
повре ђен возач Воји слав А. (рођен
1950), тако ђе из Бео гра да. Иако је
еки па пан че вач ке Хит не помо ћи брзо

сти гла на лице места, Пре драг С. и
Ката ри на Д. већ су били мртви и није
им било спа са.

Што се тиче воза ча, он је давао зна -
ке живо та. Њему је нај пре ука за на
помоћ у Пан че ву, али је утвр ђе но да
је, због изу зет но тешких повре да које
је задо био, пита ње да ли ће пре жи ве -
ти, па је одлу че но да што хит ни је
буде пре ба чен у Ургент ни цен тар у
Бео гра ду. Лека ри те здрав стве не уста -
но ве још се боре за његов живот.

Пово дом овог тра гич ног дога ђа ја
Основ но јав но тужи ла штво у Пан че -
ву покре ну ло је истра гу, тако да се
још увек не зна тач но због чега је
дошло до уде са. Оно што је засад

Хроника
Редовне контроле

– здравији и

квалитетнији

живот

» страна 8

цена 40 динара

Политика

Љиљана Танги – од

Сорбоне до парламента

» страна 4

Привреда

Уместо казне решење

проблема

» страна 6

Хроника

Сећање на дане ужаса

» страна 10

Село

Неко воли цигаје, неко

беле

» страна 11

Култура

Двадесет пет година од

оснивања

» страна 12

Фото-репортажа

Српско коло у Долини

грчких храмова на

Сицилији 

» стране 28-29

Спорт

„Минималци” за радост

и бригу

» страна 30

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  23 .  МАРТА 2018.Број 4756, година CXLIX

Кача ре вац Пре драг 
Ста ни сав ски (42) на лицу
места стра дао у 
сао бра ћај ној несре ћи у
ауто мо би лу чији га је
возач прет ход но пове зао

Возач у кри тич ном ста њу
пре ба чен у Ургент ни 
цен тар у Бео гра ду, лека ри
се боре за његов живот

Дво је поги ну лих и један тешко повре -
ђе ни – биланс је стра вич не сао бра -
ћај не несре ће која се дого ди ла у неде -
љу, 18. мар та, око 23 сата, у бли зи ни
Скро ба ре, на путу Цре па ја –Пан че во.

Поги ну ли су Пре драг Ста ни сав ски
из Кача ре ва (рођен 1976), који је седео
на месту суво за ча, и Ката ри на Д. из
Бео гра да (рође на 1966), која је седе -
ла на зад њем седи шту, а тешко је

ТРА ГЕ ДИ ЈА НА РЕЛАЦИЈИ ЦРЕ ПА ЈА –ПАН ЧЕ ВО

УЗРОК: НЕОДРЖАВАЊЕ ПУТА, АЛКОХОЛ 
ИЛИ БРЗИНА?

позна то, јесте да се „фијат добло”, у
коме су се настра да ли нала зи ли, кре -
тао из Цре па је ка Скро ба ри и да је,
када је дошао бли зу тог насе ља, у јед -
ном тре нут ку сле тео с пута у десну
стра ну и упао у канал.

Прет по ста вља се да се то дого ди ло
због пре бр зе вожње и брзи не непри -
ла го ђе не ста њу пута и усло ви ма за
одви ја ње сао бра ћа ја. Неки од оче ви -
да ца ове несре ће изја ви ли су и да је
могу ће да је ауто мо бил про кли зао
због недо вољ не видљи во сти на месту
где се дого ди ла несре ћа и зато што је
асфалт био мокар.

Има и оних који сма тра ју дру га -
чи је. Возач који је био иза „фија та”
пре него што је тај ауто мо бил сле -
тео с пута, након чега је уче ство вао
у спа са ва њу настра да лих, рекао је
да је могу ће да је возач „фија та” био
под деј ством алко хо ла. Пре ма њего -
вим речи ма, када је изву чен из смр -
ска ног вози ла, осе ћао се на алко -
хол.

– Вози ло којим је упра вљао, по све -
му суде ћи, кре та ло се вели ком брзи -
ном, јер се пре вр та ло. Чуд но је што
се на огра ди поред пута нису виде ла
оште ће ња. Као да ју је ауто мо бил пре -
ле тео – додао је он.

Посеб на при ча је то што је поги -
ну ли Кача ре вац стра дао у ауто мо -
би лу с људи ма које уоп ште није
позна вао. Он је пре несре ће сто пи -
рао, јер је хтео да што пре стиг не до
Пан че ва. Када га је видео, возач
„фија та добло” се зау ста вио и пове -
зао га.

М. Глигорић
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Рано откривање 
спасава живот
» страна 9

„Меч-лопта” за
Тамиш
» страна 31

ПРОЛЕЋЕ

АКО ЈЕ КОЛОВОЗ БИО КЛИ ЗАВ?

Док се истра га не завр ши, рано је гово ри ти шта је био узрок несре ће, али

наме ће се пита ње да ли ће неко одго ва ра ти ако се утвр ди да је ауто мо -

бил сле тео с пута јер је коло воз био кли зав. С обзи ром на то да је за одр -

жа ва ње држав ног пута дру гог при о ри те та Кова чи ца –Пан че во, на коме се

деси ла ова несре ћа, заду жен „Вој во ди на пут”, пита ње је да ли је та фир -

ма пред у зе ла све што је било нео п ход но да се сао бра ћај одви ја несме та -

но. Одго вор на то није могу ће доби ти, јер „Вој во ди на пут” није одго во ри ла

ни на јед но од пита ња која је недав но, када је пао снег, наша редак ци ја

у имеј лу посла ла тој фир ми.



ствар но сти још увек га нази ва ју пра -
по ли тич ким окру же њем.

Такве тео ри је под у пр те су теза ма о
непо сто ја њу основ них гра ђан ских
вред но сти, које се пре вас ход но огле -
да у све упа дљи ви јем недо стат ку иде -
о ло ги је. Боље рече но, у њеном кон -
ти ну и ра ном изу ми ра њу, јер чак
испа да да је ње (иде о ло ги је) неу по -
ре ди во више било раних деве де се тих
годи на про шлог века, на самом ра ђа -
њу плу ра ли зма.

Елем, све је доми нант ни је мишље -
ње да само „буда ле кра се иде а ле”, да
бавље ње поли ти ком у пот пу но сти
пред ста вља неку врсту уно сне при -
вред не гра не (веро ват но нају но сни је
на овом, по разним осно ва ма оси ро -
ма ше ном тлу), а да је ула зак у стран -
ку само нужни пред у слов ка оства ре -
њу егзи стен ци јал них потре ба.

Међу тим, како је након пето ок то -
бар ских про ме на дошло до дис пер -
зи је пар тиј ског тржи шта, у пото њим
годи на ма па све до рела тив но ско ри -
јег доба није било баш тако лако ода -
бра ти пра ву опци ју. Сто га су мно ги,
скон тав ши да залуд дан гу бе у јед ној,
про це ни ли да је куди ка мо инвен тив -
ни је пре ћи у неку про спе ри тет ни ју.
То јест, испла ти ви ју.

И тако дола зи мо до саме дана шњи -
це и ужа сних духов них про ми ску и -
те та, посеб но мета ста зи ра лих отка да
је у ери прет ход не вла сти донет сту -
пи дан закон пре ма којем посла ник
рас по ла же сво јим ман да том, а не
поли тич ка листа уз чију помоћ се

дотич ни угне здио у удо бан скуп штин -
ски тапа ци рунг за солид не при на дле -
жно сти.

Због тога има мо ситу а ци ју да је, на
пола тра ја ња акту ел ног сази ва нашег
нај ви шег дома, ско ро тре ћи на посла -
ни ка про ме ни ла дрес. При том, ти
кон вер ти ти пот пу но „оправ да но” себи
дају за пра во да и даље спо кој но
лешка ре у пар ла мен тар ним клу па ма.
Шта ви ше, из пет них жила се упи њу
да не пока жу нима ло гри же саве сти
и при ми сли да су неког изне ве ри ли,
уз неиз о став ну (иако тотал но неве -
шту) аргу мен та ци ју да им мате ри јал -
ни мотив уоп ште није био на паме ти.

Пре ле тач ка епи де ми ја попри ми ла
је раз ме ре пер верз ног теа тра апсур -
да, толи ког да поје дин ци, када им се
посла жу сним ци о томе шта су све
гово ри ли у послед њих неко ли ко
годи на, делу ју као јуна ци неке боле -
сно машто ви те лакр ди ја шке козе ри -
је. Нешто о тим „бисе ри ма” међу -
стра на чих тран сфе ра има ли смо
при ли ке про те клих дана да погле да -
мо у јед ном поуч ном теле ви зиј ском
доку мен тар цу.

Због све га тога данас није ника ква
вест да неко напу сти стран ку, али
пра ви је рари тет чути да је тај неко
(попут доско ра шњег посла ни ка
покре та „Доста је било” Мила на
Бошко ви ћа), вра тио ман дат орга ни -
за ци ји на чијој листи га је осво јио.

Изгле да да је у поли ти ци, ипак,
оста ла поне ка мрва части...

Ј. Ф.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Стигла у топлије крајеве.

У среду, 21. марта, на Јабучком путу

Снимио Милан Шупица

Петак, 23. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Стив Ирвин

Посеб но исти
Био је то дан када су ско ро сви меди ји у Срби ји, Хрват ској, а и шире
пре не ли исту вест: на јед ном про план ку у Доли ни хра мо ва, у гра ду
Агри ђен ту, на Сици ли ји, на 2.400 кило ме та ра уда ље но сти од Срби -
је, сре ле су се нена да но гру па Срба и гру па Хрва та. „Неће те веро ва -
ти шта се онда дого ди ло...”, мами ли су на клик та ње насло ви на пор -
та ли ма у реги о ну...

Има ли смо ту сре ћу да се нађе мо на пра вом месту у пра во вре ме –
баш тамо, у Агри ђен ту, крај хра ма Кон кор ди ји, боги њи сло ге. Какве
ли сим бо ли ке! И ево, дакле, шта се деси ло тог исто риј ског 4. мар та.

Еки пу из Срби је су, про чу ло се још тада, чини ли мла ди чла но ви
КУД-а „Абра ше вић” из Пан че ва, који су тог дана уче ство ва ли у јед -
ном од број них дефи леа на међу на род ном фести ва лу фол кло ра „Ман -
дор ло ин фјо ре” (опшир ни је у фото-репор та жи). Док су Пан чев ци
чека ли да до хра ма при стиг ну оста ле гру пе – ради ли су оно што нај -
бо ље зна ју: пева ли су и игра ли про мо ви шу ћи срп ску тра ди ци ју и кул -
ту ру. Најед ном, на види ку се нашла заста ва Хрват ске. Песма се наста -
ви ла, а гру па која је носи ла хрват ску заста ву била је све бли жа. Баш
док су наши Пан чев ци пева ли „Ђур ђев дан”, чла но ви фол клор ног
ансам бла „Сељач ка сло га” из гра ди ћа Пре лог, који се нала зи у Међу -
мур ској жупа ни ји на севе ру Хрват ске, сти гли су тик до њих. Начу љи -
ли су уши и успо ри ли корак нашав ши се у чуду, јер заси гур но познат
језик и још позна ти ју песму нису оче ки ва ли чак тамо на Сици ли ји.

Само треп тај ока касни је дого ди ло се оно што се дого ди увек кад
се душе пре по зна ју и, не раз ми шља ју ћи о поли ти ци, исто ри ји, уве -
ре њи ма и убе ђе њи ма и не пита ју ћи се шта ће свет да каже, на кри -
ли ма љуба ви, нај у зви ше ни јег од свих осе ћа ња, поле те тамо где осе -
ћа ју да при па да ју: срп ска и хрват ска заста ва ста ја ле су поно сно јед на
крај дру ге, грле ћи се на ветру; срп ска фру ла, хар мо ни ка и вио ли на
засви ра ле су крај хрват ског кон тра ба са; гла со ви су удру же но запе -
ва ли и јед ни ма и дру ги ма добро позна те песме... Зао ри ло се „Ко би
реко чуда да се десе...”, а затим и „Липе цва ту, све је исто ко и лани...”
и на тре ну так смо опет били оно што запра во истин ски јесмо, ако се
не пита ју меди ји, поли ти ча ри и уџбе ни ци из исто ри је: један те исти
народ – Југо сло ве ни. Сце на за неза бо рав! Дир љи ва и моћ на, али не
и једи на тога дана!

Само неко ли ко тре ну та ка након што су наши нови при ја те љи
наста ви ли сво јим путем, срп ско коло са „Абра ше ви ћем” игра ли су
ни мање ни више него Арген тин ци! И сасвим им је добро легао тај
пре лаз с тан га на „један лево, десно два”. Гле да ју ћи те мла де људе
који се први пут у живо ту сусре ћу и спо ра зу ме ва ју само погле дом, а
при том се држе за руке и кре ћу се у истом рит му, срећ ни и сло бод -
ни, схва ти те да исти ну збо ре они што твр де да смо сви јед но, а да су
раз ли ке запра во ту само да би овај свет учи ни ле леп шим. Кад боље
погле да те, сва ки народ је попут посеб не врсте цве ћа у истом врту –
дру га чи ја ношња, језик, кора ци у пле су, али иста љубав, иста радост,
иста мла дост, исте жеље... Дока за ли су то и Кине зи, који су се након
Арген ти на ца опро ба ли у колу, али и били одлуч ни да Пан чев це под -
у че неким сво јим игра ма.

Пао је још један доказ у при лог тези да смо са исте лива де поте -
кли и на кра ју тог дана, када су се чла но ви „Абра ше ви ћа” сти ца јем
окол но сти нашли у ауто бу су с мла дим игра чи ма из Бугар ске. Нису
се зва нич но ни упо зна ли, а с теле фо на наших „ком ши ја” већ су се
огла си ле срп ске песме. Поте као је опу штен раз го вор међу тинеј џе -
ри ма као да су на тур не ју допу то ва ли из истог гра да, а не из две
држа ве... Није било ништа дру га чи је ни када су се за вече ром за сто -
лом нашли Срби, који су од стра них јези ка нешто мало гово ри ли
енгле ски, и Сици ли јан ци, који ма није био познат није дан језик до
сици ли јан ског и ита ли јан ског. Оче ки ва ла би се у таквим окол но -
сти ма само непри јат на тиши на, а запра во се могао чути смех и то
онај који вам тера сузе на очи.

А како све то? У потра зи за реше њем ове мисте ри је зане ма ри те
све што су вас учи ли у шко ли, на теле ви зи ји, на митин зи ма... Посег -
ни те за одго во ром тамо где се он ствар но нала зи – у вашем срцу.
Ако вам се чини да је оно поста ло мало веће и убр за ло отку ца је само
након чита ња овог тек ста, онда вам се већ све само каза ло.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Драгана Кожан

Мрва части
Иако већ два де сет осам годи на на
овим про сто ри ма номи нал но вла да
демо кра ти ја и фигу ри ра више стра -
нач је, мно ги рев но сни ји тума чи наше

С КРО КО ДИ ЛИ МА ЈЕ ЛАКО – ПОКУ ША ЋЕ ДА ВАС УБИ ЈУ И ПОЈЕ ДУ.

С ЉУДИ МА ЈЕ МНО ГО ТЕЖЕ – ОНИ ЋЕ СЕ ПРВО ПРЕ ТВА РА ТИ ДА СУ

ВАМ ПРИ ЈА ТЕ ЉИ. 



Десет пола зни ка,
пре ко два де сет пет
радо ва

У уто рак, 27. мар та, у 19 сати, у
гале ри ји Дома омла ди не биће
отво ре на изло жба фото гра фи ја
пола зни ка Фото-клу ба Дома
омла ди не, који води нови нар,
фото-репор тер портала „013инфо”
и фото граф Дома омла ди не Алек -
сан дар Стој ко вић.

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

Седам пола зни ка раз ли чи -
тих узра ста и тро је сред њо шко -
ла ца који су у напред ној гру пи

пред ста ви ће пре ко два де сет пет
радо ва који су наста ли у прет -
ход на три месе ца.

Сва ке субо те пола зни ци Фото-
-клу ба има ли су при ли ку да се
упо зна ју с дели ма чуве них фото -

гра фа, из којих су могли да уче
о врста ма фото гра фи је, пра ви -
ли ма ком по зи ци је, важно сти
све тла, али и да доби ју саве те и
смер ни це од мен то ра Алек сан -
дра Стој ко ви ћа, који се годи на -
ма бави репор тер ском фото гра -
фи јом. Њихо ви радо ви мртве
при ро де, пеј за жа, улич них моти -
ва, као и пор тре та наста ли су
помо ћу разних уре ђа ја за сни -
ма ње: рефлек сних, про су мер,
ком пакт них фото граф ских апа -
ра та и мобил них теле фо на.

Поред награ ђи ва не мла де
фото граф ки ње Ива не Недељ -
ко вић, пола зни це прве ради о -
ни це Фото-клу ба, која је већ
има ла само стал ну изло жбу и
неко ли ко груп них, оста ли пола -
зни ци изло жи ће сво је радо ве
први пут. М. М. В.
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По моти ви ма 
радио-дра ме пољ ског
писца Сла во ми ра
Мро же ка

Омла дин ска сце на „Зоран
Душко вић” Драм ског сту ди ја
„Ате ље мла дих” у неде љу, 18.
мар та, пре ми јер но је изве ла
пред ста ву „Кућа на гра ни ци”
по моти ви ма пољ ског писца
Сла во ми ра Мро же ка.

Сва дела тог ауто ра опи су ју
нео бич не дога ђа је, које је он пре -
те ра но кари ки рао, уба цу ју ћи еле -
мен те соци јал не и поли тич ке
ствар но сти тре нут ка у ком су
наста ла. Тако и у радио-
-дра ми „Кућа на гра ни ци”, која
је за ову при ли ку поста вље на
као позо ри шни комад, кроз
хумор, обо јен дозом стра ха, пред -
ста вље на је апсурд ност све та у
ком живи мо, а која се може пре -
сли ка ти и на сада шњи тре ну так.

Мла ди глум ци доча ра ли су
живот пољ ске поро ди це која је
у пери о ду након завр шет ка Дру -
гог свет ског рата поште но живе -
ла и бави ла се пољо при вре дом
на сала шу ван насе ље ног места.
У јед ном тре нут ку у кућу ула зе
дипло ма те, а затим пла ви шле -
мо ви, који им саоп шта ва ју да
је упра во завр ше на кон фе рен -
ци ја изме ђу вели ких сила на
којој је одлу че но да су про ме -
ње не гра ни це, које сада про ла -
зе баш кроз њихо ву кућу, пре ко
трпе за риј ског сто ла, поред шпај -
за и кроз купа ти ло. Све се реша -
ва тако што доби ју одго ва ра ју ће

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

ПРЕ МИ ЈЕ РА ПРЕД СТА ВЕ ДРАМ СКОГ СТУ ДИ ЈА „АТЕ ЉЕ МЛА ДИХ”

КУЋА НА ГРА НИ ЦИ

ну тог драм ског сту ди ја, план
је да се у наред ном пери о ду
пред ста ва игра још неко ли ко
пута у Пан че ву, али и у насе -
ље ним мести ма у који ма за
то има усло ва. Комад је при -
ја вљен и за селек ци је покра -
јин ских и репу блич ких фести -
ва ла.

У „Ате љеу мла дих” тре нут но
посто је три гру пе пола зни ка:
мла ђи и ста ри ји основ ци и сред -
њо школ ци. Нај ста ри ју гру пу
води Нико ла Мрка јић, а с мла -
ђи ма раде Кри сти на Парој чић,

Тија на Куру чев и Дани је ла
Лало вић. У пла ну је обра зо ва -
ње гру пе нека да шњих, нај ста -
ри јих пола зни ка, који има ју
жељу да се и даље баве ама -
тер ским позо ри штем. Сви заин -
те ре со ва ни који желе да се баве
глу мом могу да се јаве сва ког
поне дељ ка, после 19 сати, у
про сто ри ја ма Драм ског сту ди -
ја у Дому омла ди не Пан че во.
Про бе за мла ђе гру пе одр жа -
ва ју се јед ном недељ но, а за
ста ри ју гру пу два пута.

М. Марић Величковић

про пу сни це, тј. пасо ше да би
могли да се кре ћу кроз кућу.

Режи ју и костим ура дио је
Нико ла Мрка јић, а сце но гра -
фи ју, поред Нико ле Мрка ји ћа,
и Вла ди мир Нинић. Уло ге су
тума чи ли Мари ја Бањац, Сашка
Пет ко вић, Мари ја Ради са вље -
вић, Јова на Арсе но вић, Ката ри -
на Нова ков, Мари на Арде љан,
Ања Ата нац ков, Ена Трај ко вић,
Алек сан дар Вешо ски, Бори слав
Вра њеш и Сте фан Стан ко вић.

Пре ма речи ма Нико ле
Мрка ји ћа, руко во ди о ца поме -

Петак, 23. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ИЗЛО ЖБА ФОТО-КЛУ БА ДОМА ОМЛА ДИ НЕ

Кроз објек тив љуби те ља фото гра фи је

На сце ни Кул тур ног цен тра у
петак, 23. мар та, од 19.30, биће
изве де не пред ста ве „Из почет -
ка” и „Лини ја”.

