оф су
се пла си ра ли и нишки Желе зни чар,
Мета ло пла сти ка из Шап ца, Црве на
зве зда и Пар ти зан. У првом колу дои -
гра ва ња пан че вач ки „вуко ви с Тами -
ша” има ће за рива ла Мета ло пла сти ку,
а утак ми ца се игра у Хали спор то ва на
Стре ли шту у неде љу, 22. апри ла, од 18
сати, уз дирек тан ТВ пре нос. Биће то
иде ал на при ли ка за љуби те ље спор та
у нашем гра ду, који су се већ уже ле ли
утак ми ца сво јих миље ни ка, да у вели -
ком бро ју дођу на Стре ли ште и помог -
ну Бран ку Рада но ви ћу и њего вим саи -
гра чи ма да стар ту ју побе дом у плеј-
офу. Већ у четвр так, 26. апри ла, Дина -
мо ће поно во бити дома ћин, а тог дана
ће уго сти ти јед ног од нај ве ћих рива ла
за титу лу – Вој во ди ну из Новог Сада.
Потом сле ди можда нај те же госто ва -
ње – пут у Ниш.

Мом ци су одлич но тре ни ра ли у
послед њих месец дана и спрем но доче -
ку ју нај ве ћа иску ше ња. Добра вест из
табо ра „жуто-црних” јесте и то да се
повре ђе ни мом ци, од којих умно го -
ме зави си и игра Дина ма, вра ћа ју у
строј и да ће бити на рас по ла га њу
тре не ру Пет ко ви ћу.

Сво је нави ја че су обра до ва ле  и
руко ме та ши це ЖРК Пан че ва. Оне су
у 17. колу Супер Б лиге про шлог
викен да на свом тере ну савла да ле

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

ЗОВ ЛЕПЉИ ВЕ ЛОП ТЕ

БАДМИНТОН У ВРШЦУ

СТИГЛА ОДЛИЧЈА „С БРЕГА”

ПЛАНИНСКО ТРЧАЊЕ

ГАШОВИЋ ТРЕЋИ У СРБИЈИ