Пред ста ва „Из почет ка” је пси -
хо ло шка дуо дра ма по моти ви -
ма дра ме „Square One” Сти ва

Теши ћа, која гово ри о савре -
ме ним мушко-жен ским одно -
си ма. То је при ча о при хва та -
њу, амби ци ји и о поро ди ци и

гене зи јед не инстант љуба ви.
Пред ста ву је режи рао Зоран
Зару би ца, а поред наше сугра -
ђан ке Ане Брет шнај дер, у њој
игра и Милош Тана ско вић.

Одмах након прве пред ста -
ве биће игра на „Лини ја”, моно -

драм ска пан то ми ма по моти -
ви ма црта ног фил ма „La Linea”
Освал да Каван до ли ја. Аутор
пред ста ве и глу ми ца је Ана

Након пет годи на бео град ски бенд
„Irie FM” насту пи ће поно во у дво -
ра ни „Апо ло” Дома омла ди не у
субо ту, 24. мар та, у 22 сата.

„Irie FM” је састав новог
поп-зву ка, који меша раз ли -
чи те тра ди ци о нал не при сту -
пе поп музи ци и пове зу је их
без освр та на жанр, те се сам
звук бен да раз ли ку је од песме
до песме.

Гру пу чини осам музи ча ра,
који ће овом при ли ком изве сти
како ста ре реге песме, тако и
нове син гло ве који су у при пре -
ми и уско ро изла зе уз видео-спот.

Чла но ви бен да пору чу ју да
су они оку пље ни око јед не иде -
је, а то је да кре и ра ју „нову”
музи ку која има дирек тан при -
ступ сво јој публи ци.

М. М. В.

ЗА НАЈ БР ЖЕ ЧИТА О ЦЕ

Дели мо кар те за пред ста ве „Из почет ка” и „Лини ја”

Млади глумци на сцени

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.

У СУБО ТУ, 24. МАР ТА

Нови поп-звук

Брет шнај дер. Пред ста ва пра -
ти живот ни пут јед не жене –
Лини је, која наи ла зи на живот -
не пре пре ке и савла ђу је их
хода ју ћи сво јом већ исцр та -
ном пута њом. Језик који кори -
сти је уни вер за лан и разу мљив
широм све та. Пред ста ва је
наме ње на ста ри ји ма од шесна -
ест годи на.

Два нај бр жа чита о ца који се
јаве у петак, 23. мар та, у 11
сати, награ ди ће мо са по две

кар те за пред ста ве „Из почет -
ка” и „Лини ја”, 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.



Када бисмо ми, срп ски ради ка ли, дошли на власт, одмах
бисмо поми ло ва ли Зве зда на Јова но ви ћа и Мило ра да Уле ме -
ка. После тога бисмо их укљу чи ли у бор бу про тив шпи ју на
којих има у земљи. Има их мно го и у Вла ди. Ево, на при мер,
Зора на Михај ло вић је шпи јун пар екс е ланс. Могу и дру ге
неке да набро јим, али вре бам их још.

(Воји слав Шешељ, пред сед ник СРС-а, „Срп ски теле граф”,
15. март)

* * *
Нисам ни са ким раз го ва ра ла пово дом Шеше ље ве изја ве.
Веру јем у инсти ту ци је ове земље, па самим тим веру јем и да
би овим слу ча јем тре ба ло да се баве они који тиме тре ба да
се баве.

(Зора на Михај ло вић, мини стар ка у Вла ди Срби је, 
„Данас”, 19. март)

* * *
Воји сла ву Шеше љу није место у меди ји ма, већ на опту же -
нич кој клу пи. Ника да се не може забо ра ви ти шта су он и
њего ви ради ка ли ради ли током деве де се тих годи на у Вој во -
ди ни на застра ши ва њу и про те ри ва њу несрп ског ста нов ни -
штва из те мул ти ет нич ке покра ји не. То су зло чи ни који не
заста ре ва ју, за које нико није одго ва рао.

(Из саоп ште ња Лиге соци јал де мо кра та Вој во ди не, 
16. март)

* * *
Очи глед но је да су ета ло ни за про гре сив но и модер но у
дана шњој Срби ји Небој ша Крстић и Чедо мир Јова но вић.
Поста ти Вучи ће ва дво р ска луда је изгле да данас нај про фи -
та бил ни ји посао у Срби ји. Ако је модер но раз ва ли ти све
инсти ту ци је у држа ви, дева сти ра ти пар ла мент, уве сти наси -
ље у избор ни про цес, лаж и фал си фи кат као леги тим ну поли -
ти ку, онда је Чедо мир у пра ву.

(Горан Јешић, посла ник ДС-а, у изја ви у анке ти листа
„Данас” на пита ње: „Како комен та ри ше те изја ву Чедо ми ра

Јова но ви ћа да је Вучић модер ни ји од гра ђан ске 
опо зи ци је?”, 19. март)

* * *
Чим се Алек сан дар Вучић вра ти из Бри се ла, хит но ћу раз го -
ва ра ти с њим о рекон струк ци ји Вла де. Или ћемо рекон стру -
и са ти Вла ду и ради ти као тим, или ја нећу бити пре ми јер.

(Ана Брна бић, пред сед ни ца Вла де Срби је, „Тан југ”,
19. март)

Зани мљив час из
исто ри је

Анти фа ши стич ки покрет ТИГР
(Трст, Истра, Гори ца, Рије ка)
пред ста вљен је нашим сугра -
ђа ни ма у Народ ном музе ју 16.
мар та. Публи ку у попу ње ној
сали поздра ви ли су гене рал ни
секре тар Миха Пога чар из
Сежа не и пред сед ни ца подру -
жни це у Илир ској Бистри ци
Бер нар да Додич. Након увод -
ног изла га ња и про чи та ног
реци та ла при ка зан је доку мен -
тар ни филм о стра да њу првих
акти ви ста овог покре та, које
су зве р ски мучи ли и стре ља ли
ита ли јан ски фаши сти.

Данас је покрет ТИГР дру -
штво које негу је тра ди ци ју ове,
јед не од прво о сно ва них анти -
фа ши стич ких орга ни за ци ја у
Евро пи. Бер нар да Додич је нај -
пре рекла:

– У нашем про гра му су актив -
но сти које упо зо ра ва ју на исто -
риј ске чиње ни це. Зала же мо се

за него ва ње родо љу би вих тра -
ди ци ја ове једин стве не орга ни -
за ци је. Она је, у неком сми слу,
поста ви ла теме ље за дога ђа је
који су ста ви ли сло ве нач ки
народ на пра ву стра ну: побед -
ни ка про тив наци зма и фаши -
зма у Дру гом свет ском рату.
Сво јим радом жели мо да подиг -

не мо свест људи о „тигров ским”
пле ме ни тим дели ма и сачу ва -
мо успо ме ну на њих. Насто ји -
мо да јав но гово ри мо о уло зи
анти фа ши зма изме ђу Првог и
Дру гог свет ског рата и дело ва -
њу орга ни за ци је ТИГР као све -
при мор ског народ но од брам бе -
ног покре та.

Дода ла је да су при мор ски
анти фа ши сти у вре ме Дру гог
свет ског рата са оста лим бор -
ци ма југо сло вен ских наро да и
народ но сти ство ри ли усло ве за
ује ди ње ње вели ког дела тери -
то ри ја на који ма су живе ли и
живе Сло вен ци.

– То је раз лог због којег
шири мо актив но сти по шко -
ла ма, међу мла ди ма. Орга ни -
зу је мо дру же ња у библи о те ка -
ма, на разним ску по ви ма и
про сла ва ма, где тре ба да се
види наше једин ство и чује
наша реч о исто риј ској исти -
ни – закљу чи ла је Бер нар да
Додич.

Орга ни за тор овог дога ђа ја
било је Удру же ње Сло ве на ца
„Логар ска доли на” из Пан че ва.

Страну 

припремио

Синиша
Трајковић

Део Макро но ве 
пар ти је „Репу бли ка у
покре ту”

Пот пред сед ни ца 
клу ба фран цу ско-
-срп ског при ја тељ ства

Пред сед ник Фран цу ске Ема ну -
ел Макр он у сво јој стран ци и
свом тиму има и – рође ну Пан -
чев ку! Љиља на Тан ги (дево јач -
ко пре зи ме Мар ти но ски) посла -
ник је у Народ ној скуп шти ни
Фран цу ске, а на свет је дошла
у нашем гра ду 1967. годи не.
Њен отац Анђел ко Ђело Мар -
ти но ски је из Јабу ке, а мај ка
Мари ја из Јели сав ца, места у
Хрват ској.

Отац је 1968. годи не оти шао
у Фран цу ску на при вре ме ни
рад, а Љиља на му се, у дру -
штву бра та Гора на и њихо ве
мај ке, при дру жи ла као тро го -
ди шња ки ња. Ово је њена живот -
на при ча.

Обра зо ва ње, пре све га
Поро ди ца је живе ла у пред гра -
ђу Пари за. После основ не и
сред ње шко ле иза бра ла је да
сту ди ра еко но ми ју на Сор бо -
ни, а након заслу жи ва ња те
дипло ме упи са ла је Инсти тут
поли тич ких нау ка и затим пост -
ди плом ске сту ди је на одсе ку
за међу на род не одно се на
факул те ту „Paris Dauphine”. Све
то завр ши ла је вео ма успе шно.

Тада је доби ла и фран цу ско
држа вљан ство, па јој се отво -
ри ла могућ ност да се запо сли
у држав ној фир ми, и то у
„Франс Теле ко му”, као струч -
њак за финан сиј ско посло ва -
ње. Након уда је за Фран цу за
Сер жа Тан ги ја, који је радио
као про фе сор у јед ној сред њој
шко ли у бли зи ни Пари за, пре -
се ли ли су се у реги он Бре та ња
на запа ду Фран цу ске, где наста -
вља ју сво је кари је ре. Неко ли -
ко годи на касни је Љиља на је
поче ла да ради за јед ну вели ку
бол ни цу у гра ду Лор ја ну као
рефе рент набав ке. Сво јом упор -
но шћу и зала га њем поста ла је
савет ник пред сед ни ка општи -
не Ком бри, где живи већ седам -
на ест годи на с фами ли јом (има
и тро је деце).

Тада и тако је и поче ла да се
бави поли ти ком. Када је Ема -
ну ел Макр он, бив ши мини стар
еко но ми је, напу стио вла ду и
осно вао дана шњу поли тич ку
пар ти ју „La republique en mar-
che” („Репу бли ка у покре ту”),
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ПАН ЧЕВ КА ПОСЛА НИК У НАРОД НОЈ СКУП ШТИ НИ ФРАН ЦУ СКЕ

ЉИЉА НА ТАН ГИ – ОД СОР БО НЕ 
ДО ПАР ЛА МЕН ТА

Љиља на се при дру жи ла тој
стран ци и убр зо после тога је
као кан ди дат била пред ло же -
на за посла ни ка из департ ма -
на Фини стер Бре та ња. На реги -
о нал ним избо ри ма је вели ком
већи ном гла со ва иза бра на за
посла ни ка у фран цу ској скуп -
шти ни. Потом је ушла у скуп -
штин ску коми си ју за међу на -
род не одно се. У исто вре ме
била је иза бра на за пот пред -
сед ни цу клу ба фран цу ско-срп -
ског при ја тељ ства у пар ла мен -
ту, чија је, ина че, пред сед ни ца
Жив ка Парк, која је рође на у
Фран цу ској, али је срп ског
поре кла.

Уго сти ла пан че вач ке клин це
Свој род ни крај Љиља на Тан -
ги не забо ра вља. С вре ме на на
вре ме дола зи у Јабу ку, где је
њен отац Анђел ко поди гао
кућу.

Упра во захва љу ју ћи њој и
њеном оцу, пан че вач ки фуд -
бал ски клуб „Дина мо” имао је
част и при ви ле ги ју да се нађе
међу више од сто еки па на
незва нич ном првен ству све та
за децу узра ста од два на ест до
три на ест годи на. Нарав но, није
све оста ло само на пози ву, јер

ПРО МО ЦИ ЈА АНТИ ФА ШИ СТИЧ КОГ ПОКРЕ ТА

Родо љу би ва тра ди ци ја ТИГР-а

Пове ре ни штво за избе гли це
гра да Пан че ва оба ве шта ва јав -
ност да је Фонд за пру жа ње
помо ћи избе глим, прог на ним
и расе ље ним лици ма АП Вој -
во ди не обја вио два јав на пози -
ва наме ње на тој кате го ри ји ста -
нов ни штва.

Први позив се одно си на еко -
ном ско осна жи ва ње жена из
избе глич ких и расе ље них поро -
ди ца, у скла ду с наци о нал ном
стра те ги јом за уна пре ђе ње поло -
жа ја жена и актив но сти у прав -
цу побољ ша ња род не рав но -

прав но сти, а дру ги на пру жа ње
јед но крат не финан сиј ске помо -
ћи сту ден ти ма основ них ака -
дем ских сту ди ја из избе глич -
ких и расе ље них поро ди ца на
тери то ри ји АП Вој во ди не.

При ја ва и садр жај јав них
пози ва биће обја вље ни на сај -
ту www.fondajnfort.rs, а заин -
те ре со ва ни могу и да их пре у -
зму у Пове ре ни штву за избе -
гли це на Тргу кра ља Петра I
2–4. Додат не инфор ма ци је могу
се доби ти путем теле фо на Пове -
ре ни штва 013/308-818.

ЈАВ НИ ПОЗИ ВИ ЗА ИЗБЕ ГЛИ ЦЕ

Помоћ жена ма 
и сту ден ти ма

је пан че вач ка деле га ци ја про -
ве ла и неко ли ко неза бо рав них
дана у топлом дому нека да -
шње Пан чев ке и њене поро -
ди це.

И после завр шет ка фор мал -
ног обра зо ва ња наста ви ла је
да ради на себи. Гово ри фран -
цу ски и срп ско-хрват ски језик,
а поред тога, слу жи се енгле -
ским, руским и немач ким
јези ком. Раз у ме маке дон ски
и сло вач ки, јер јој је отац
Маке до нац, а мај ка Хрва ти ца
сло вач ког поре кла. Љиља на
је, нарав но, инте ре сант на
фран цу ским меди ји ма, посеб -
но нови на ри ма фран цу ског
листа „Теле грам”, вео ма чита -
ног у бре тањ ској реги ји.

С обзи ром на то да је у међу -
вре ме ну иза бра на за рефе рен -
та за бал кан ске земље при
фран цу ској скуп шти ни, има
изгле да да ће чешће бити у
при ли ци да посе ћу је бал кан -
ске про сто ре као пред став ник
пар ла мен та те вели ке земље.
Могу ће је да ће се то дого ди -
ти вео ма брзо, већ при ли ком
наја вље не посе те Ема ну е ла
Макр о на пред сед ни ку Срби је
Алек сан дру Вучи ћу.

Ако то тако буде било, Љиља -
ну Тан ги ће уго сти ти и редак -
ци ја нашег листа.



Измене и допуне 
програма пословања 
јавних предузећа

С обзи ром на то да је сед ни ца Скуп -
шти не гра да зака за на за четвр так, 22.
март, град ски већ ни ци су се саста ли
дан рани је како би при пре ми ли нове
мате ри ја ле за одбор ни ке. На днев -
ном реду било је 19 тача ка.

Нај пре је утвр ђен пред лог одлу ке о
дава њу у закуп ате љеа. Пошто про ђе
про це ду ру, биће познат цео посту пак,
као и општи усло ви и кри те ри ју ми за
то. Подиг ну те су руке и за изве штај о
раду и финан сиј ски изве штај за 2017.
годи ну Црве ног крста Пан че во, као и
за пла но ве овог типа за 2018.

Слич на тема ти ка била је у фоку су
током ско ро целе сед ни це.

У том сми слу доне ти су пози тив ни
закључ ци у вези са изве шта ји ма Дома
за децу и омла ди ну без роди тељ ског
ста ра ња „Спо ме нак” Пан че во за посло ве

пру жа ња услу га при хва ти ли шта и ста -
но вања уз подр шку за 2017, те пла но -
ви ма за теку ћу годи ну.

Уста но ва за сме штај и збри ња ва ње
ста рих лица Герон то ло шки цен тар
Пан че во за посло ве пру жа ња услу га
помо ћи у кући, клу бо ва за одра сла и
ста ри ја лица и народ не кухи ње доби -
ла је зеле но све тло у вези са изве шта -
ји ма и пла но ви ма. Град ско веће је
при хва ти ло акт о томе шта је прет -

ход не годи не чини ло удру же ње „На
пола пута” за посло ве пру жа ња услу -
ге ста но ва ња уз подр шку за прву стам -
бе ну једи ни цу у Морав ској 13/8 и дру -
гу у Ули ци Сте ва на Шупљик ца 153/7,
као њене пла но ве за 2018.

Изве штај о раду и финан сиј ски изве -
штај за прет ход ну годи ну Шко ле за
основ но и сред ње обра зо ва ње „Мара
Ман дић” за посло ве пру жа ња услу ге
днев ног борав ка „Невен” тако ђе је ами -
но ван, баш као и план рада и финан сиј -
ски план те уста но ве за ову годи ну. Већ -
ни ци су мишље ња да Скуп шти на гра да
може да да сагла сност на Про грам посло -
ва ња ЈКП-а „Хиги је на” за 2018. годи ну
с првим изме на ма финан сиј ског пла на
и посеб ног про гра ма кори шће ња суб -
вен ци ја из ово го ди шњег буџе та Гра да.

Одбор ни ци ма је пре по ру че но да
усво је и прве изме не и допу не про -
гра ма посло ва ња ЈП Град ска стам бе -
на аген ци ја за 2018. годи ну с финан -
сиј ским пла ном.

Град ско веће је затим под не ло
аманд ман на пред лог одлу ке о изме -
на ма одлу ке о буџе ту Гра да за 2018.

Отво ре на је нова пози ци ја: „Сма -
ње ње сиро ма штва кроз могућ ност
запо шља ва ња у сарад њи с ’Хелп’ орга -
ни за ци јом с изно сом од 591.100 дина -
ра”. Ово је учи ње но јер је Град пот -
пи сао мемо ран дум о раз у ме ва њу с
поме ну том орга ни за ци јом на реа ли -
за ци ји про јек та чији је циљ при сту -
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Сва ког 20. мар та већ ско ро три де сет
годи на обе ле жа ва се Свет ски дан без
меса како би се поди гла свест о здра -
ви јем начи ну живо та, што је боље не
само за људ ски орга ни зам већ и за
чита ву пла не ту. Сма тра се да ће у
2050. годи ни људ ска попу ла ци ја пора -
сти за чак 30 одсто, а самим тим и
потра жња за хра ном, па и за месом.
Како се прет по ста вља да таква потра -
жња неће моћи да буде испу ње на, број -
ни струч ња ци апе лу ју да се нави ке у
исхра ни мора ју из коре на про ме ни ти.

Пита ли смо наше сугра ђа не коли -
ко је месо засту пље но у њихо вој исхра -
ни и да ли би могли да се одрек ну
ове намир ни це.

ЈОВО ИЛИЋ, зава ри вач у пен зи ји:
– Кон зу ми рам месо, али тако ђе

волим да једем повр ће и млеч не про -
из во де. На мојој трпе зи не мора да га
буде сва ког дана, али су се у мојој
фами ли ји тра ди ци о нал но јели месни
про из во ди, као што су нпр. сла ни на,
шва р гла... Немам ништа про тив оних
који не једу месо, можда бих се и ја
на то с вре ме ном нави као.

ВЕСНА ТРАЈ КОВ СКИ, књи го во ђа:
– У мојој поро ди ци се углав ном

сва ког дана једе месо. Мислим да

није баш здра во у пот пу но сти га изба -
ци ти. Сма трам да је боље бити уме -
рен. Ина че се углав ном хра ним намир -
ни ца ма са овог под не бља, оним што
поти чу из наше земље, мада ни то
више није толи ко сигур но.

ПРЕ ДРАГ ДОЈ ЧИ НО ВИЋ, возач:
– У мојој исхра ни месо је засту -

пље но, али сма трам да ипак тре ба
огра ни чи ти његов унос. Они који су
више упу ће ни, зна ју да месо ства ра
кисе лост и алка ли зу је орга ни зам. Уз
редов ну физич ку актив ност, може се
уне ти огра ни че на коли чи на ква ли -
тет ног меса, попут ћуре ти не, пиле ти -
не и теле ти не. Јед но став на тео ри ја
гла си да коли ко кало ри ја уне се те,
толи ко мора те и да потро ши те. Физич -
ка актив ност је јако важна, наро чи то
за осо бе ста ри је од три де сет пет годи -
на, да не би дошло до гоја зно сти.

ЈАГО ДА КИТА НО ВИЋ, 
пен зи о ни са на слу жбе ни ца 
Народ не бан ке:

– У овим годи на ма ско ро да га уоп -
ште не једем. Сме та ми из здрав стве -
них раз ло га. Мислим да мла ди у раз -
во ју ипак тре ба да уно се про те и не, због
сна ге и миши ћа. Не могу баш да једу
чор бу и да по цео дан буду актив ни. Не

подр жа вам екс трем не одлу ке да се
уоп ште не уно си месо, јер сма трам
да човек тре ба да буде уме рен у све -
му.

НИКО ЛА РАКИЋ, пен зи о нер:
– Могу да једем месо, а могу и без

њега. То ми не пред ста вља ника кав
про блем. Нека јела, као што су пасуљ
пре бра нац и под ва рак, чак више волим
без меса. Има оних људи који сма -
тра ју да није здра во јести месо, али и
струч ња ка који кажу да јесте. Данас
је ситу а ци ја про бле ма тич на зато што
ни то месо није здра во јер има у себи
разних ади ти ва и ко зна чега све.

ЈЕЛЕ НА БОЈ КО ВИЋ, 
моде лар-тех ни чар оде ће:

– Једе мо месо, и то у вели ким коли -
чи на ма. Зна мо да то можда није добро
и сада смо у про це су да мало сма њи -
мо унос меса и месних про из во да.
Мислим да га не тре ба скроз изба ци -
ти, без обзи ра на то што зна мо да
није ква ли тет но као рани је, али немам
ништа про тив оних који га не једу.

Анке ти ра ла Мир ја на 

Марић Велич ко вић

Ј. КИТАНОВИЋП. ДОЈЧИНОВИЋ Н. РАКИЋ Ј. БОЈКОВИЋ

НАША АНКЕТА

КОЛИ КО ЈЕ МЕСО ЗАСТУ ПЉЕ НО НА ВАШОЈ ТРПЕ ЗИ?

Бала ни си ра на исхра на ипак боља

В. ТРАЈКОВСКИЈ. ИЛИЋ

ХРОНИКА

САСТАН ЦИ ОДБОР НИ КА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

ПРО МЕ НЕ У РАД НИМ ТЕЛИ МА, ДИСКУ СИ ЈА У ВЕЗИ С ПРЕ НО СИ МА

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕЋА

Сарад ња Вршца и Пан че ва

Тем по засе да ња: у петак,
па поно во у четвр так

Нови врши о ци дужно сти
дирек то ра јав них пред у зе ћа

Тигран Киш, пред сед ник Скуп шти не
гра да, отво рио је 16. мар та 20. сед ни -
цу тела које води обја вом да су одбор -
ни ци Јели ца Петро вић и Сло бо дан
Брђан напу сти ли одбор нич ку гру пу
Срп ске ради кал не стран ке, што је зна -
чи ло да она више не посто ји.

Руке су подиг ну те у вези са шезде -
сет јед ном тач ком днев ног реда, а
изве сти ла ца из редо ва пред ла га ча ско -
ро да и није било. Бона цу је „поква -
ри ла” Мили ца Тодо ро вић. Опо зи ци -
о ни одбор ни ци су били вред ни.

А није да није било важних тема...
Изгла са ни су нови врши о ци дужно -
сти дирек то ра јав них пред у зе ћа. Јав -
но пред у зе ће Град ска стам бе на аген -
ци ја пред во ди ће Ненад Ракић, а ЈКП
„Гре ја ње” Зден ка Јокић.

Било је мно го про ме на у над зор ним,
управ ним и школ ским одбо ри ма. Ово
се тиче ЈКП-а „Гре ја ње”, чији ће пред -
сед ник Над зор ног одбо ра бити Бог дан
Савић. У Исто риј ском архи ву пред сед -
ник УО биће Дра ган Зге р ђа, а пред сед -
ни ца НО Мили ца Манић. Над зор ни

па ње Срби је Европ ској уни ји, а тиче
се допри но са укљу чи ва њу Рома и оста -
лих угро же них гру па у соци јал ни и
еко ном ски циклус земље.

Већ ни ци су потом доне ли закљу чак
о под но ше њу вео ма обим ног и исцрп -
ног изве шта ја о спро во ђе њу мера пољо -
при вред не поли ти ке и поли ти ке рурал -
ног раз во ја за Пан че во за 2017. годи ну
Мини стар ству пољо при вре де, шумар -
ства и водо при вре де Репу бли ке Срби је.

На ред је онда дошао изве штај о
посло ва њу МЗ Гор њи град за 2017.

Усво јен је. При хва ћен је и про то кол о
сарад њи на про јек ту одр жи ве удру же -
не мре же ван ред них ситу а ци ја Бана -
та, који ће пот пи са ти гра до ви Вршац и
Пан че во. Он ће бити под нет у окви ру
про гра ма пре ко гра нич не сарад ње Руму -
ни је и Срби је, и то у вези са упра вља -
њем ризи ци ма у живот ној сре ди ни и
спрем но шћу за ван ред не ситу а ци је.

Град ско веће је било сагла сно с тим
да Град тре ба да уче ству је на кон кур су
за суфи нан си ра ње уре ђе ња атар ских
путе ва и отре си шта на тери то ри ји АП

Вој во ди не, који је рас пи сао Покра јин -
ски секре та ри јат за пољо при вре ду,
водо при вре ду и шумар ство. Ради се о
пар це ла ма у Јабу ци и Гло го њу, а Пан -
че во ће апли ци ра ти за доби ја ње 15
мили о на дина ра с ПДВ-ом.

На кра ју је дата сагла сност Основ -
ној шко ли „Миро слав Антић Мика”
да може дати у закуп фискул тур ну
салу и хол шко ле спорт ским клу бо ви -
ма, удру же њи ма гра ђа на и кул тур но-
умет нич ким дру штви ма за тре нин ге,
так ми че ња и про бе. С. Т.

У седам дана двапут пуне: столице у великој сали

одбор Дома здра вља води ће Мир ја на
Лазић Мар ко вић, про ме ње ни су чла -
но ви Управ ног и Школ ског одбо ра у
ПУ „Деч ја радост” и у Балет ској шко ли
„Дими три је Пар лић”, а пот пу но нов
састав добио је Савет за међу на ци о нал -
не одно се: води ће га др Сло бо дан Ову -
ка, дирек тор Опште бол ни це Пан че во.

Било је речи и о Апо те ци Пан че во,
која не ради дуже од пола годи не. О
томе да две тоне меди цин ског отпа да
сто је у апо те ка ма које су без стру је,
гово рио је Нико ла Ћур чин, одбор ник
„Сло бод ног Пан че ва”. Његов пред лог

да се фор ми ра рад но тело чији би
зада так био да се бави тиме и оста лим
про бле ми ма – одби јен је. Баш као и
још три аманд ма на истог одбор ни ка.

Усво је не су изме не Одлу ке о начи -
ну, кри те ри ју ми ма и мери ли ма за
избор про је ка та удру же ња гра ђа на у
обла сти зашти те живот не сре ди не, па
ће сада за сред ства из град ског буџе -
та моћи да се „боре” удру же ња из
целе Срби је. Доду ше, реа ли за ци ја је
оба ве зна на тери то ри ји Пан че ва.

Ипак, потез и реак ци ја дана виђе ни
су када је Шан дор Ђер фи („Доста је

било”) поже лео да сни ми оно што је
имао да каже за говор ни цом, због чега је
Тигран Киш одлу чио да му оду зме реч и
да пре ки не сед ни цу на пет мину та.

Пред сед ник локал ног пар ла мен та
је, затим, под ву као да су „мате ри ја ли
за скуп штин ско засе да ње видљи ви
сви ма на земаљ ској кугли” и додао:

– Нови на ри несме та но при су ству ју
сед ни ца ма. Није у нашој над ле жно -
сти пита ње пре но са на РТВ Пан че ву,
а потреб но је да сви зајед но сед не мо
и да се дого во ри мо како ћемо, као
пред став ни ци гра ђа на, сед ни це да
пре но си мо убу ду ће. Мора се зна ти ко
ће режи ра ти тај сни мак, ко ће бити
одго во ран за њега. Молим вас за мало
раз у ме ва ња; зна те да чека мо нови
софт вер. Поста ви ли смо стан дар де
пре два де сет годи на, ником није у
инте ре су да се сед ни це искљу чу ју за
јав ност, а пита ње је да ли је у реду да
сви одбор ни ци сами себе сни ма ју. Да
ли је то онда скуп шти на или цир кус?

Срђан Гла мо ча нин (СРС) казао је
да је Киш обма нуо одбор ни ке, с обзи -
ром на то да је на састан ку шефо ва
одбор нич ких гру па рекао да ће бити
пре но са сед ни це.

– Сад сам сазнао да пре но са нема.
Подр жа вам то што је ура дио Ђер фи,
зато што је јав ност рада скуп шти не
осно ва демо кра ти је. Ви сте, госпо ди -
не Киш, само вољ но пре ки ну ли сед -

ни цу, одбор ник има пра во да сни ма.
Ми у СРС-у ради мо све јав но, ништа
не кри је мо од наро да и нео п ход но је
да буду обез бе ђе ни пре но си сед ни ца
– обја снио је Гла мо ча нин свој став.

Нико ла Ћебић, одбор ник „Сло бод -
ног Пан че ва”, био је још кон крет ни ји:

– Пред сед ник Скуп шти не је на
састан ку рекао да ће се потру ди ти да
се обез бе ди „Јутјуб” пре нос. Има ли
смо га јед ном, али никад нам није
обја шње но зашто га више нема мо,
чак ни после мог одбор нич ког пита -
ња. „Јутјуб” пре нос је теко ви на 21.
века и врло је јед но ста ван и јеф тин.
Не видим раз лог због чега га не бисмо
има ли.

Шан дор Ђер фи је након тога пот -
цр тао да му „није била наме ра да пра -
ви цир кус нити да узро ку је кон фликт”,
као и да му је жао што непо сто ја ње
пре но са сед ни це локал не скуп шти не
иза зи ва такву поле ми ку. На кон фе -
рен ци ји за нови на ре коју је „Доста је
било” орга ни зо вао неко ли ко дана
касни је, Ђер фи је рекао да је јасно да
нема поли тич ке воље да се пре но си
уве ду, јер „посто ји небро је но начи на
да се то учи ни”.

Сед ни ца Скуп шти не гра да под ред -
ним бро јем 21 одр жа ва ће се у вре ме
кад овај број нашег листа буде био у
штам пи, у четвр так, 22. мар та.

С. Трај ко вић



У окви ру про гра ма „Отво ре на
вра та” који је Дом омла ди не
Пан че во реа ли зо вао од 12. до
18. мар та како би обе ле жио
завр ше так радо ва на рекон -
струк ци ји згра де, чла ни це УГ
„Панон ке” пред ста ви ле су свој
рад и уме ћа кроз више раз ли -
чи тих ради о ни ца.

Ради о ни цу руч ног тка ња води -
ле су Ката ри на Ман дић и Јасна
Вуји чић, пачвор ка – Љиљана
Видић, пусто ва ња вуне – Олга
Жол нај Јока но вић и Јадран ка
Дими три ев ска, а веза, зла то ве -
за и пле те ња – Нада Лукач.

Ради о ни цу пачвор ка, јед не
од вео ма инте ре сант них, а мало
позна тих тех ни ка, води ла је
Љиљана Видић.

Пачворк је врста руч ног рада
који је умет ност за себе. У
послед ње вре ме постао је зани -
мљив и инду стри ји, па се вео -
ма често могу наћи разни
пред ме ти за кућу, као што су
пре кри ва чи, стол ња ци, над -
стол ња ци и раз не деко ра ци је
напра вље ни упра во овом тех -
ни ком. Она може бити уре ђе -
них лини ја, хао тич на, а може
се кори сти ти као осно ва за

ства ра ње неког умет нич ког
дела.

– Пачворк је вео ма кре а тив -
на и инспи ра тив на тех ни ка.
Кори сти ло ју је мно го гене ра -
ци ја жена а да нису зна ле да је
то пачворк. На ради о ни ци смо,
на при мер, ради ли реци кла жу
ста рих мате ри ја ла – блу за и
кошу ља, од којих ће нај ве ро -
ват ни је наста ти нека јастуч ни -
ца или над стол њак – рекла је
Љиљана Видић.

За бавље ње овом тех ни ком
потреб ни су воља и нешто сло -
бод ног вре ме на. Ако сте

довољ но посве ће ни, ово може
бити и одли чан занат којим
се може оства ри ти и зара да.
С обзи ром на то да се у удру -
же њу „Панон ке” само јед на
осо ба бави пачвор ком, чла ни -
це кажу да су више него заин -
те ре со ва не да пре не су зна ње
о овој кре а тив ној тех ни ци.

– Тргов ци су се про на шли у
таквом начи ну трго ви не и  виде -
ли су у томе и неки про фит –
закљу чи ла је Биља на Деја но -
вић.

Оно што се пока за ло као про -
блем, јесте купо ви на робе пре -
ко дру штве них мре жа, које
нису пред ви ђе не за про да ју.
Ова кви про дав ци не оста вља ју
тач не подат ке, осим теле фо -
на, а нај че шће нуде робу као
што су пар фе ми, обу ћа, „фир -
ми ра не” пати ке. Циљ на гру па
су им мла ди.

– Про блем је то што брза
пошта доне се робу на кућ ну
адре су, а та роба није ни при -
бли жно истог ква ли те та. На
фото гра фи ја ма се веро ват но
нала зи пра ва роба, али то није
иста коју купац доби је. Лице
које нама под но си при ја ву због
ова ког вида купо ви не, нема
ника кву зашти ту од нас. Ми

су јасна – закљу чи ла је начел -
ни ца Јужно ба нат ског управ ног
окру га.

Бит но је иста ћи и пода так
да је у прет ход ној годи ни број
зате че них рад ни ка на црно био
20.674, а да је убр зо након тога
више од деве де сет одсто
(19.093) засно ва ло рад ни однос
и поче ло да оства ру је пра ва из
рад них одно са како то закон
нала же.

– Коор ди на ци о на коми си ја за
инспек циј ски над зор, чији сам
и ја члан, ради у пуном саста ву
и њен циљ је ујед на ча ва ње прак -
се инспек циј ског над зо ра, коор -
ди на ци ја, пове зи ва ње и ефи ка -
сно функ ци о ни са ње. Фор ми ра -
на је и рад на гру па Коор ди на -
ци о не коми си је за пове ре не
посло ве како би се што ефи ка -
сни је реша ва ли про бле ми на
покра јин ском одно сно локал -
ном нивоу. Ради се о посло ви -

Писка ви ца (Trigonella foe-
num graecum L.) од дав ни на
је позна та као лек за мно ге
боле сти. У пита њу је изу зет -
но леко ви та маху нар ка која
се сма тра „сестром” белог
лука. У наро ду је нази ва ју и
грч ко семе, козји или јар чев
рог. Ову јед но го ди шњу зеља -
сту врсту меди те ран ског
поре кла кори сти ли су још
ста ри наро ди при ли ком култ -
них обре да и за лече ње. Гаје -
њем је раши ре на по Евро пи,
Ази ји, Кини, север ној Афри -
ци и посеб но Инди ји, где се
с још неко ли ко зачин ских
биља ка кори сти за при пре -
му нада ле ко позна тог зачи -
на – „кари ја”.

Од дав ни на се при ме њу је
за лече ње мно гих боле сти.
Због вели ке коли чи не слу зи
коју садр жи, повољ но ути че
на иска шља ва ње и бољу

актив ност желу ца и цре ва,
јача орга ни зам и пот по ма же
мета бо ли зам. Углав ном се
кори сти као сред ство за про -
чи шћа ва ње крви, при чему
поред те уло ге ути че и на
пове ћа ње бро ја црве них крв -
них зрна ца, олак ша ва варе -
ње и иско ри шћа ва ње про те -
и на, а сма њу је губље ње фос -
фо ра и кал ци ју ма. Кори сти
се и за сни жа ва ње нивоа
шеће ра и холе сте ро ла у крви,
за лече ње опе ко ти на и про -
ти ву пал но, за веће зно је ње,
за чишће ње лим фа тич ког
систе ма, про тив чире ва и
гној них упа ла на пот ко жном
тки ву итд. Сма тра се изу зет -
ним афро ди зи ја ком. У нашој
земљи се, ина че, нај че шће
гаји попу ла ци ја под нази вом
„дома ћа”, чије се семе може
купи ти у Инсти ту ту за про у -
ча ва ње леко ви тог биља „Др
Јосиф Пан чић” у Пан че ву.

Изгле дом под се ћа на
луцер ку. Има сла бо раз гра -
на то ста бло висо ко до пола
метра, тро дел не листо ве и
жуте или жућ ка сто бе ле цве -
то ве, које пче ле радо посе -
ћу ју. Зрно, због којег се гаји,
четвр та сто је, спљо ште но и
голо, спе ци фич ног јаког
мири са, а нала зи се у пло -
до ви ма, шиља стим и пови -
је ним маху на ма. Што се тиче
тем пе ра ту ре, није мно го зах -
тев на. Успе ва у уме ре ном
кли мат ском поја су, а може
да издр жи и сла би је про лећ -
не мра зе ве. На осун ча ним
тере ни ма даје нај бо ље резул -
та те, а засе ну не трпи.

Овој врсти нај ви ше одго -
ва ра ју земљи шта добрих

физич ко-хемиј ских осо би на,
неу трал не реак ци је и бога та
хран љи вим мате ри ја ма, одно -
сно чер но зе ми, алу ви ју ми и
плод не гај ња че. Не под но си
моно кул ту ру. Гаји се у пло -
до ре ду, а на исту пар це лу
може се вра ти ти после јед не
до две годи не. Нај бо љи пре -
ду се ви су ђубре не око па ви -
не, а погод на су и жита и
дру ге маху нар ке. Пошто рано
напу шта пар це лу, оста вља је
без коро ва, у повољ ном
физич ком ста њу, уз то и
добро обез бе ђе ну азо том –
добар је пре ду сев за већи ну
дру гих гаје них биља ка.

Земљи ште није потреб но
ђубри ти стај ња ком ако је
ђубрен прет ход ни усев. Чим
се он укло ни, оре се плит ко и
на пуну дуби ну у јесен, нај че -
шће на дуби ну од око 30 цен -
ти ме та ра. Пред се тве на при -

пре ма оба вља се у про ле ће,
нај бо ље јед ним про хо дом
сетво спре ма ча. Нај по год ни је
вре ме за сетву је крај мар та и
прва поло ви на апри ла. Сеје
се у кон ти ну и ра не редо ве на
расто ја њу од 50 и дуби ни од
два до чети ри цен ти ме тра. За
хек тар је потреб но око 18
кило гра ма семе на. Уко ли ко
се оно тре ти ра неким микро -
би о ло шким пре па ра том, пове -
ћа ва се и азо то фик са ци ја у
усе ву. С обзи ром на то да има
крат ку веге та ци ју, може се
гаји ти и у постр ној сетви, уз
оба ве зно навод ња ва ње. 

Први пут се међу ред но кул -
ти ви ра када биљ ке фор ми -
ра ју редо ве, а потом после
10–15 дана. Уко ли ко се гаји
на зако ро вље ни јим пар це ла -
ма, потреб но је у зави сно сти
од потре бе изве сти неко ли ко
око па ва ња и пле вље ња. При -
хра на азо том оба вља се зајед -
но с међу ред ном кул ти ва ци -
јом, при чему коли чи на при -
ме ње ног азо та пре све га зави -
си од кон ди ци је биљ ке и
плод но сти земљи шта.

Цве та ње биља ка почи ње у
апри лу и тра је до јула. Опти -
мал но вре ме за жетву је када
две тре ћи не маху на доби ју
жуто мр ку боју, што је у нашим
усло ви ма обич но кра јем авгу -
ста. На већим пар це ла ма
жање се нај че шће адап ти ра -
ним жит ним ком бај ни ма, а
на мањим руч но, одно сно
прво се поко си и потом дора -
ђу је. Про сеч ни при нос је од
1.200 до 1.500 кило гра ма зрна
по хек та ру, мада може бити
и знат но већи, али у лоши -
јим усло ви ма и мно го мањи.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 23. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Писка ви ца или 
грч ко семе

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН ПОТРО ША ЧА

УМЕ СТО КАЗНЕ РЕШЕ ЊЕ ПРО БЛЕ МА
Посе те инспек то ра
саве то дав не

Сма њен број 
нере ги стро ва них
субје ка та

Пово дом обе ле жа ва ња Свет ског
дана потро ша ча у четвр так, 15.
мар та, у Град ској упра ви одр -
жа на је кон фе рен ци ја за меди -
је на којој су пред ста вље ни
резул та ти рада тржи шне инспек -
ци је у Пан че ву.

При сут ни ма су се обра ти ле
Дани је ла Лон чар, начел ни ца
Јужно ба нат ског управ ног окру -
га, и Биља на Деја но вић, начел -
ни ца Оде ље ња тржи шне
инспек ци је у Пан че ву.

Начел ни ца Јужно ба нат ског
управ ног окру га на почет ку је
нагла си ла да је циљ сета зако -
на који је донет у послед њих
неко ли ко годи на, а то су Закон
о зашти ти потро ша ча и Закон
о инспек циј ском над зо ру, да
се кре и ра систем у ком би гра -
ђа ни, потро ша чи и при вред ни
субјек ти били у сва ком тре нут -
ку сигур ни.

– Закон о инспек циј ском над -
зо ру који је на сна зи од 2015.
годи не донео је пове ре ње при -
вред ни ка у орга не држа ве и
инспек циј ске слу жбе, а то пока -
зу ју пара ме три који се пра те.
Посто ји дво смер на кому ни ка -
ци ја изме ђу инспек циј ских слу -
жби и при вред них субје ка та и
она је чвр шћа и отво ре ни ја.
Нови инсти ту ти које је закон
увео, као што су наја ва инспек -
циј ског над зо ра, кон трол не
листе и саве то дав не посе те,
пру жа ју нешто што је недо ста -
ја ло у рани јем систе му над зо -
ра, а то је сигур ност при вред -
ног субјек та. Посе та инспек то -
ра није репре си ја, већ је она
саве то дав ног карак те ра, нема
казне апри о ри, већ на тај начин
при вред ни субјек ти нала зе
реше ње за сво је про бле ме –
рекла је Дани је ла Лон чар.

Пре ма рас по ло жи вим пода -
ци ма за тери то ри ју Репу бли ке
Срби је, у 2017. годи ни извр -
ше на су укуп но 415.204 инспек -
циј ска над зо ра. Од тога је утвр -
ђе но 3.256 нере ги стро ва них
субје ка та. У 2016. годи ни су
извр ше на укуп но 245.392 над -
зо ра, а било је 3.656 нере ги -
стро ва них субје ка та.

– Пода ци пока зу ју пове ћа ње
над зо ра у 2017. годи ни, али и
посте пе но сма ње ње нере ги стро -
ва них субје ка та, што зна чи да
је циљ зако на постиг нут. Нема
више нело јал не кон ку рен ци је,
пра ви ла посло ва ња и трго ви не

или да се пла ни ра ју пре ма про -
це ни ризи ка и утвр ђе ном ста -
њу на тржи шту, али и ван ред -
ни, који про из ла зе из при ја ва
гра ђа на и потро ша ча.

– У про шлој годи ни на нивоу
целе држа ве било је 4.200
инспек циј ских над зо ра код при -
вред них субје ка та који су за
пред мет има ли над зор над при -
ме ном Зако на о зашти ти потро -
ша ча. У оде ље њу Пан че во
Јужно ба нат ског управ ног окру -
га од укуп ног бро ја кон тро ла,
којих је било 540, може мо рећи
да је 50% инспек циј ских над -
зо ра било у сми слу при ме не
Зако на о зашти ти потро ша ча –
рекла је Биља на Деја но вић.

Она је скре ну ла пажњу и на
екс пан зи ју елек трон ске трго -
ви не (про да ја на интер не ту, као
и пре ко теле фо на, ТВ про да ја,
про да ја пре ко ката ло га и на
пре зен та ци ја ма), где је тако ђе

РАДИ О НИ ЦЕ РУЧ НИХ РАДО ВА

Пачворк – кре а тив на и инспи ра тив на тех ни ка

Страну припремила
Мирјана Марић 

Величковић

КОМЕ СЕ ОБРА ТИ ТИ ЗА ПОМОЋ

Потро ша чи који ма су угро же на пра ва могу се обра ти ти тржи -

шној инспек ци ји пре ко писар ни це Јужно ба нат ског управ ног

окру га, али могу и лич но доћи до кан це ла ри је тржи шне

инспек ци је и дати је усме но. При ја ве се могу посла ти и

елек трон ским путем на имејл адре се: 

biljana.dejanovic@mtt.gov.rs и trzisna.pancevo@mtt.gov.rs.

ма из истог дело кру га које би
тре ба ло да ради више инспек -
циј ских слу жби, одно сно да се с
репу блич ког спу сте на локал ни
ниво како би било ефи ка сно
спро во ђе ње зако на и кон тро ла.
То је дефи ни са но као про блем
и заи ста се с тим про бле мом
озбиљ но хва та мо уко штац –
рекла је Дани је ла Лон чар.

Она је иста кла да је један од
про бле ма с који ма се суо ча ва -
ју број инспек то ра, због пла на
Вла де о попу ња ва њу упра жње -
них рад них места, али да је то
сле де ћи корак у обла сти
инспек циј ског над зо ра и
инспек циј ских слу жби.

Над зо ри које врши тржи шна
инспек ци ја могу да буду редовни

било потре бе за инспек циј ским
над зо ром.

– Вели ки број трго ва ца видео
је себе у тој трго ви ни и саве -
сно је, по зако ну, одра дио део
посла који је нео п хо дан како
би пре ко интер ен та про да вао
сво ју робу. На већи ни ова квих
сај то ва потро шач може да види
како се трго вац зове, име фир -
ме, седи ште, матич ни број ПИБ,
фото гра фи је, бро је ве теле фо -
на, про дај не под сти ца је, као и
кор пу ода кле може у сва ком
тре нут ку да оду ста не од про -
да је. Када трго вац доста ви робу,
он доста вља и један про пи са -
ни обра зац јед но стра ног рас -
ки да уго во ра у року од четр на -
ест дана и ако потро шач без
ика квог раз ло га не жели ту
робу, он може да је вра ти уз
тај обра зац, а трго вац је дужан
да му вра ти новац – рекла је
начел ни ца Оде ље ња тржи шне
инспек ци је.

Како она обја шња ва, про шле
годи не су има ли један налог на
осно ву којег је пре кон тро ли са -
но око два де сет сај то ва, али
није било пуно пред у зе тих мера.

може мо да је при хва ти мо као
ини ци ја ти ву и да врши мо
инспек циј ски над зор у обла сти
сиве еко но ми је, јер су то нере -
ги стро ва на лица. Једи но може -
мо да апе лу је мо на мла де да не
нару чу ју робу пре ко „Феј сбу ка”
– нагла си ла је начел ни ца.

Про шле годи не је тржи шна
инспек ци ју у Пан че ву при ми -
ла 123 при ја ве потро ша ча, од
којих се 100 при ја ва одно си ло
на при ме ну Зако на о зашти ти
потро ша ча. Нај че шће се при -
ја вљу је рекла ма ци о ни посту -
пак, јер потро ша чи ма још није
јасно која су њихо ва пра ва.
Потро ша чи нај че шће дола зе
када доби ју одго вор да је рекла -
ма ци ја одби је на, али ту инспек -
ци ја више ништа не може, већ
оште ће не упу ћу је на удру же -
ња која се баве зашти том пра -
ва потро ша ча. 

Како је пла ном већ утвр ђе -
но, у 2018. годи ни тржи шна
инспек ци ја ће се бави ти кон -
тро лом даљин ске трго ви не, зло -
у по тре бом изра за гаран ци ја и
редов ним над зо ром мобил них
теле фо на. 

Данијела Лончар и Биљана Дејановић



и ра њу, про јек то ва њу, пра вље -
њу и про гра ми ра њу овог систе -
ма и, пре ма њихо вим речи ма,
међу на род ни тим ски рад помо -
гао им је да стек ну нова живот -
на и струч на иску ства. Мото ки
Кими ра, сту дент тре ће годи не
коле џа Киса ра зу, похва лио је
уче ни ке Машин ске шко ле:

– Вео ма су при јат ни и госто -
љу би ви. Морам при зна ти да су
врло бистри и тех нич ки пот -
ко ва ни за сво је годи не. Оно
што ме је оду ше ви ло, јесте то
што су одлич ни у прак тич ној
при ме ни сте че ног зна ња. Њихо -
во 3D про јек то ва ње у про гра -
му „Солид воркс” за сва ку је
похва лу.

Дво го ди шња сарад ња
две ју обра зов них
уста но ва

Робот ска рука на
јапан ско-срп ски
начин

Шест сту де на та и два про фе со -
ра јапан ског наци о нал ног коле -
џа Киса ра зу бора ви ли су неде -
љу дана у нашем гра ду. Они су
били гости уче ни ка и запо сле -
них у Машин ској шко ли Пан -
че во у окви ру про гра ма раз ме -
не сту де на та на осно ву мемо -
ран ду ма о сарад њи који су пре
две годи не пот пи са ле ове две
углед не тех нич ке уста но ве. Пре -
ма речи ма про фе со ра Вла ди -
ми ра Божич ко ви ћа, дола зак
јапан ских сту де на та и зајед -
нич ки рад умно го ме су помо -
гли осна жи ва њу иде је о важно -
сти уче шћа ђака у тим ском
раду. У скла ду с тим, у Машин -
ској шко ли су орга ни зо ва не две
ради о ни це на који ма су пан че -
вач ки сред њо школ ци и јапан -
ски сту ден ти, уз струч ну помоћ
сво јих про фе со ра, кон стру и са -
ли и напра ви ли робот ску руку
– сло жен меха трон ски систем
за раз вр ста ва ње мета ла и неме -
та ла. Читав посао ура ђен је за
рекорд на два дана, у скла ду с
јапан ском живот ном фило зо -
фи јом – брзо и ефи ка сно.

Уче сни ци су пока за ли висок
ниво зна ња и спрет но сти у кре -

Лабораторијa „Меј керс спејс”,
опремљенa модер ним ала ти ма
(3D штам пач и 3D ске нер,
ласер ски сека чи, CNC маши -
на, лем на ста ни ца), све ча но је
отво ре на про шле неде ље у Бео -
гра ду и ради ће у окви ру Цен -
тра за про мо ци ју нау ке. Посе -
ти о ци и чла но ви Цен тра биће
у могућ но сти да, уз при су ство
струч них лица и орга ни зо ва -
них обу ка, сво ја кре а тив на
реше ња пре то че у дело. Исто -
вре ме но, про стор је наме њен и
уче ни ци ма, сту ден ти ма, науч -
ни ци ма, ино ва то ри ма, умет ни -
ци ма, занатлиjама и сви ма оста -
ли ма коjи имаjу кре а тив не идеjе
и желе да сво је зна ње поде ле с
дру ги ма. Вре ди иста ћи да је
ова прва савре ме на лабо ра то -
ри ја ове врсте у нашој земљи,
која пред ста вља сво је вр сни
инку ба тор зна ња и тех но ло ги -
је 21. века, отво ре на захва љу -
ју ћи дона ци ји НИС-а. Руско-
срп ски нафт ни гигант је сагле -
дао зна чај овог про јек та и подр -
жао га у окви ру свог кор по ра -
тив ног про гра ма „Зајед ни ци
зајед но” како би допри нео
шире њу диги тал не писме но сти
у нашој земљи и раз ме ни зна -
ња и иску ста ва у обла сти модер -
них тех но ло ги ја, као и попу ла -
ри за ци ји нау ке и науч не писме -
но сти у Срби ји. Све ча ном отва -

ра њу модер но опре мље ног про -
сто ра, који се нала зи у Науч -
ном клу бу Цен тра за про мо ци -
ју нау ке у Бео гра ду, при су ство -
ва ли су Мла ден Шар че вић,
мини стар про све те, нау ке и тех -
но ло шког раз во ја, и Вадим Сми -
р нов, заме ник гене рал ног
дирек то ра НИС-а и дирек тор
Функ ци је за одно се с јав но шћу
и кому ни ка ци је.

Мини стар про све те је овом
при ли ком захва лио НИС-у и
под се тио да та ком па ни ја ула -
же мно го у нау ку и обра зо ва ње
и да је до сада, зајед нич ким сна -
га ма Мини стар ства и НИС-а,
ура ђе но мно ги на пољу раз во ја

дуал ног обра зо ва ња. С дру ге
стра не, Вадим Сми р нов је иста -
као да се НИС у свом сва ко -
днев ном посло ва њу осла ња на
нове тех но ло ги је, нове иде је.

– Нама је посеб но задо вољ -
ство што ће у овом про сто ру
сви мла ди људи, науч ни ци, ино -
ва то ри, моћи да оства ре сво је
иде је. Иста као бих да нам је
вео ма дра го што НИС има добру
сарад њу с Мини стар ством про -
све те, нау ке и тех но ло шког раз -
во ја и Гра дом Бео гра дом, која
је пре ра сла у стра те шко парт -
нер ство. НИС је дру штве но
одго вор на ком па ни ја и реа ли -
за ци јом овог про јек та, који смо

подр жа ли у окви ру про гра ма
„Зајед ни ци зајед но”, жели мо
да ути че мо на уна пре ђе ње чита -
ве зајед ни це. На кра ју бих свим
кори сни ци ма овог про сто ра
поже лео мно го успе ха у раду и
мно го кре а тив них иде ја које ће
овде пре то чи ти у кон крет на
дела – рекао је Сми р нов.

„Меј керс спејс” је осми шљен
као место где ће кре а тив ци
моћи да пре то че сво је иде је у
нешто реал но. На пре ко 130
ква драт них мета ра про сто ра
чла но ви имаjу на рас по ла га њу
тех нич ки материjал, ала те, рад -
ни про стор, рачу на ре, струч ну
помоћ и саве те коле га с коjима
могу да раз ви ја ју своjе проjект е
– од идеjе до гото вих про то ти -
по ва. У скла ду са сво јим кор -
по ра тив ним сло га ном „Будућ -
ност на делу”, ком па ни ја НИС
већ девет годи на сара ђу је с
једа на ест локал них зајед ни ца
у Срби ји и уна пре ђу је рад науч -
них и обра зов них инсти ту ци -
ја, кул тур них и спорт ских уста -
но ва, желе ћи да уна пре ди ква -
ли тет живо та гра ђа на у тим
зајед ни ца ма. До сада је подр -
жа но више од 900 про је ка та
који су допри не ли соци јал но-
-еко ном ском раз во ју општи на
и гра до ва, а у које је уло же но
више од мили јар ду дина ра.

Кон фе рен ци ја „Био ма са и био -
гас у Срби ји” одр жа на је у уто -
рак, 20. мар та, у орга ни за ци ји
немач ке и срп ске при вред не
комо ре и уз подр шку Саве зног
мини стар ства за еко но ми ју и
енер ге ти ку Немач ке. Ску пу је
при су ство ва ло више од 150
дома ћих и стра них ком па ни ја,
а међу пре да ва чи ма су били и
пред став ни ци седам углед них
немач ких ком па ни ја које се баве
обно вљи вим изво ри ма енер ги је.

Пре ма речи ма орга ни за то ра,
основ ни циљ је да се у наред -
ном пери о ду успе шне немач ке
ком па ни је пове жу с дома ћим
пред у зе ћи ма ради раз ме не тех -
но ло ги је и иску ста ва. Сто га је
на мар ги на ма ску па одр жа но
неко ли ко саста на ка срп ских и
немач ких при вред ни ка.

Основ ни закљу чак кон фе рен -
ци је је да био ма са има нај ве ћи
удео у потен ци ја лу обно вљи вих
изво ра енер ги је у Срби ји (од

чак 61 одсто) и да ће у годи на -
ма које сле де про из вод ња био -
га са бити вео ма уно сан посао.
Како је рече но на струч ној кон -
фе рен ци ји, број не немач ке ком -
па ни је вео ма су заин те ре со ва -
не за ула га ње у ову област.

У Срби ји тре нут но има све га
десет изгра ђе них постро је ња на
био ма су, што је вео ма мало у
поре ђе њу с Немач ком – око
9.000 про це сних систе ма овог
типа. С дру ге стра не, у нашем

гра ду иде ја о кори шће њу био -
ма се као енер ген та већ уве ли -
ко посто ји. У неко ли ко навра -
та покре ну та је ини ци ја ти ви да
у Пан че ву поч не упо тре ба обно -
вљи вих изво ра енер ги је и да
се, у скла ду са европ ским дирек -
ти ва ма, уште дом подиг не ниво
енер гет ске ефи ка сно сти. Реч је
о изград њи постро је ња за про -
из вод њу стру је (пет до десет
мега ва та) и топлот не енер ги је
(два де сет мега ва та).

Нај ве ћа међу на род на добро -
вољ на акци ја „Сат за нашу
пла не ту”, у орга ни за ци ји Свет -
ског фон да за при ро ду (WWF),
која тре ба да упо зо ри на раси -
па ње при род них ресур са и
кли мат ске про ме не, биће одр -
жа на 24. мар та сим бо лич ним
гаше њем расве те на један сат,
у 20.30, у више од 7.000 гра -
до ва широм све та. Наш град
ће десе ти пут бити део вели -
ке гло бал не поро ди це локал -
них зајед ни ца које ће на сим -
бо ли чан начин ука за ти на
потре бу  очу ва ња пла не те
земље. Пан че вач ки Секре та -
ри јат за зашти ту живот не сре -
ди не позвао је гра ђа не да се
при кљу че акци ји гаше њем
сија ли ца у сво јим домо ви ма,
уста но ва ма и пред у зе ћи ма
нај ма ње на један сат.

Поред тога, над ле жни за
еко ло шка пита ња у нашем
гра ду, у сарад њи са Секре та -
ри ја том за јав не слу жбе и
соци јал на пита ња, ове годи -
не су при пре ми ли при го дан
про грам у Град ском пар ку,
који ће оку пи ти при ста ли це
акци је, као и сугра ђа не који

бри ну о зашти ти живот не сре -
ди не.

Да под се ти мо, ова мани -
фе ста ци ја је посве ће на одр -
жи вим изво ри ма енер ги је и
одр жи вом раз во ју, као и про -
на ла же њу начи на да се с мање
ресур са про из во ди што више
за расту ћу попу ла ци ју на пла -
не ти. Иде ја је да акци ја под -
стак не људе да тро ше мање
ресур са и да се убла же кли -
мат ске про ме не одно сно сма -
њи еми си ја са ефек ти ма ста -
кле не баште, те да се пове ћа
енер гет ска ефи ка сност. Про -
шло го ди шњу акци ју је подр -
жа ло више од две мили јар де
људи из више од 170 зема ља
широм све та и више од 7.000
гра до ва, а у Срби ји се у њу
актив но укљу чи ло 85 гра до -
ва и општи на, као и више од
70 орга ни за ци ја цивил ног дру -
штва и око 180 шко ла, па и
наш град. Ана ли зе у поје ди -
ним земља ма пока за ле су да
је акци ја гаше ња расве те на
један сат рани јих годи на доне -
ла днев ну уште ду енер ги је од
10 про це на та.

Покре та чи акци је „Зеле ни
ино ва ци о ни вау че ри” уру чи -
ли су про шле неде ље укуп но
150.000 евра пред став ни ци -
ма десет ком па ни ја као бес -
по врат на сред ства за под сти -
цај њихо вих ино ва ци о них
про је ка та у обла сти зеле них
тех но ло ги ја и ресурс не ефи -
ка сно сти. Реч је о зајед нич ком
про гра му Вла де Репу бли ке

Срби је и Европ ске бан ке за
обно ву и раз вој (ЕБРД) који
пру жа помоћ ком па ни ја ма
опре де ље ним за уна пре ђи ва -
ње живот не сре ди не и одр -
жи ви раз вој.

Про грам „Зеле ни ино ва ци -
о ни вау че ри” покре ну ла је
Европ ска бан ка уз подр шку
аустриј ске вла де и Цен трал -
но е вроп ске ини ци ја ти ве, а
циљ је да се пове ћа ино ва ци -
о ни капа ци тет малих и сред -
њих пред у зе ћа у обла сти зеле -
них тех но ло ги ја и ефи ка сни -
је упо тре бе ресур са (енер ги -
је, воде и мате ри ја ла). На
први позив ода зва ло се 80
малих и сред њих пред у зе ћа.
Пошто је вели ки број при -
вред них субје ка та био вео ма
заин те ре со ван да се укљу чи
у овај про грам подр шке, орга -

ни за то ри про је ка та су обја -
ви ли дру ги позив за уче шће.
При ја ве се могу под не ти до
30. апри ла, а заин те ре со ва -
ни пред у зет ни ци могу пред -
ло жи ти за финан си ра ње ино -
ва тив но истра жи ва ње чија је
вред ност од 4.000 евра до
20.000 евра. Услов је да пред -
у зе ћа сно се нај ма ње 10 одсто
укуп них тро шко ва. Поред

тога, побед ни ци ма кон кур са
биће омо гу ће на сарад ња с
дома ћим истра жи вач ко-
-раз вој ним орга ни за ци ја ма,
углав ном факул те ти ма и
инсти ту ти ма, на про јек ти ма
који могу бити кофи нан си -
ра ни ино ва ци о ним вау че ри -
ма вред но сти до 20.000 евра.

Европ ска бан ка за обно ву
и раз вој 50 одсто сред ста ва
тро ши за финан си ра ње про -
је ка та зеле не еко но ми је, а
циљ је да 2020. годи не 40
одсто европ ске при вре де буде
у том ста ту су.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
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СТУ ДЕН ТИ ЈАПАН СКОГ НАЦИ О НАЛ НОГ КОЛЕ ЏА КИСА РА ЗУ ПОСЕ ТИ ЛИ ПАН ЧЕ ВО

МЕЂУ НА РОД НИ ТИМ ЗА ПРО МО ЦИ ЈУ
ЗНА ЊА И ВЕШТИ НА

АКЦИ ЈА „САТ ЗА НАШУ ПЛА НЕ ТУ”

Гло бал на еко ло шка
кам па ња

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

НИС-ов ПРО ГРАМ „ЗАЈЕД НИ ЦИ ЗАЈЕД НО”

Отво ре на науч но-занат ска ради о ни ца

Мр Мило рад Илић, дирек -
тор Машин ске шко ле Пан че -
во, иста као је да је ова кав облик
сарад ње вео ма важан за ту
обра зов ну уста но ву, наро чи то
у обла сти јача ња кон цеп та уче -
ња на кон крет ним инже њер -
ским про јек ти ма, што се већ
неко ли ко годи на при ме њу је у
тој шко ли. Он је овом при ли -
ком захва лио пан че вач ким
фир ма ма „Тех но мар кет” и
„Инокс пре ра да”, јер су помо -
гли Машин ској шко ли да уго -
сти при ја те ље из Земље изла -
зе ћег сун ца.

Општи закљу чак је да ђаци
ове пан че вач ке шко ле, када је
реч о прак тич ној при ме ни сте -

че ног зна ња, не зао ста ју за јапан -
ским вршња ци ма. Што се тиче
опре мље но сти, тех но ло шке
писме но сти, ино ва тив но сти и
прак тич не при ме не, пре ма речи -
ма јапан ских сту де на та, Машин -
ска шко ла Пан че во може да ста -
не на црту већи ни јапан ских
струч них шко ла. Када се зна
коли ко су мала ула га ња држа ве
у раз ви ја ње обра зов ног систе -
ма, ова кве похва ле могу само
да годе нашој локал ној зајед -
ни ци, јер има мо шко лу која је
по сво јим могућ но сти ма и
потен ци ја лу дале ко пре ва зи шла
окви ре стан дард не срп ске сред -
ње струч не шко ле.

ПОДР ШКА ИНО ВА ЦИ ЈА МА

У сусрет зеле ној 
еко но ми ји

СУД БИ НА БИО МА СЕ

Срби ја има вели ки потен ци јал
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Синер ги ја козме тич ких трет -
ма на даје нај бо ље резул та те
у реша ва њу целу ли та. Липо -
ли за, маде ро те ра пи ја (маса -
жа окла ги ја ма) и мезо те ра -

пи ја су козме тич ке про це ду -
ре које зајед но сна жно делу -
ју на ели ми на ци ју целу ли та,
масних насла га и вишка воде
из орга ни зма.

Липо ли за пред ста вља
метод циља ног укла ња ња
вишка масних насла га са
одре ђе них реги ја (сто мак,
бути не, бедра, руке, коле на...).
Сам појам липо ли за зна чи
топље ње сала одно сно раз -
град ња масних насла га, које
се при род ним путем изба цу -
ју из орга ни зма. То је меди -

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

Синер ги јом про тив
целу ли та

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Састој ци (за 24 мини кор пи -

це): 175 гра ма бра шна, 75 гра -

ма масла ца, каши ка шеће ра у

пра ху и три каши ке хлад не воде.

За фил: 100 гра ма пуно ма сног

крем масла ца (или крем сира),

каши ка шеће ра у пра ху, 50 гра -

ма чоко ла де и јед но мање јаје.

За деко ра ци ју: 50 гра ма

масла ца, 50 гра ма шеће ра у пра ху и 50 гра ма чоко ла де.

При пре ма: Маслац исе ћи на мање коц ки це и изме ша ти с бра шном

док се не доби ју фине гру дви це. Дода ти шеће ра и воде коли ко је

потреб но да се заме си меко тесто. Замо та ти и ста ви ти у фри жи дер

на пет на ест мину та. Раз ви ти тан ко кору, исе ћи мање кру го ве и обло -

жи ти калуп за мини мафи не или мале метал не модли це.

Изме ша ти крем маслац и шећер у пра ху, дода ти бла го уму ће но

јаје и рас то пље ну чоко ла ду. Изјед на чи ти сме су и напу ни ти кор пи це

од теста. Ста ви ти да се пеку 15–20 мину та на 180 сте пе ни. Изва ди -

ти их из калу па и оста ви ти да се пот пу но охла де.

Уму ти ти пена сто маслац и шећер, дода ти рас то пље ну чоко ла ду и

помо ћу шпри ца са зве зда стим настав ком укра си ти кор пи це. Може -

те их деко ри са ти и пуф ни цом од уму ће не слат ке павла ке на коју

ћете ста ви ти неко ли ко чоко лад них листи ћа.

Напо ме на: крем маслац је врста пуно ма сног млеч ног нама за (са

42% млеч не масти), који садр жи павла ку, маслац и мле ко у пра ху.

Ми смо кори сти ли „крем си” субо тич ке мле ка ре, а ви може те упо тре -

би ти и неки дру ги пуно ма сни крем намаз слич ног саста ва.

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

Мини чоко лад не кор пи це

цин ска про це ду ра при којој
се у масне насла ге тан ком
инјек ци јом убри зга ва кок тел
за раз град њу масти на бази
фос фа ти дил холи на. Про це -
ду ра је без бол на.

Маде ро те ра пи ја (маса жа
окла ги ја ма) даје одлич не
резул та те код раз би ја ња целу -
ли та и изба ци ва ња вишка теч -
но сти. Резул та ти су у тех ни -
ци рада и одре ђе ним уљи ма,
од којих су нај бо ља уље од
кана би са или оно од лешни -
ка. Трет ман се ради ско ро
сат вре ме на сва ки или сва ки
дру ги дан.

Мезо те ра пи ја про тив целу -
ли та је вео ма ефи ка сна. Кори -
сти се ком би на ци ја више
актив них суп стан ци, од Л-
-кар ни ти на до кофе и на, који

има ју вели ку моћ раз би ја ња
целу ли та и ели ми на ци је
вишка воде из орга ни зма.
Мезо те ра пи ја се ради јед ном
или два пута недељ но, инјек -
ци ја ма или дер ма ро ле ром.

Којим ће редо сле дом ове
про це ду ре бити при ме ње не,
одре ђу је тера пе ут у скла ду са
ста њем целу ли та и вишком
кило гра ма. Још није касно
да кре не те у бор бу про тив
целу ли та, боле сти 21. века,
и спрем но доче ка те лето на
пла жи.

Пре гле ди у Заво ду
„Пан че вац” оба вља ју
се субо том

Нај по вољ ни је цене 
у гра ду

Зака жи те рад ним
дани ма од 7 до 14
сати путем теле фо на
013/21-90-900 и
013/21-90-903

Тим лека ра спе ци ја ли ста који
раде у Заво ду за здрав стве ну
зашти ту рад ни ка „Пан че вац”
све је број ни ји, а про пор ци о -
нал но томе, шири се и спек тар
пре гле да које паци јен ти могу
оба ви ти у овој уста но ви. У пле -
ја ди неких од нај бо љих лека ра
срп ског здрав ства које је Завод
„Пан че вац” оку пио, гото во од
самог почет ка је и др Небој ша
Тасић, уро лог, који већ два де -
сет пет годи на ради на Оде ље -
њу уро ло ги је пан че вач ке Опште
бол ни це. Позна то је да је Тасић
неко ли ко годи на био и начел -
ник тог оде ље ња, а потом и
дирек тор Бол ни це.

Прегледи у Заводу „Панче-
вац” обављају се суботом, а
пацијенти их могу заказати рад-
ним данима од 7 до 14 сати
путем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903. Разлог више
да закажете преглед већ сада
је тај што су цене одређених
прегледа и даље на акцији. Тако
се комплетан уролошки пре-
глед код др Небојше Тасића
може обавити по цени од 1.500
динара. Акцијска цена ултра-
звучног уролошког прегледа
такође износи 1.500 динара.

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

ДР НЕБОЈ ША ТАСИЋ: Кре -
ну ли смо с кла сич ним пре гле -
ди ма какви се раде и у дру гим
при ват ним орди на ци ја ма у Бео -
гра ду и већим гра до ви ма, при
чему у скла ду са здрав стве ним
ста њем сва ког паци јен та про -
це њу је мо да ли је нео п ход но,
уз основ ни, ура ди ти и ултра -
звуч ни пре глед. Након увод ног
пре гле да раде се и они додат -
ни, нешто спе ци фич ни ји и ком -
плек сни ји, ако се за њих поста -
ви инди ка ци ја.

• Који симп то ми ука зу ју
паци јен ту на то да тре ба да
посе ти уро ло га?

– Паци јен те би тре ба ло поде -
ли ти у две гру пе. Првој при па да -
ју они који нема ју ника кве тего -
бе, али има ју одре ђе ни број годи -
на када је, пре ма стан дар ди ма
Свет ске здрав стве не орга ни за ци -
је, пре по ру че но да их јед ном у
одре ђе ном пери о ду пре гле да уро -
лог. Пре ци зни је, пре по ру чу је се
да сва ки мушка рац након навр -
ше не 45. годи не јед ном годи шње
пре вен тив но оба ви овај пре глед.
Након 55. годи не ту пре по ру ку
би већ тре ба ло схва ти ти као оба -
ве зу. У прву гру пу спа да ју и паци -
јен ти који дола зе на пери о дич не
кон тро ле након што им је дијаг -
но сти ко ва на нека уро ло шка
болест. Дру гу гру пу паци је на та
чине они који има ју разно род не
тего бе. Оне су нај че шће пове за -
не с мокре њем, које је уче ста ло
или оте жа но – када се нај че шће
јавља ју боло ви или пече ње. Врло
се често поја вљу је и крв при мокре -
њу, што може, а не мора бити
пра ће но боло ви ма. Посеб но је
важно напо ме ну ти да упра во

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: ДР НЕБОЈ ША ТАСИЋ, УРО ЛОГ

РЕДОВ НЕ КОН ТРО ЛЕ – ЗДРА ВИ ЈИ 
И КВА ЛИ ТЕТ НИ ЈИ ЖИВОТ

мокре ње крви без боло ва зах те ва
више пажње и алар мант ни ји је
знак за паци јен та да се оба ве зно
и у што кра ћем року јави уро ло -
гу. Ово не тре ба нико га да пре -
пла ши, јер узрок мокре ња крви
може бити беза злен, ако је, реци -
мо, реч о нус по ја ви која се јавља
због кон зу ми ра ња одре ђе них
леко ва. Међу тим, може се ради -
ти и о неком дале ко озбиљ ни јем
ста њу, па је сто га важно што пре
оти ћи лека ру и испи та ти о чему
је реч.

• Уро ло ги јом се бави те већ
четврт века. Које уро ло шке
боле сти су данас нај че шће и да
ли се нешто у ста ти сти ци про -
ме ни ло у одно су на пери од када
сте били на почет ку кари је ре?

– Гене рал но, нај че шће боле -
сти ури нар ног трак та веза не су
за инфек ци је и за кал ку ло зе,
али оне нису тако дра ма тич не,
јер успе ва мо рела тив но лако да
их реши мо. Нажа лост, у послед -
ње вре ме честе су и повре де
уро ге ни тал ног трак та, било изо -
ло ва не – на при мер, у виду ује -
да инсе ка та и дру гих живо ти -
ња, било у скло пу општих повре -
да у сао бра ћај ним несре ћа ма и
туча ма. Међу тим, зна ча јан део
наших паци је на та, више стру ко
већи него пре три де сет годи на,
јесу паци јен ти који болу ју од
малиг них боле сти. Јед на од три
нај че шће врсте малиг ни те та од
које обо ле ва ју и уми ру мушкар -
ци у јужном Бана ту упра во је
рак про ста те.

• Због чега, по вашем мишље -
њу, број забе ле же них слу ча је -
ва обо ле ва ња од кан це ра расте?

– Раз ло га за то има неко ли -
ко. Један је можда тај што су
усло ви живо та дру га чи ји: разно -
ра зни ток си ни које уно си мо у
себе, као и стрес коме смо изло -
же ни већ 20–30 годи на сигур -
но пове ћа ва ју инци ден цу. Међу -
тим, не тре ба изгу би ти из вида
ни то да је дијаг но сти ка послед -
њих годи на сна жно напре до -
ва ла, па има мо све више могућ -
но сти да болест дијаг но сти ку -
је мо мно го брже него пре. То
на неки начин „диже” број ново -
от кри ве них слу ча је ва. Тако ђе,
про ду же ње про сеч ног живот -
ног века ути че на то да се неке
боле сти јавља ју чешће. Кон -
крет но, кар ци но ма про ста те је
пре три де сет годи на сигур но
било упо ла мање, али глав ни
раз лог је тај што су људи живе -
ли кра ће и болест, ина че карак -
те ри стич на за ста ри је живот -
но доба, није „сти гла” да се
мани фе сту је.

• Могу ли одре ђе ни симп то -
ми ука за ти на рак про ста те у
раном ста ди ју му?

– Кар ци ном про ста те, као и
добар део дру гих кар ци но ма
уну тра шњих орга на, нажа лост,
нема посеб ну симп то ма то ло -

ги ју по којој би се издво јио све
док болест толи ко не узна пре -
ду је да поста не јасно од чега
паци јент болу је. Увод ни ток
боле сти може тра ја ти јако дуго
и у том пери о ду по симп то ми -
ма изгле да исто као добро ћуд -
но уве ћа ње про ста те. Само на
осно ву дијаг но сти ке која се тада
спро ве де може се пре по зна ти
о ком је обо ље њу тач но реч.
Добра вест је да је кар ци ном
про ста те лечив у свим фаза ма.
Кад кажем лечив, мислим на
то да га је могу ће обу зда ти или
чак пот пу но иско ре ни ти. Чак
и у мета стат ској фази се врло
успе шно може лечи ти, тако да
паци јен ти не тре ба да губе наду
ни у том слу ча ју, јер циљ лече -
ња које спро во ди мо јесте да
им про ду жи мо живот и да га
они про жи ве ква ли тет но, те да
дођу до оне оче ки ва не ста ро -
сти до које би дошли и да нема -
ју кар ци ном.

• Не посто је довољ но јаке
речи који ма се може иста ћи
зна чај пре вен ти ве. Шта је то
што човек, поред редов них
лекар ских пре гле да, може и
тре ба да учи ни ради очу ва ња
свог здра вља?

– Коли ко ћемо дуго и ква ли -
тет но живе ти, зави си од мно -

штва фак то ра. На неке, попут
гене ти ке, не може мо ути ца ти,
док на неке дру ге, као што су
окру же ње, поли тич ки усло ви,
окол но сти на послу и слич но,
може мо извр ши ти огра ни чен
ути цај. Држа ва ту тако ђе тре ба
да има вели ку уло гу. Јасан доказ
за то је Дан ска, где живи нај -
здра ви ја наци ја на све ту, што је
после ди ца дуго роч но памет но
вође не пре вен тив не и обра зов не
поли ти ке. Ипак, по мени, нај -
бит ни ји ути цај на то да ли ћемо
се раз бо ле ти и коли ко тиче се
оне обла сти у којој ми сами регу -
ли ше мо усло ве свог живо та – да
ли се редов но и здра во хра ни мо,
да ли кон зу ми ра мо алко хол или
дуван, да ли зло у по тре бља ва мо
леко ве... Данас више нема ника -
квих тај ни о томе како која суп -
стан ца ути че на наше здра вље,
те нема потре бе да рас пра вља -
мо о ства ри ма које су поста ле
акси о ми. Сто га је још мање јасно
зашто већи на људи избе га ва да
се пона ша памет но и одго вор но
пре ма свом здра вљу када је у
при ли ци да то чини. Но изгле да
да је оно што је нај јед но став ни је
и нај при сту пач ни је ујед но и нај -
те же за већи ну људи.

ХРАНА ЗА ДУШУ

При о ри тет

Дра ги моји, да бисмо избе -
гли загла вљи ва ње у сва ко дне -
ви ци, одре ђу је мо шта је нај -
ва жни је за нас у неком тре -
нут ку и како да на нај бо љи
начин оства ри мо зада ти циљ.

Осе ћај мира, сре ће и испу -
ње но сти везу је мо за моме нат
када достиг не мо жеље но.
Један оства ре ни циљ, по пра -
ви лу, отва ра нове могућ но -
сти и наво ди нас да, док смо
на кри ли ма успе ха, одре ђу је -
мо још веће и теже задат ке,
који ће нам (навод но) обез -
бе ди ти мир чим их ура ди мо.
Пре пу шта ју ћи се, с вели ким
узбу ђе њем, без гла вој трци за
оства ре њем нече га што ће нам
доне ти сре ћу и задо вољ ство,
ско ро по неком непи са ном
пра ви лу, забо ра вља мо да смо
сти гли до овог тре нут ка у свом
живо ту захва љу ју ћи неко ме
или нече му што је исто, не
тако дав но, било наш нај зна -
чај ни ји циљ. Деша ва се да
овај наш вре мен ски точак зва -
ни живот зап не, поско чи,
нека да се и пре ки не и ако
нам је пру же на још јед на при -
ли ка, схва та мо да смо, као
нај зна чај ни је, одре ђи ва ли
неке при о ри те те који су нам
вешто намет ну ти, а оно што
нам је душа ода бра ла као
живот ни циљ још увек сто ји

негде скри ве но у некој пра -
шња вој кути ји, забо ра вље но
или зане ма ре но.

Нагло зау ста вља ње може да
буде вео ма бол но, као и схва -
та ње да оно за чим смо без гла -
во јури ли, сма тра ју ћи га нај -
зна чај ни јом ства ри коју тре ба
да ура ди мо, одјед ном поста је
безна чај но. Ого ље но и без пот -
по ре емо ци ја, поста је пот пу но
без вред но за дости за ње сре ће.

И нај у спе шни јим људи ма
је потре бан неко за загр љај без
речи, неко ко поја ча ва укус
побе де на нај леп ши начин,
сво јом љуба вљу. Пут ка успе -
ху не бисмо ни запо че ли без
подр шке дра гих и њихо ве вере
у нас и када смо сами пре пла -
вље ни сум њом и неси гур но -
шћу. Јед ном уве ре ни у без у -
слов ну подр шку посеб не осо -
бе, оне срцем бира не, поста је -
мо толи ко сигур ни у непро -
ме њи вост емо ци ја које доби -
ја мо да их, сасвим нео сет но,
сме шта мо у под ра зу ме ва ност.
Пре неког вре ме на је било наш
при о ри тет све што је потреб -
но да бисмо неко ме поја ча ли
сјај у очи ма. У жељи да поста -
не мо успе шни ји, јачи, бољи
од мно гих рачу на мо на то да
има мо увек где и коме да се
вра ти мо, допу ни мо емо тив не
бате ри је и наста ви мо да без -
гла во јури мо ка ново по ста -
вље ним при о ри те ти ма.

Пре него нас живот опо ме -
не неким наглим коче њем,
тре ба ло би да успо ри мо сами.
Да про ве ри мо да ли смо још
увек узрок нечи јој сре ћи, да
ли пока зу је мо да нам је ста -
ло или под ра зу ме ва мо љубав.

Какав при о ри тет у живо -
ту одре ди ти – одлу ка је, као
и увек, на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог



Страст се под ра зу ме ва ако
сте рође ни у зна ку Шкор пи -
је и не може те јој ума ћи:
заљу би ће те се до уши ју, сева -
ће вар ни це, али на кра ју ћете
завр ши ти сло мље ног срца.

Фран че ска то нај бо ље зна.
Због тога се и вра ти ла у Рим,
град који је ника да није
изне ве рио. Као ни хоро скоп
у њеном оми ље ном часо пи -
су. Иако не веру је баш
сасвим у то, зве зде су нека -
ко увек у пра ву. Сусрет с
нео до љи во при влач ним
стран цем поно во ће јој рас -
па ли ти машту, јер иако то
не жели мо да при зна мо, сви
негде у себи тра жи мо нешто

што под се ћа на љубав.
Можда ипак није све запи -
са но у зве зда ма.

ДРУШТВО
Петак, 23. март 2018.

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

У про шлом бро ју нашег листа
пита ли смо вас шта не бисте
никад воле ли да чује те да се
при ча о вама. „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 „При -
ча о нама” Керо лин Бра ун 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:

„Не бих волео да поч не да
се при ча да радо позајм љу -
јем паре дру ги ма. Шифра:
шкр ти ца.” 063/3352...

„Било шта што не иде у
при лог чиње ни ци да сам нај -
леп ша, нај бо ља и нај па мет -
ни ја. Молим лепо!”
060/4442...

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 ко је њихо ва оми ље на
филм ска зве зда. Они ће осво -
ји ти по један при ме рак књи -
ге „Тихо вече с Мери лин
Монро” Луси Холи деј.

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

„Моја ком ши ни ца Зора.
Толи ко ми добро глу ми да је
обо жа вам!” 060/6672...

„Моја пето го ди шња ћер -
ки ца Маша. Кад тре ба одглу -
ми ти онај поглед за који се
доби ја додат но ребро чоко -
ла де, нема јој рав не!”
064/2234...

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, 28. мар та, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње:
„Која је ваша оми ље на књи га за децу?”, награ ди ће мо по јед -
ним при мер ком књи ге „Ске лиг” Деј ви да Алмон да. 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.

Десе то го ди шњи Мајкл је
забри нут за живот сво је тек
рође не сестри це. Рас тр зан
изме ђу оба ве за у шко ли и
оно га што роди те љи оче ку ју
од њега, као и због сва ђа с
дру го ви ма, он се окре ће при -
ја те љи ци Мини и нео бич ном
Ске ли гу, кога зати че у тро -
шној гара жи куће у коју се
њего ва поро ди ца досе ли ла.
Али да ли је Ске лиг уоп ште
човек? И у каквој је он вези
са сова ма?

„Ске лиг” Деј ви да
Алмон да

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Реци ми који си
знак” Алесијe де Луке

Два чита о ца који до сре де, 28. мар та, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње:
„Да ли веру је те у астро ло ги ју?”, награ ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Реци ми који си знак” Алесијe де Луке.
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.

НАЦИ О НАЛ НИ ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ РАКА ДОЈ КЕ

РАНО ОТКРИ ВА ЊЕ СПА СА ВА ЖИВОТ
Воде ћа малиг на
болест код жена

У Срби ји годи шње
3.600–4.600 жена
обо ли, а 1.600 умре

Само пре глед 
оба ве зан јед ном
месеч но

Пре ма Кален да ру јав ног здра -
вља 20. март се обе ле жа ва као
Наци о нал ни дан бор бе про тив
рака дој ке. Циљ кам па ње која
је и ове годи не тим пово дом
реа ли зо ва на широм наше
земље, па и у Пан че ву, био је
да се скре не пажња на рас про -
стра ње ност ове боле сти, да се
подиг не свест о зна ча ју пре -
вен ци је и раног откри ва ња те
врсте малиг ни те та, те да се
каже нешто више и на тему
пали ја тив ног збри ња ва ња обо -
ле лих.

Рак дој ке је воде ћа малиг на
болест код жена како у раз ви -
је ним земља ма, тако и у земља -
ма у раз во ју. Нај ве ћи број умр -
лих од рака дој ке јавља се у
земља ма у раз во ју због дијаг -
но сти ко ва ња боле сти у касној
фази, углав ном због недо стат -
ка све сти о потре би раног
откри ва ња, као и због недо -
стат ка ресур са у здрав стве ном
систе му.

Забри ња ва ју ће број ке
Пре ма пода ци ма Кан це ла ри је
за скри нинг Инсти ту та за јав но
здра вље Срби је, у Срби ји годи -
шње 3.600–4.600 жена обо ли, а
1.600 умре од ове боле сти.

Нај ве ћи број обо ле лих жена
и у нашој земљи је ста ро сти 50–
65 годи на живо та, али се тренд
пора ста бро ја обо ле лих спу шта

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Он радо позајм љу је
паре

Захваљујем екипи др Брани-
слава Моришана с хируршког
одељења Опште болнице у Пан-
чеву на беспрекорно обављеном
врло компликованом хирур-
шком захвату. Овом приликом

желим да похвалим и одговор-
ност коју је приликом неге паци-
јената показало и остало осо-
бље на Одељењу хирургије.

Пресрећни пацијент 
Светислав Маринков

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Похвале за екипу 
доктора Моришана

У ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈИ КЦ „НЕК ТАН АРТ”

Ради о ни ца 
пер фор манс арта

КЦ „Нек тан арт” орга ни зу је
умет нич ку лабо ра то ри ју пер -
фор манс арта, која ће бити одр -
жа на у окви ру фести ва ла „Пан -
фор манс”.

Недељ на истра жи вач ка ради -
о ни ца, коју ће води ти Мар ко
Нек тан, оку пи ће нај ви ше седам
умет ни ка и љуби те ља пер фор -
ман са из Пан че ва који желе да
истра жу ју ову умет ност. Резул -
та ти рада лабо ра то ри је биће
пре зен то ва ни на пан че вач ком
фести ва лу пер фор манс арта,
који ће бити одр жан од 6. до 8.
јула.

Про грам садр жи вежбе из раз -
ли чи тих обли ка ове умет но сти
и пра ти раз вој и кре а ци ју сва -
ког поје дин ца. Лабо ра то ри ја је
бес плат на, али је потреб но при -
ја ви ти се до 1. апри ла на имејл
адре су nektan.art@gmail.com.
При ја ва тре ба да садр жи био -
гра фи ју и про прат но писмо у
ком ће бити обја шње но зашто
бисте воле ли да при су ству је те
ради о ни ца ма и да истра жу је те
пер фор манс арт.

Више инфор ма ци ја може се
доби ти на теле фон 063/505-
418.

но сти ку и лече ње, шан се за изле -
че ње и про ду же так живо та су
дале ко веће него у слу ча је ви ма
када се ова болест пре по зна
касно. У раз ви је ним земља ма
рак се у гото во 90% слу ча је ва
откри је у раној фази, када је
могућ ност лече ња нај ве ћа.

У Јужно ба нат ском окру гу
годи шње око 170 жена обо ли и
80 умре од рака дој ке. У Пан -
че ву око 75 жена обо ли и 30–
35 изгу би бит ку са овом боле -
шћу. У послед њих пет годи на
нај ви ше обо ле лих у нашем окру -
гу реги стро ва но је у узра сту 60–
64 годи не, а нај ра ни је дијаг но -
сти ко ва ни рак дој ке био је у
узра сту 20–24 годи не (јед на осо -
ба) и 25–29 годи на (две осо бе).

Удру же ни фак то ри ризи ка
– Тре нут но не посто ји довољ но
зна ња о узро ци ма настан ка рака
дој ке, тако да рано откри ва ње
боле сти оста је камен теме љац

зо ва на скри нинг мамо гра фи ја
смрт ност жена сма ње на за око
35%, а исто тако про ду жен је
живот ни век и ква ли тет живо -
та осо ба ма код којих је у окви -
ру скри нин га откри вен кар ци -
ном дој ке у раној фази. Важно
је иста ћи да овај вид пре гле да
могу оба ви ти и жене мла ђе од

пре ма мла ђем годи шту. Рак дој -
ке се нај че шће откри је када је
њего ва вели чи на пре ко два цен -
ти ме тра, с већ посто је ћим бли -
жим или уда ље ним мета ста за -
ма. Када се рак дој ке откри је у
раној фази – онда када су про -
ме не непал па бил не, одно сно
нео пи пљи ве, или када је вели -
чи на тумо ра мања од јед ног
цен ти ме тра – уз аде кват ну дијаг -

кон тро ле те врсте кан це ра. Сма -
тра се да је наста нак рака дој ке
мул ти фак то ри јал ног поре кла и
да број ни фак то ри ризи ка делу -
ју удру же но. Нај че шће поми -
ња ни фак то ри ризи ка за наста -
нак ове боле сти јесу: наслед не
пре ди спо зи ци је, рана прва мен -
стру а ци ја, касна мено па у за,
нера ђа ње деце или рађа ње деце
у касни јем живот ном добу,

недо је ње деце, хор мон ска тера -
пи ја, непра вил на исхра на, недо -
вољ на физич ка актив ност, гоја -
зност, кон зу ми ра ње алко хо ла,
дува на и тако даље – исти че
прим. др Љиља на Лазић, дирек -
тор ка пан че вач ког Заво да за
јав но здра вље.

У тој уста но ви нагла ша ва ју
да је вео ма важно да сва ка жена
у гене ра тив ном пери о ду јед ном
месеч но, нај бо ље десе тог дана
од почет ка циклу са, ура ди само -
пре глед дој ке. Ова пре по ру ка
се одно си и на жене мла ђег
живот ног доба, као и на труд -
ни це и поро ди ље. Потреб но је
да жене посма тра ју сво је дој ке,
да обра те пажњу на изглед,
облик и вели чи ну дој ки, на про -
ме не на њима, на боју коже,
изглед бра да ви ца, поја ву исце -
да ка и слич но. Уко ли ко се уочи
било каква про ме на, тре ба се
одмах јави ти лека ру. Код жена
мла ђих од педе сет годи на јед -
ном годи шње се спро во ди пре -
вен тив ни кли нич ки пре глед код
иза бра ног гине ко ло га, након
чега се ради и ултра звук, а у
инди ко ва ним слу ча је ви ма и
мамо гра фи ја.

Скри нинг мамо гра фи ја
Нај зна чај ни ји начин раног
откри ва ња рака дој ке код жена
ста ро сти 50–69 годи на јесте
спро во ђе ње скри нинг мамо гра -
фи је.

У при лог томе све до чи чиње -
ни ца да је у земља ма у који ма
се годи на ма спро во ди орга ни -

У Пан че ву годи шње
око 75 жена обо ли и
30–35 изгу би бит ку
са овом боле шћу

пре по ру че ног живот ног доба,
уко ли ко има ју неке симп то ма -
тич не тего бе или је неко у њихо -
вој поро ди ци боло вао од слич -
ног или истог обо ље ња.

Орга ни зо ва ни скри нинг рака
дој ке у 2017. годи ни у Срби ји
спро ве ден је на тери то ри ји 35
домо ва здра вља, а у акци ју су
укљу че ни и мобил ни мамо гра -
фи на тере ну. Када је реч о
тери то ри ји јужног Бана та, орга -
ни зо ва ни скри нинг про грам
раног откри ва ња рака дој ке
спро во ди се у Пан че ву, а поја -
ча ни опор ту ни скри нинг у
Вршцу.

Д. Кожан



Неза ви сни поли циј ски син -
ди кат Срби је нај о штри је осу -
ђу је напад на поли цај ца који
се дого дио 18. мар та у бли -
зи ни Костол ца, због чега је
он у само од бра ни упо тре био
ватре но оруж је и ранио напа -
да ча у ногу.

Он је био у патр о ли која је
интер ве ни са ла након при ја -
ве о поро дич ном наси љу у
јед ном селу. Када је зајед но
с коле га ма сти гао на лице
места, три де сет сед мо го ди -
шњак који је мал тре ти рао
мај ку и бабу почео је да пре -
ти да ће акти ви ра ти бом бу, а
онда је почео да бежи.

Поли цај ца који га је сти -
гао и поку шао да га ухап си
он је напао елек трич ним пен -
дре ком и нанео му повре де,
након чега је поли ца јац у
њега пуцао. После тога обо -
ји ци је ука за на помоћ. Про -
тив напа да ча ће бити под не -
те кри вич не при ја ве не само
због наси ља у поро ди ци него

и за напад на слу жбе но лице,
као и зато што је имао елек -
трич ни пен дрек.

„Пре само неде љу дана
дого дио се сли чан инци дент
у Бору, када је пљач каш
напао поли цај ца који је
интер ве ни сао. Због тога је
рањен, јер је и тај коле га
исправ но реа го вао и зашти -
тио свој живот. Ово је пока -
за тељ да изме не Зако на о
поли ци ји које су у скуп штин -
ској про це ду ри мора ју да обу -
хва те и јасно пре ци зи ра ју
упо тре бу сред ста ва при ну де,
на шта је ини ци ја ти вом над -
ле жни ма суге ри сао и Неза -
ви сни поли циј ски син ди кат
Срби је. Једи но тако, јасним
и пре ци зним одред ба ма овог
пита ња, неће мо има ти ситу -
а ци ју у којој ће поли цај ци
окле ва ти да кори сте ватре но
оруж је да би зашти ти ли сво -
је живо те”, пише у саоп ште -
њу Неза ви сног поли циј ског
син ди ка та Срби је.

У прет ход них пет годи на (од
2013. до 2017) на ули ца ма и
путе ви ма у Срби ји поги ну ла су
742 пеша ка, а повре ђе но их је
14.466. Сва ке неде ље у сао бра -
ћај ним несре ћа ма стра да ју три
пеша ка, а сва ког дана их осам
буде повре ђе но. Зато није пре -
те ри ва ње ако се каже да су они
јед на од нај у гро же ни јих кате -
го ри ја у сао бра ћа ју – пише у
саоп ште њу Аген ци је за без бед -
ност сао бра ћа ја Срби је.

Када се посма тра засту пље -
ност раз ли чи тих уче сни ка у
сао бра ћај ним незго да ма, четвр -
ти на свих поги ну лих лица су
пеша ци, а шести на свих повре -
ђе них су тако ђе они. Нај у гро -
же ни ја ста ро сна кате го ри ја
пеша ка у сао бра ћа ју су ста ри ји
од 65 годи на, јер је поло ви на
поги ну лих била те ста ро сти.

Због ове сумор не ста ти сти ке
Аген ци ја за без бед ност сао бра -
ћа ја обја ви ла је и неко ли ко саве -
та за пеша ке. Када пре ла зе пре ко
ули це, тре ба ло би да то раде само
на пешач ким пре ла зи ма уко ли -
ко они посто је, као и да оба ве зно

буду уда ље ни од коло во за пре
него што поч ну да пре ла зе ули -
цу. Ово је важно, јер се често
деша ва да ками о ни и ауто бу си
при ли ком скре та ња пра ве вели -
ки лук, па тада могу јед ним делом
да пре ђу и пре ко тро то а ра. Зато
је важно и да пеша ци увек буду
кон цен три са ни и опре зни.

Пеша ци посеб но тре ба да
воде рачу на о томе да ника да

не уђу у мртав угао воза ча, јер
их они тада не виде и нису све -
сни њихо вог при су ства. Посеб -
но мора ју да буду пажљи ви
када пре ла зе ули цу у којој на
коло во зу нема обе ле же ног
пешач ког пре ла за. У тим слу -
ча је ви ма ника ко не би тре ба -
ло да уна пред оче ку ју да ће се
воза чи вози ла која дола зе из
супрот ног прав ца на вре ме зау -

ста ви ти и да ће их про пу сти -
ти. Као прво, пита ње је да ли
ће их воза чи на вре ме при ме -
ти ти, а дру го, чак и да их одмах
уоче, неиз ве сно је да ли ће ста -
ти на вре ме јер су тзв. зау став -
ни путе ви ауто мо би ла, ками о -
на и мото ци ка ла раз ли чи ти.

Дру гим речи ма, ками о ни ма
и ауто бу си ма је потреб но мно -
го више вре ме на да се зау ста -
ве него пут нич ким вози ли ма.
Зато је нај бо ље и нај бе збед ни -
је да пеша ци, уко ли ко при ме -
те вози ла која им дола зе у
сусрет, прво саче ка ју да она
про ђу, па тек онда да пре ђу
пре ко ули це. Било би пожељ -
но и да пеша ци, уко ли ко пеша -
че ноћу, оба ве зно носе све тлу
оде ћу или рефлек ту ју ћи прслук,
а ако их нема ју, да поне су са
собом бате риј ску лам пу.

Због тврд њи поје ди них меди -
ја да спи сак кри ми нал них уби -
ста ва у Срби ји поста је све дужи,
Мини стар ство уну тра шњих
посло ва Срби је саоп шти ло је
да је про шле годи не у нашој
земљи било 76 уби ста ва, што
је дале ко нај ма ње у послед њих
три де сет годи на.

Поре ђе ња ради, број ових
кри вич них дела у Срби ји се од
2000. до 2012. годи не кре тао
изме ђу 120 и 215, па је тако,
реци мо, 2000. годи не било 212
уби ста ва, сле де ће годи не 215,
а 2009. су забе ле же на 142 уби -
ства. Из тога се може закљу чи -
ти да су у Репу бли ци Срби ји
такви слу ча је ви ређи у одно су
на мно ге раз ви је ни је земље у
Евро пи. Под јед на ко је важно
и то да је у прет ход ном пери о -
ду расве тље но 80 про це на та
свих уби ста ва.

Када је реч о таквим дога ђа -
ји ма, који су после ди ца кри ми -

нал них обра чу на, истра ге су вео -
ма сло же не и није их могу ће
завр ши ти за неде љу дана. Међу -
тим, поли ци ја интен зив но ради
на свим овим слу ча је ви ма.

Доказ пре да ног, пожр тво ва -
ног и некад дуго го ди шњег рада
јесте и чиње ни ца да је у прет -
ход не чети ри годи не реше но

више од десет уби ста ва из рани -
јег пери о да, од којих су нека
почи ње на и пре ско ро два де -
сет годи на.

Тако је, реци мо, поли ци ја
про шле годи не реши ла уби -
ство Дра го ми ра Кали ни ћа у
Бари чу које је почи ње но 1998.
годи не. После више од пет на -

ест годи на реше но је и тро -
стру ко уби ство које је почи ње -
но 2000. годи не у јед ном пред -
у зе ћу на Новом Бео гра ду, а
уби ство Жив ке Лакић у Бео -
гра ду реше но је 2014. после
пуних четр на ест годи на.

Сеп тем бра 2015. годи не
поли ци ја је расве тли ла и девет -
на ест годи на ста ро уби ство Гор -
да не Инђић, а исте годи не је
раз ја шње на и смрт Тихо ми ра
Поње ви ћа који је лишен живо -
та 2002. годи не у бли зи ни Бач -
ке Палан ке.

Гра ђа ни Репу бли ке Срби је
могу да се осе ћа ју дале ко без -
бед ни је него пре десет и више
годи на, када је број уби ста ва у
Срби ји био и до три пута већи
него про шле годи не. Без обзи -
ра на то при пад ни ци Мини -
стар ства уну тра шњих посло ва
пре да но раде како би гра ђа ни
били што сигур ни ји, а број уби -
ста ва још мањи.

Пан че вач ка поли ци ја
ухап си ла је М. Ш. (1993)
пошто је опљач као пошту
на Коте жу 1.

Он је про шле неде ље
маски ран ушао у про сто ри је
те поште и затра жио од јед -
не слу жбе ни це да му да новац
пре те ћи јој пен дре ком. Када

је она то учи ни ла, истр чао је
напо ље и почео да бежи.

У јед ном тре нут ку је при -
ме тио да му је поли ци ја за

пета ма, па је почео да бежи
у прав цу Еко ном ске шко ле.
Ухап шен је у Ули ци осло бо -
ђе ња само пет на ест мину та
након пљач ке.

ХРОНИКА
Петак, 23. март 2018.
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Пан че во пре тр пе ло
огром ну ште ту током
бом бар до ва ња

После ди це 
уни шта ва ња пого на
петро хе миј ске 
инду стри је 
неса гле ди ве

У орга ни за ци ји борач ких и вете -
ран ских удру же ња из нашег
гра да, у Пан че ву ће 24. мар та
у под не бити обе ле же на годи -
шњи ца НАТО агре си је и бом -
бар до ва ња Срби је.

Овај тужан датум је про те -
клих годи на био обе ле жа ван у
Фабри ци ави о на, али је доне та
одлу ка да се то про ме ни и да
се они који не желе да забо ра -
ве НАТО агре си ју на Срби ју
оку пља ју испред спо ме ни ка
нашим нека да шњим сугра ђа -
ни ма који су изгу би ли живо те
у рато ви ма вође ним од 1991.
годи не.

Орга ни за то ри овог дога ђа је
пози ва ју све заин те ре со ва не
гра ђа не, поро ди це поги ну лих
током НАТО агре си је и стра -
да лих у рато ви ма од 1991. до
1999. годи не, чла но ве борач -
ких и вете ран ских удру же ња,
гра до на чел ни ка, при пад ни ке
вој ске и поли ци је да 24. мар та
буду испред спо ме ни ка и да
при су ству ју ску пу на коме ће

ГОДИ ШЊИ ЦА НАТО АГРЕ СИ ЈЕ

СЕЋА ЊЕ НА ДАНЕ УЖА СА

бити ево ци ра не успо ме не на
дане када је Срби ја била суо -
че на с неви ђе ним раза ра њи ма,
стра да њи ма и дивља штвом.

У напа ди ма НАТО ави ја ци -
је, који су тра ја ли 78 дана без
пре ки да, тешко су оште ће ни
инфра струк ту ра, при вред ни
објек ти, шко ле, здрав стве не
уста но ве, медиј ске куће, мана -
сти ри, цркве и кул тур ни спо -
ме ни ци.

Ште та коју су чла ни це НАТО-а
нане ле нашој држа ви про це ње -
на је на три де сет до сто мили -
јар ди дола ра. Кона чан број
жрта ва зва нич но није саоп штен,
а прет по ста вља се да је поги -
ну ло изме ђу 1.200 и 2.500 циви -

ЕКС ПРЕ СНА АКЦИ ЈА 

Лопов ухап шен за
пет на ест мину та

ла и вој ни ка, док је око 5.000
њих рање но.

Међу првим мета ма ван -
дал ског бом бар до ва ња Запад -
не али јан се био је и наш град.
У првим мину ти ма након
почет ка агре си је на Срби ју и
Црну Гору гађа на је Фабри ка
ави о на „Утва”, а пого ђе не су
и вој не базе у око ли ни Кача -
ре ва и Банат ског Новог Села.
Нажа лост, то није све, јер се
касни је током НАТО агре си је
дого ди ло нешто што нико није
могао да оче ку је – први пут у
све ту гађа не су петро хе миј -
ске фабри ке, што је, уз огром -
ну мате ри јал ну ште ту, про у -
зро ко ва ло и неса гле ди ве еко -

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ло шке и здрав стве не после -
ди це.

Током агре си је на нашу
земљу Рафи не ри ја је бом бар -
до ва на седам пута, а „Петро -
хе ми ја” и „Азо та ра” по два пута.
Уни штен је и већи део „Утве”.
НАТО ави ја ци ја је гађа ла Пан -
че во два де сет чети ри пута и
баци ла око шезде сет разор них
бом би, крста ре ћих раке та и
дру гих про јек ти ла.

Нај те жи и по после ди ца ма
нај стра шни ји напад на наш
град дого дио се у рану зору 4.
апри ла, када су бом бе пале на
Енер га ну, витал ни погон Рафи -
не ри је. Том при ли ком су поги -
ну ли рад ни ци Енер га не Дејан
Бој ко вић, Душан Бого са вљев и
Мир ко Дми тро вић.

Агре со ри су пре кр ши ли све
међу на род не нор ме и зако не и
када су 15. апри ла бом бар до -
ва ли резер во а ре амо ни ја ка у
„Азо та ри” и винил-хло рид
моно ме ра у „Петро хе ми ји”. На
сре ћу, резер во а ри амо ни ја ка, у
који ма је било 9.000 тона те
мате ри је, испра жње ни су пре
напа да НАТО ави ја ци је, па је
тако спре че на еко ло шка ката -
стро фа огром них раз ме ра.

Међу тим, када су бом бе пале
на „Петро хе ми ју”, над гра дом
је неко ли ко дана могао да се
види огро ман облак црног дима,
а у ваздух је исцу ри ла вели ка
коли чи на кан це ро ге ног винил-
-хло рид моно ме ра.

САОП ШТЕ ЊЕ МИНИ СТАР СТВА УНУ ТРА ШЊИХ ПОСЛО ВА

У Срби ји мање уби ста ва него рани је

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

Пеша ци међу нај у гро же ни ји ма у сао бра ћа ју

Син ди кат срп ске поли ци је
похва лио је ново сад ске поли -
цај це који су кра јем про шле
неде ље изву кли чове ка из
Дуна ва након што је поку -
шао да се уби је ско ком с јед -
ног моста у том гра ду.

Захва љу ју ћи брзој интер -
вен ци ји поли циј ске патр о ле
човек је изву чен из хлад не и
набу ја ле реке и пре дат Хит -
ној помо ћи.

„Међу њего вим спа си о ци -
ма био је поли ца јац који је
пре тога спа сао два живо та.
Он је на вре ме при ме тио
тело које је плу та ло, иско -
ри стио је чамац који се нала -
зио у њего вој бли зи ни, дове -
слао до давље ни ка и изву -
као га на оба лу уз помоћ
коле га. Поно сни смо на такве
поли цај це”, пише у саоп ште -
њу ССП-а.

СИН ДИ КАТ СРП СКЕ ПОЛИ ЦИ ЈЕ

Похва ла за 
ново сад ске спа си о це

РЕА ГО ВА ЊЕ НА ЈЕДАН ИНЦИ ДЕНТ

Напад ну ти поли ца јац
оправ да но пуцао

Небо над Пан че вом рат не 1999. годи не



Вели ки успех про те клог
викен да пости гла је шко ла
фуд ба ла ново се љан ске ФК
„Сло ге”, на финал ном тур ни -
ру првен ства држа ве у фут са -
лу, одр жа ном у Лаза рев цу.
Том при ли ком су деца рође -
на 2007. годи не, коју као тре -
нер пред во ди Дра ган Топић,
осво ји ла прво место.

Наро чи то узбу дљи во и неиз -
ве сно било је у финал ној утак -
ми ци за пам ће ње, када су
петли ћи ФК „Сло ге”, након
пена ла, с резул та том 4 : 3
побе ди ли дома ћу еки пу
„Колу ба ре” из Лаза рев ца.
Изу зе тан резул тат додат но

под у пи ре чиње ни ца да је
капи тен Денис Мали ца про -
гла шен за нај бо љег игра ча,
док је гол ман Адри јан Буга -
рин иза бран за нај у спе шни -
јег чува ра мре же.

Напо ме не ради, на завр -
шном тур ни ру су уче ство ва -
ли побед ни ци реги о на Вој во -
ди на, Бео град, источ на Срби -
ја и цен трал на Срби ја.

Банат ски Бре сто вац: Наста -
вље ни су радо ви на изра ди
глав ног колек тор ског кана ла.
Рад ни ци ЈКП-а „Ком брест”
оре зи ва ли су гра ње у пар ку.
Месна зајед ни ца под не ла је
Град ском већу пред лог за
изра ду про јект но-тех нич ке
доку мен та ци је за уре ђе ње три -
ју атар ских путе ва.

Банат ско Ново Село: Шко ла
фуд ба ла ФК „Сло ге” три јум -
фо ва ла је на финал ном тур -
ни ру првен ства држа ве у фут -
са лу, одр жа ном у Лаза рев цу.
Деч ји вокал ни и инстру мен -
тал ни соли сти из сек ци ја
Дома кул ту ре насту пи ће у
субо ту, 24. мар та, на ква ли -
фи ка ци ја ма за Деч ји фести -
вал Руму на Вој во ди не у
Кушти љу. Одбој ка шки клуб
при ре ди ће „Тур нир при ја тељ -
ства” у субо ту, 24. мар та, а на
њему ће уче ство ва ти и гости
из Шипо ва, Јај ца и Пан че ва.

Доло во: Тра ди ци о нал на смо -
тра овно ва одр жа на је у субо -
ту, 17. мар та, у дво ри шту
Месне зајед ни це. На послед -
њој скуп шти ни Удру же ња
жена „Долов ке” за нову пред -
сед ни цу иза бра на је доса да -
шња пот пред сед ни ца Дра га -
на Марић. При ред ба пово дом
дана шко ле упри ли че на је у
сре ду, 21. мар та, у Дому кул -
ту ре.

Гло гоњ: Добро вољ но ватро га -
сно дру штво уче ство ва ло је
про те клог викен да на међу -
на род ном купу у Ста рој Мора -
ви ци са чети ри еки пе и све
су се пла си ра ле на прва чети -
ри места. Удру же ње жена
„Гло гоњ ке” одр жа ло је у уто -
рак, 20. мар та, редов ну годи -
шњу скуп шти ну.

Ива но во: Основ на шко ла
„Моша Пија де” обе ле жи ла је

свој дан у четвр так, 15. мар -
та, при год ном при ред бом у
Дому кул ту ре. При кра ју је
сана ци ја тро то а ра око згра де
поме ну те обра зов не уста но -
ве. Теку при пре ме за пред -
сто је ћи фото-сафа ри, који ће
бити одр жан 15. апри ла.

Јабу ка: Због убр за ног пора -
ста водо ста ја Тами ша над ле -
жне слу жбе пом но пра те ситу -
а ци ју како би у слу ча ју потре -
бе регу ли са ле про ток воде на
уста ва ма. Еви дент но је пове -
ћа ње бро ја паса лута ли ца, а
све више гра ђа на при ја вљу је
напа де тих живо ти ња Месној
зајед ни ци и кому нал ном
пред у зе ћу.

Кача ре во: Месна зајед ни ца
при пре ма доку мен та ци ју за
рекон струк ци ју Хале спор то -
ве. Рад ни ци кому нал ног пред -
у зе ћа раде на осве жа ва њу клу -
па у пар ку. Глу ми ца Татја на
Кец ман изве ла је коме ди ју
под нази вом „Десет пре ма
један” у четвр так, 22. мар та,
у Дому омла ди не.

Омо љи ца: По пози ву Месне
зајед ни це, фир ма „Хидро вод”
из Пан че ва сани ра оште ће -
ња која су се поја ви ла због
сле га ња тере на након изград -
ње кана ли за ци о не мре же.
Први човек села Душан
Лукић, који је ујед но и спорт -
ски рад ник, поста вљен је за
пред сед ни ка Саве за за школ -
ски спо рт Гра да Пан че ва. Рад -
ни ци ЈКП-а „Зеле ни ло” секли
су трску око поња вич ког
моста ка Ива но ву.

Стар че во: Пред став ни ци ОИ
„Надел” посе ти ли су Аду
Циган ли ју у субо ту, 17. мар -
та, како би уче ство ва ли у оби -
ла ску тере на на којем ће овог
лета бити одр жа на вели ка
смо тра више хиља да ска у та
из целог све та. „Сат за пла -
не ту” биће обе ле жен у субо -
ту, 24. мар та, изме ђу 20.30 и
21.30, искљу чи ва њем све тла
на јав ној расве ти у цен тру
села, док ће на Тргу нео ли та
бити изве ден при кла дан пер -
фор манс.

Петак, 23. март 2018.
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Месне актуелности 
При мер ци из целог
јужног Бана та

Жири оце њи вао само
екс те ри јер

Два на е ста Реги о нал на изло жба
овно ва у Доло ву при ре ђе на је
у субо ту, 17. мар та, у дво ри -
шту Месне зајед ни це.

Том при ли ком изла га ли су
узга ји ва чи из два де се так села
из целог јужног Бана та. Нарав -
но, нај ви ше је било Доло ва ца,
али нашло се места и за сто ча -
ре из Пан че ва и Новог Села.

Дома ћи ни ма два тре ћа
места
Овда шњи огра нак Удру же ња
овча ра „Банат” при пре мио је
све што је нео п ход но за так -
ми че ње – од бок со ва, пре ко
награ да и захвал ни ца, до музи -
ке, ића и пића за дру же ње. Овог
пута било је мало про бле ма с
кишом, која је у јед ном момен -
ту жесто ко рас па ли ла и рас -
ква си ла трав њак дво ри шта,
попри шта ово го ди шње смо тре.

Након што су сви узга ји ва чи
при ка за ли сво је узда ни це,
струч њак из Инсти ту та „Тамиш”
заду жен за сто чар ство Нико ла
Сто и са вље вић позвао је пре о -
ста ле чла но ве жири ја на већа -
ње. У међу вре ме ну су се пову -
кли сури обла ци, које је на
небе ском сво ду заме ни ло про -
лећ но сун це, али није било лако
одбра ни ти се од банат ског бла -
та. Једи но реше ње нала зи ло се
у дубо ким гуме ним чизма ма.

Изло же не су све расе засту -
пље не на овим про сто ри ма, а
жири је након поду жег оце њи -
ва ња донео одлу ке. Тако је у
кон ку рен ци ји банат ске оми ље -
не „сор те”, цига је, напра вље но
так ми че ње у три кате го ри је:
нај бо љег овна извео је Срђан

СЕЛО

У ДОЛО ВУ ОДР ЖА НА ЈОШ ЈЕД НА РЕГИ О НАЛ НА ИЗЛО ЖБА ОВНО ВА

НЕКО ВОЛИ ЦИГА ЈЕ, НЕКО БЕЛЕ

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ВРЕ ДАН РЕЗУЛ ТАТ У ФУТ СА ЛУ МАЛИХ

НОВО СЕ ЉА НА

Петли ћи „Сло ге”
прва ци држа ве

Вој нов из Илан џе, шиље га на –
Ђока Попов из Уљме, а на изло -
жби мла ђих грла побе дио је
Тра јан Бар бу (Вла ди ми ро вац).
Од дома ћих так ми ча ра, са осво -
је ним тре ћим мести ма, нај бо -
ље су се пока за ли Нико ла
Трбен чин и Бог дан Дра жи лов
(у првој и тре ћој кате го ри ји),
који су слу чај но и глав ни орга -
ни за то ри мани фе ста ци је.

Побед нич ки при ме рак међу
тако зва ним белим раса ма (вир -
тем берг, ил де франс, бер га -
мо...) при па да Јови ци Сто ја ди -
но ву из Дупља је, а код мла ђих
грла побе ди ло је оно које одга -
јио Јонел Блаж из Гре бен ца.

Дого ди не ништа без папи ра
За нај леп шег на смо три про -
гла шен је ован врсте цига ја
Бра ни сла ва Митро ви ћа с Дево -
јач ког буна ра. Овај вред ни сто -
чар у при ро ди Дели блат ског
песка напа са ста до од око две -
ста грла, у којем пре о вла да ва
поме ну та цига ја укр ште на с
пра мен ком.

– Она се нај бо ље пока за ла.
Целе годи не је напо љу и може да
гази до 30 цен ти ме та ра сне га.
Што се пла сма на тиче, не жалим
се, па и да ми их је дупло више,
то не би задо во љи ло потра жњу.
Цена је солид на – око три ста
дина ра, а нај ви ше се тра же при -
мер ци до три де сет кило гра ма.
Паше има напре тек. Шта ви ше,
тре нут но сам једи ни на пашња -
ку на којем је нека да било пет -
на е стак ста да. Због све га наве де -
ног никад не бих мењао ово зани -
ма ње. Држа ва би могла боље да
орга ни зу је откуп јаг ња ди, али
нисмо ни бли зу тога, јер сав кај -
мак поку пе накуп ци. С дру ге стра -
не, вуну и кожу више немаш коме
да про даш. И ума ти че ње је ком -
пли ко ва но, па мислим да га тре -
ба уки ну ти – навео је Митро вић.

И на самом касни јем оку -
пља њу изре че не су при мед бе
да слу жбе нису довољ на спо на
изме ђу овча ра и држа ве.

На то је одго во рио про фе -
сор Цви јан Мекић с Пољо при -

вред ног факул те та у Бео гра ду,
који је од самог почет ка члан
жири ја на овој изло жби.

– Про из во ђа чи мора ју да
напра ве раз ли ку изме ђу при -
плод них и ква ли тет них при -
плод них живо ти ња, које мора -
ју да буду под кон тро лом про -
дук тив но сти, јер ако нису, не
могу да буду ни ума ти че не, а
самим тим ни да се за њих
доби ју суб вен ци је, које нису
баш мале. Закон о сто чар ству
још из 2009. годи не изри чи то
тра жи да овно ви за при плод
мора ју има ти одо бре ње глав -
не одга ји вач ке орга ни за ци је, а
мно ги га нема ју. Овог пута оце -
њи ва ли смо само екс те ри јер,
али од наред не годи не, бар што
се мене тиче, није дан од узга -
ји ва ча неће моћи да уче ству је
без папи ра о педи греу – рекао
је Мекић.

Ваљ да ће овчар ство поно во
ста ти на сво је ноге и под се ти -
ти на вре ме на када су се банат -
ски пашња ци беле ли од ста да.

На Општин ском так ми че њу из
пред ме та тех нич ко и инфор -
ма тич ко обра зо ва ње и тех ни -
ка и тех но ло ги ја, одр жа ном 10.
мар та у Омо љи ци, уче ство ва -
ло је једа на ест шко ла с тери -
то ри је гра да.

Том при ли ком над ме та ло се
сто ти нак уче ни ка у неко ли ко
дисци пли на, поде ље них на тео -
риј ски део (у учи о ни ца ма) и
прак тич не актив но сти, које су
се одви ја ле на више места,
попут хола дво ри шта, базе на и
хипо дро ма.

Ово је прво так ми че ње по
новим пра ви ли ма Мини стар ства
про све те, а пре ма речи ма орга -
ни за то ра, про те кло је у духу фер-
пле ја и иста кли су се пра ви мај -
сто ри у поме ну тим обла сти ма.

Тако је у дисци пли ни прак -
тич на изра да по задат ку Mарко
Јејин из Стар че ва побе дио у
кон ку рен ци ји уче ни ка петог
раз ре да; међу шеста ци ма и

сед ма ци ма нај бо љи су били
Огњен Лоза нов ски (ОШ „Васа
Жив ко вић”) и Ана Топа ло вић
(ОШ „Све ти Сава”), док је
испред дру гих ђака осмог раз -

ре да био Ново се ља нин Милан
Јовић.

Када је реч о моде лар ству,
нај бо љу раке ту кон стру и сао је
осмак Или ја Стра зме ште ров
(ОШ „Миро слав Антић Мика”),
код ави о на и ауто мо би ла пред -
ња чи ли су њего ви вршња ци
Ђури ца Рад ма но вић и Милош
Илић из Омо љи це, а Ива Васи -
ље вић из петог раз ре да шко ле
„Бран ко Ради че вић” напра ви -
ла је брод ква ли тет ни је од оста -
лих так ма ца.

У моде лар ству су се над ме -
та ли и уче ни ци с посеб ним
потре ба ма из шко ле „Мара
Ман дић”, а побе ди ли су Све -
тла на Анач ко вић (ауто мо би ли),
Иза бе ла Сте фа но вић (бро до ви)
и Филип Анач ко вић (раке те).

УЧЕ НИЧ КО НАД МЕ ТА ЊЕ У ОМО ЉИ ЦИ

Мали мај сто ри у моде лар ству

ВРЕД НИ УСПЕ СИ ВАТРО ГА СА ЦА ИЗ ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ СЕЛА

Гло гоњ ци у врху реги о нал не ели те
Дoбровољно ватро га сно дру -
штво Гло гоњ (ДВД) поно во је
пости гло вре дан успех. Овог
пута на недав но одр жа ном
четвр том Мора вич ком купу,
рено ми ра ном међу на род ном
так ми че њу, на којем су, поред
нај ја чих дру шта ва из Срби је,
уче ство ва ле и еки пе из Мађар -
ске, Сло вач ке и Хрват ске.

Гло гоњ ци су се у Ста рој
Мора ви ци, месту у општи ни
Бач ка Топо ла, пред ста ви ли са
по два мушка и жен ска саста -
ва и у кон ку рен ци ји од по пет -
на е стак уче сни ка осво ји ли јед -
но дру го, два тре ћа и јед но
четвр то место. Над ме та ње се
одви ја ло у дисци пли ни уси -
сни вод, у којој је циљ еки пе
да „А пру гу” што пре саста ви
с кор пом, уба ци је у базен и
спо ји с пум пом, а крај је када

мото ри ста при ти сне тастер.
Гло гоњ ска мушка А еки па
(мла ђи од три де сет годи на) то

је успе ла за 25 секун ди, Б
састав (ста ри ји од три де сет
годи на) за јед ну више, жен -

ској А еки пи тре ба ло је 30
секун ди, а Б саста ву – 34.

Пред сед ник поме ну тог ДВД-а
Бранко Трај ко вић навео је да
су у пита њу изу зет ни успе си.

– То ће нам добро доћи у
јеку зим ских при пре ма за нека
лет ња над ме та ња у ком плет -
ним вежба ма – од уси са до
гаше ња пожа ра. Јед но ћемо
упра во ми орга ни зо ва ти с про -
ле ћа, а у пита њу је окру жно
так ми че ње, ква ли фи ка ци о но
за репу блич ки ниво. Што се
тиче одла ска на север Бач ке,
морам да захва лим на подр -
шци Општин ском ватро га сном
саве зу – иста као је Трај ко вић.

Вре ди под се ти ти да је гло -
гоњ ско дру штво, које посто ји
од 1889. годи не, јед но од нај -
ак тив ни јих у земљи, а тре нут -
но бро ји око 120 чла но ва.



У Гале ри ји Мило ра да Бате
Миха и ло ви ћа у четвр так, 15.
мар та, одр жа на је про мо ци ја
књи ге путо пи са „Бра зил није
за почет ни ке” Пре дра га Дра -
го сав ца, нови на ра с тре нут ном
адре сом у Сток хол му.

На про мо ци ји је истак ну то
да је књи га наста ла „из прве
руке”, током ауто ро вог шесто -
ме сеч ног борав ка у Бра зи лу
2012. годи не. При сут ној публи -
ци, која је актив но уче ство ва -
ла у раз го во ру, пред ста вљен је
Бра зил из пер спек ти ве дру га -

чи је од оне на коју смо нави -
кли. Истак ну те су мно го број -
не посеб но сти те мно го људ не
земље с тур бу лент ном исто ри -
јом, опте ре ће ном робо вла сни -
штвом и огром ним кла сним
раз ли ка ма изме ђу бога тог и
сиро ма шног сло ја ста нов ни -
штва. Рече но је и да је књи га
писа на лако разу мљи вим јези -
ком, те је сто га при сту пач на
широ ком кру гу чита ла ца.

Из пер спек ти ве ауто ра, Бра -
зил није јед но став на земља,
напро тив. Наста ла је кроз робо -
вла сни штво, које је уки ну то кра -
јем 19. века. То је земља с вели -
ким про тив реч но сти ма уну тар
себе саме. Када су 1500. годи не
Пор ту гал ци откри ли Бра зил,
поче ла је коло ни за ци ја. Чиње -

ни ца да је Бра зил био коло ни -
ја, има ла је зна чај ну уло гу у
раз вит ку земље. Као после ди -
ца коло ни за ци је што африч -
ког, што европ ског ста нов ни -
штва, Бра зил је данас у расном
и етнич ком погле ду нај и зме -
ша ни ја земља у пла не тар ним
раз ме ра ма. Раз ли ке изме ђу дру -
штве них сло је ва су огром не.
Када су кра јем 19. века робо ви
поста ли сло бод ни, вели ки број
њих слио се у вели ке гра до ве и
тако су наста ле чуве не фаве ле.

Књи гу „Бра зил није за почет -
ни ке” у жан ров ском погле ду
није лако дефи ни са ти. Нај че -
шће озна че на као путо пис, она
није само то. Пре ма речи ма
нови на ра и публи ци сте Сло бо -
да на Аран ђе ло ви ћа, „Бра зил

није за почет ни ке” није ни беде -
кер, ни роман, ни инструк ци ја
за путо ва ње. Како он обја шња -
ва, могли бисмо да закљу чи мо
да је ова књи га све то одјед ном,
без пре тен зи ја да поста не било
шта од наве де них жанр о ва.
Доно се ћи Бра зил из спе ци фич -
ног угла, књи га Пре дра га Дра -
го сав ца може бити и зна ча јан
део лите ра ту ре за неке буду ће
пут ни ке у Бра зил. За оне који
пак о томе не раз ми шља ју, може
пред ста вља ти зани мљи во шти -
во о јед ној земљи која је нама
тако дале ко, а ипак тако бли -
ска и иза зов на, како по тем пе -
ра мен ту, тако и по свим раз ли -
чи то сти ма које одли ку ју и про -
стор Бал ка на.

Н. П.

Иван ка Рад ма но вић,

књи жев ни ца

КЊИ ГА: „Мини стар ство
неиз мер не сре ће” („Лагу -
на”, 2017) дру ги је роман
индиј ске књи жев ни це Арун -
да ти Рој. Сти лом сат ка ним
од пре ци зно сти и заво дљи -
ве детаљ но сти, сли ка ју ћи
шаро ли ке и непред ви дљи -
ве лико ве, у свом новом делу
аутор ка је испле ла хра бро
све до чан ство о иза зо ви ма и
суко би ма дру штве них сло -
је ва, о наци о на ли зму, шпи ју -
на жи, мрач ним дело ва њи ма
слу жбе без бед но сти, поли тич -
ким интри га ма и крво лоч ним
масов ним раз ра чу на ва њи ма
са опо зи ци јом.

Кроз нара тив ни ура ган бола,
хумо ра, еро тич но сти, наси ља,
мило ср ђа, суро во сти, љуба ви,
ово зе маљ ског и нат при род ног
поја вљу ју се изгу бље ни и пре -
по ро ђе ни лико ви, инди ви ду -
ал не жртве, само о дри ца ња,
непре кид не бор бе. Роман успе -
ва да на тре нут ке раз не жи, а
затим дубо ко узне ми ри и упо -
зо ри да смо и све до ци и уче -
сни ци, без обзи ра на то из ког
кра ја све та поти че мо. Пре ма
речи ма Арун да ти Рој, ми се,
запра во, суо ча ва мо с про бле -
мом људ ске расе. Нико од нас
није искљу чен. Људи – зајед -
ни це, касте, расе, чак и држа -
ве – сво је тра гич не исто ри је и
неда ће носа ју нао ко ло као тро -
фе је, или као робу која се купу -
је и про да је на сло бод ном
тржи шту... Тако смо доби ли
савр шен рат – рат који никад
неће бити ни доби јен ни изгу -
бљен, рат без кра ја и кон ца.
Роман је мае страл но пре ве ла
Маја Три фу но вић.

ФИЛМ: „Фан том ска нит”,
филм реди те ља Пола Тома са

Андер со на, номи но ван је за
шест „Оска ра”. Рад ња се деша -
ва сре ди ном 20. века, у гла му -
ро зном после рат ном Лон до ну.
Дани јел Деј Луис игра мод ног
кре а то ра Реј нолд са Вуд ко ка,
чија је мод на кућа у жижи сла -
ве. Када упо зна Алму, мла ду
девој ку, која поста је њего ва
муза и љубав ни ца, његов испла -
ни ран, пажљи во скро јен живот
мења се из теме ља. Пре див ни
кости ми и глав ни лик инспи -
ри са ни су шпан ским кре а то -
ром Бален си ја гом. Наја вље но
је да се даро ви ти Дани јел Деј
Луис, тро стру ки оска ро вац,
повла чи из глу мач ке кари је ре
после овог фил ма.

„Облик воде” је бај ко ви та
при ча о уса мље ној девој ци која
у вре ме Хлад ног рата у САД
ради у висо ко о бе збе ђе ној вла -
ди ној лабо ра то ри ји. Њен живот
се мења из коре на када откри -
је тај ни екс пе ри мент уну тар
лабо ра то ри је. „Кад ме гле да,
он не види моју неса вр ше ност.
Он ме види она кву каква јесам”,
обја шња ва Елај за сво ју љубав
пре ма чудо ви шту. Режи сер је
Гиљер мо дел Торо Гомез, чији
стил одли ку је ком би на ци ја фан -
та зи је и дра ме. Филм је номи -
но ван за три на ест „Оска ра”, а
осво јио је чети ри, изме ђу оста -
лог и за нај бо љу режи ју и филм.

КУЛТУРА
Петак, 23. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс
ЈУБИ ЛЕЈ ЗАВО ДА ЗА ЗАШТИ ТУ СПО МЕ НИ КА КУЛ ТУ РЕ

ДВА ДЕ СЕТ ПЕТ ГОДИ НА ОД ОСНИ ВА ЊА
Брига о 120 
непокретних
културних добара

Завод за зашти ту спо ме ни ка
кул ту ре у Пан че ву обе ле жио је
два де сет пет годи на посто ја ња
као само стал не уста но ве у
петак, 16. мар та, у Народ ном
музе ју Пан че во. Све ча но сти су
при су ство ва ли пред став ни ци
уста но ва кул ту ре из целог
јужног Бана та.

О исто ри ја ту слу жбе зашти те
на тери то ри ји јужног Бана та
гово ри ла је исто ри чар ка Сло бо -
дан ка Перо вић, која је на почет -
ку скре ну ла пажњу на то да је
пре четр де сет годи на упра во у
Народ ном музе ју осно ва на прва
једи ни ца за зашти ту спо ме ни ка
кул ту ре у Пан че ву и да је то још
један зна ча јан јуби леј који је
важно поме ну ти. Орга ни зо ва на
кон зер ва тор ска слу жба на овим
про сто ри ма поче ла је да ради
23. мар та 1854. годи не, а зани -
мљив пода так је да је један од
првих кон зер ва то ра био и про та
Васа Жив ко вић.

Облик воде

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 

Мирјана Марић
Величковић

Изло жбе
Петак, 23. март, 19 сати, Све ча на сала Народ ног музе ја:
изло жба „Ико не мана сти ра Вој ло ви ца” исто ри чар ки умет но -
сти Мари не Миљуш и Дра га не Ружић.

Субо та, 24. март, 20 сати, Исто риј ски архив: изло жба фото -
гра фи ја Зора на Јова но ви ћа Мач ка „’Мило срд ни анђео’ над
Пан че вом 1999”.

Уто рак, 27. март, 19 сати, гале ри ја Дома омла ди не: изло жба
радо ва пола зни ка шко ле фото гра фи је Фото-клу ба Дома
омла ди не Пан че во.

Уто рак, 27. март, 19 сати, Гале ри ја савре ме не умет но сти:
мул ти ме ди јал на изло жба „Тhat Was It” Сање Лати но вић.

Сре да, 28. март, 18 сати, фоа је Кул тур ног цен тра: изло жба
прин то ва „Про ла зност” Деја на Гаће ше.

Сре да, 28. март, 19 сати, Гале ри ја Мило ра да Бате Миха и -
ло ви ћа: изло жба црте жа „Пре драг Бач ко ња са Лаза ром у
аван ту ри” Пре дра га Бач ко ње.

Темат ски про грам
Петак, 23. март, 19 сати, Све ча на сала Народ ног музе ја: пре -
да ва ње етно ло га Нико ле Вла ји ћа „Све ти вла ди ка Нико лај
Вели ми ро вић и оста ли сужњи мана сти ра Вој ло ви ца”.

Уто рак, 27. март, 19 сати, Народ ни музеј: пре да ва ње Жива -
не Кре јић „Еван ге ли стич ка црква као сим бол Пан че ва”.

Уто рак, 27. март, 19 сати, Град ска библи о те ка: пред ста вља ње
књи га „Сви моји путе ви воде ка Срби ји” Арноа Гујо на, „Ага пе
анто ло ги ја 4” Алек сан дра Гај ше ка и ауто би о гра фи је Нико ле
Тесле и Михај ла Пупи на.

Четвр так, 29. март, 19 сати, Град ска библи о те ка: про мо ци -
ја рома на о мај ци Све тог Саве „Ана ста си ја – чуда срп ске све -
ти тељ ке” Дра га на Дамја но ви ћа.

Пред ста ве
Петак, 23. март, 19.30, сце на Кул тур ног цен тра: пред ста ве
„Из почет ка” и „Лини ја”.

Субо та, 24. март, 12 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра: деч ја
пред ста ва „Иви ца и Мари ца и мек баки ца”.

Музи ка
Петак, 23. март, 18.30, Музич ка шко ла „Јован Бан дур”: кон -
церт мла дих обо и ста.

Петак, 23. март, 22 сата, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди не:
музич ко вече „Just R’n’B”.

Субо та, 24. март, 20 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон -
церт Ами ре Меду ња нин.

Субо та, 24. март, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди не:
кон церт бенда„Irie FM”.

Неде ља, 25. март, 17 сати, Дом вој ске: кон церт деч јих
ансам ба ла КУД-а „Стан ко Пау но вић НИС–РНП”.

Сре да, 28. март, 18.30, Музич ка шко ла „Јован Бан дур”: ускр -
шњи кон церт соло пева ча из кла се проф. Татја не Сто јиљ ко вић.

про те клих пет годи на вели ки
про јек ти су били и пре вен тив -
на зашти та скла ди шта јеч ма
ста ре Вај фер то ве пива ре,
рекон струк ци ја ста ре шко ле у
Идво ру, сана ци ја све ти о ни ка
и спо мен-ком плек са Стра ти -
ште. У том пери о ду рекон стру -
и са ни су и спо ме ни ци кул ту ре
Пре о бра жен ска црква (кров
цркве, покри вач на зво ни ку,
позла та крста и реста у ра ци ја

ико но ста са), ста ра Вај фер то ва
пива ра (обно ва кипа Јана Непо -
му ка, пре вен тив на зашти та
скла ди шта јеч ма, кров цен -
трал ног дела скла ди шта), вој -
нич ко гро бље у Кови ну, спо -
ме ни ци црве но ар меј ци ма у
Пан че ву, спо ме ник Све том
трој ству, Фло ри јан и реста у -
ра ци ја фигу ре анђе ла на про -
че љу Цркве Све те Ане. Завод
је тако ђе био акти ван на пољу
истра жи вач ких про је ка та, архе -
о ло шког иско па ва ња, орга ни -
зо ва ња изло жби и обја вљи ва -
ња публи ка ци ја.

При сут ни ма су се обра ти ли
и гра до на чел ник Саша Павлов,
град ски већ ник заду жен за кул -
ту ру и омла ди ну Нема ња Ротар,
помоћ ник покра јин ског секре -
та ра за кул ту ру Милан Мичић
и Татја на Трип ко вић из Дру -
штва кон зер ва то ра Срби је.

Завод за зашти ту спо ме ни ка
у Пан че ву има пет на ест запо -
сле них и тре нут но бри не о сто
два де сет непо крет них кул тур -
них доба ра у два гра да и шест
општи на на тери то ри ји јужног
Бана та.

В. д. дирек то ра Заво да за
зашти ту спо ме ни ка кул ту ре у
Пан че ву Јасми на Вујо вић пред -
ста ви ла је резул та те рада у
прет ход них пет годи на. При -
том је иста кла као вео ма зна -
ча јан ИПА про је кат „Кул тур -
но насле ђе Бана та – Европ ско
насле ђе”, који је реа ли зо ван у
сарад њи с Репу бли ком Руму -
ни јом и Гра дом Пан че вом, из
чега је про и за шла и књи га. У

ПУТО ПИС ПРЕ ДРА ГА ДРА ГО САВ ЦА

Бра зил из угла нови на ра

Друго вече манифестацијe
„Једна књига – један град”,
која је ове године била
посвећена књизи Ласла
Вегела „Балканска лепотица
или Шлемилово копиле”,
одржано је у Градској
библиотеци у петак, 16.
марта. На вечери под називом
„Калеидоскоп панонских
сенки: Игра идентитета у
роману ’Балканска лепотица
или Шлемилово копиле’”
учествовали су аутор Ласло
Вегел, културолог Александра

Ђурић Боснић и књижевна
критичарка Владислава
Гордић Петковић.

– Овог пута смо више
говорили о историјској
димензији романа, о томе у

који период може да се смести.
Моје лично мишљење је да
може у панонску, војвођанску
историју, али као што може у
историју Новог Сада, тако може
да се стави и у контекст
историје Панчева – рекао је
аутор Ласло Вегел.

Он је објаснио да његов
роман говори о животу на рубу
Европе, па самим има те
сложене етничке мапе и пуно
промена идентитета који
настају из политичких разлога
или потраге за личном срећом.

ЈЕДНА КЊИГА – ЈЕДАН ГРАД

Калеидоскоп панонских сенки

Уче ник Музич ке шко ле „Јован
Бан дур” Пан че во Дамир Прањ -
ко вић лау ре ат је Репу блич ког
так ми че ња уче ни ка музич ких
и балет ских шко ла, које је одр -
жа но про шлог викен да у Основ -
ној музич кој шко ли „Јосип Сла -
вен ски” у Новом Саду.

Так ми че ње је тра ја ло два
дана и на њему је уче ство ва ло
седам на ест основ них и осам -
на ест сред њих шко ла. Дамир
Прањ ко вић, уче ник там бу ре из
Али бу на ра, који поха ђа музич -
ку шко лу у Пан че ву, са осво је -
на 98,33 пое на, оце њен је нај -
бо ље од свих так ми ча ра. У
њего вој кате го ри ји било је једа -
на ест уче сни ка, а у свим кате -
го ри ја ма била су укуп но 54
мла да там бу ра ша. О нај бо љим
уче сни ци ма одлу чи вао је жири
из Хрват ске.

Дами ра Прањ ко ви ћа је за
так ми че ње при пре ма ла про -
фе сор ка Алек сан дра Јовић, а
коре пе ти тор ка је била Кри сти -
на Крстић.

– Ова награ да ми мно го зна -
чи, јер бити лау ре ат на репу -
блич ком так ми че њу нај пре сти -

жни је је при зна ње за уче ни ка
и ја сам шест годи на поку ша -
вао да га заслу жим. Волео бих
да јав но захва лим про фе сор ки
Алек сан дри Јовић на упор но -
сти и тру ду који ми је пру жи -
ла и ја ову награ ду посве ћу јем
њој – рекао Дамир Прањ ко вић.

Овај тален то ва ни мла дић је
у 2016. годи ни на четр на е стом
Фести ва лу вој во ђан ске там бу -
ре у Сон ти осво јио мак си мал -
них сто пое на, а у 2017. годи -
ни на Вели ком фести ва лу фол -
кло ра Руму на спе ци јал ну награ -
ду жири ја за инстру мен тал ног
соли сту. Пре само неде љу дана
на пет на е стом Фести ва лу вој -
во ђан ске там бу ре осво јио је
још јед но прво место.

Члан је орке стра „Невен”
Музич ке шко ле „Јован Бан -
дур”, који ради под дири гент -
ском пали цом проф. Михај ла
Јови ћа, затим КУД-а „Мла -
дост” из Али бу на ра, где је шеф
орке стра Кри сти јан Ђуђа, као
и Цркве но-гра ђан ског хора
„Све та три јерар ха”, који води
дири гент Здрав ко Крсма но -
вић.

РЕПУ БЛИЧ КО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У НОВОМ САДУ

Дамир Прањ ко вић лау ре ат



МЕР ЦЕ ДЕС 190 Д, со лид но
ста ње, 1987. го ди ште, ре ги -
стро ван до де цем бра, вла сник.
066/804-46-53. (СМС)

ОПЕЛ кор са де ло ви, мо тор,
ме њач и оста ло, за ме на ра зно.
063/382-071. (4756)

ОПЕЛ кор са 1.4, 64.000, бен -
зин,  2010, пр ви вла сник, зе -
дер. 063/354-221. (256888)

НА ПРО ДА ЈУ се ат аро са, 2003.
го ди ште, ре ги стро ван.
063/882-25-09. (256885)

НА ПРО ДА ЈУ фи јат сти ло 1.9
ди зел, пе то ра вр та, вла сник.
061/137-295. (256970)

АСТРА Г ка ра ван, 2002, 1.7
ДТИ, ре ги стро ван до 21. де -
цем бра 2018, вла сник, 2.050
евра. 060/648-03-39. (257043)

ПРО ДА ЈЕМ голф 6, пре шао
50.000 км. 063/892-08-35.
(256993)

ПРО ДА ЈЕМ/ме њам бој лер, ТВ
фи липс, ста рин ску ви три ну,
форд си је ру, ре ги стро ван.
060/143-62-10. (257000)

ШКО ДА фе ли ци ја 1.3, 2001,
620, ре ги стро ва на ду го.
063/823-10-13. (257168)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ за ма њи
ок та ви ју 1.9 ТДИ, ре ги стро ван,
вла сник, 2008. 0656/610-45-
67. (257076)

ФИ ЈАТ пун то 1.2, 2002, плин
ате сти ран до 2020, ре ги стро -
ван пар кинг сен зор, 1.350
евра. 061/200-73-09. (257100)

ПЕ ЖО 206, 1.4, 2006. го ди ште,
бен зин, ре ги стро ван до мар та
2019. 064/1243-85-96.
(257118)

СТИ ЛО 1.9 ди зел, 2003, тро је
вра та, фул опре ма, 170.000
км, вла сник. 064/130-36-02. 

ГРАН ДЕ пун то 1.3 мул ти џет,
ди зел, пе то ра вра та, фул
опре ма, вла сник. 064/130-36-
02. (257144)

КОР СА 1.2, 2003, пе то ра вра -
та, кли ма, у пр вој бо ји, ни је
увоз, 138.000 км,. 064/587-50-
24. (257144)

ПУН ТО 1.2, 8 В, 2010, де цем -
бар, пе то ра вра та, 99.000 км,
фа брич ки плин, вла сник.
064/587-50-24. (257144)

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

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

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би ло
ком ста њу, 90 до 1.000 евра.
063/892-08-25, 064/230-52-21.
(256879)

КУ ПУ ЈЕМ све вр сте во зи ла, не -
бит но ста ње, до 3.000 евра.
065/809-11-83. (256868)

ВР ШИМ от куп свих вр ста во -
зи ла од 100 до 2.000 евра. Ис -
пла та на ли цу ме ста. 069/203-
00-44. (257135)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ стал ни от куп
во зи ла стра на ца, ха ва ри са них,
не ис прав них. Ис пла та на ли цу
ме ста, од 100 до 2.000 евра.
013/403-736. (257135)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би ло
ком ста њу, од 70 до 1.300
евра. 062/193-36-05.
(2571782)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле свих вр -
ста до 2.500 евра, ста ње не -
бит но. 063/165-83-75.
(257173)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле, ни је
бит но ста ње и мар ка, од 70 до
1.300 евра. 060/040-90-21.
(257172)

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

ТРАК ТОР ИМТ 539, 1984 го -
ди ште. Тел. 013/618-413.
(256901)

ТО ЧАК од плу га 757, и те го ви
за 558. 063/823-29-61.
(257053)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну га ра жу,
Ко теж 2 на углу код Пи ва ре.
063/354-221. (256887)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на Со да ри,
Сав ска 12. 062/634-112.
(256874)

ТВ ПО ЛОВ НИ, 37, 54, 66, 72.
348-975, 066/348-975.
(256947)

ПРО ДА ЈЕМ по лов ну веш-ма -
ши ну го ре ње. 065/950-52-53.
(257055)

ПРО ДА ЈЕМ по ло ван ком пју тер
сам сунг. 065/950-52-53.
(257055)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ди ги тал -
них ри си ве ра, да љин ских.
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа 28. 353-
463. (257040)

ДО МА ЋА ја бу ка, кај си ја до -
брог ква ли те та, ви ше го ди шње
ис ку ство. 061/150-10-66.
(СМС) 

ПРО ДА ЈЕМ ком пле тан на ме -
штај за фри зер ски са лон. Тра -
жим ау то под за куп. 064/004-
52-30. (СМС)

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

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

ХИТ НО ту ча ни ка зан за маст и
ро штиљ. 063/716-67-31,
064/409-65-89. (4756)

ПРО ДА ЈЕМ кле са ни ка мен за
зи да ње, но ви цреп и ци глу,
ма ли фор мат. 064/110-12-80.
(256883)

ПРО ДАЈЕМ ко жну гар ни ту ру,
ма ши ну син ге ри цу, ис прав ну и
му шки би цикл. Тел. 063/391-
160, 013/353-067. (256853)

ПРО ДА ЈЕМ две су ве свињ ске
плећ ке, су ше но на кра ји шки
на чин, по вољ но. 064/940-83-
09. (256870)

ПРО ДА ЈЕМ ре гал 50 евра.
060/067-50-81. (256893)

ПРО ДА ЈЕМ по вољ но ор ма ре,
ТА пећ, кли ма-уре ђај, веш-ма -
ши ну, за мр зи вач, сто. 362-878.
(256968)

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. (256978)

ШПО РЕТ го ре ње (2+2 рин гле)
на стру ју и плин са две бу тан
бо це. Тел. 061/236-95-98.
(256990)

ПРО ДА ЈЕМ лет ње и зим ске гу -
ме. 063/892-08-35. 
(256993)

ПРО ДА ЈЕМ: фо те ље, пла ка ре,
дво сед, др ве ни сто са шест
сто ли ца, по вољ но. 060/660-
28-49, Ср ђан. (257010)

ПО ЛОВ НА ку хи ња од ме ди ја -
па на, у од лич ном ста њу. 354-
777. (257014)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста ла др ва за
огрев. 063/868-02-06.
(257066)

КЛИК-КЛАК ле жа је ви од
12.900  но ви, из бор ма те ри ја -
ла по же љи. 060/600-14-52.
(257064)

ПРО ДА ЈА но вог на ме шта ја:
сто ли це од 2.000, сто ло ви од
4.500, кре ве ти од 9.000. „Ста -
ра Утва”, 060/600-14-52.
(257064)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста ла др ва,
цреп, ци глу ве ли ки фор мат,
кра ву сте о ну. 03/711-77-54.
(257062)

ВЕШ-МА ШИ НА ма ња-ве ћа,
фри жи де ри, уга о на гар ни ту ра,
дво сед тро сед. Тел. 063/861-
82-66. (257099)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, су ши ли це,
фри жи де ри, за мр зи ва чи, шпо -
ре ти из Не мач ке. 062/824-23-
21. (257150)

ПРО ДА ЈЕМ дво ја јед но крил на
вра та, че ти ри про зор ска кри -
ла, све са ста кли ма, пу но др -
во, но ви ји дво сед, ле жај.
062/424-128. (257156)

МО ТО-ОПРЕ МА, по вољ но.
064/908-02-67. (257171)

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

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ба кар, ме -
синг, аку му ла то ре, веш-ма ши -
не, фри жи де ре, ка бло ве и
оста ли ме тал ни от пад.
060/521-93-40. (256849)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме штај,
плин ске бо це  и оста ло по кућ -
ство 066/900-79-04. (256950)

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.
(257034)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу стро ги цен -
тар Пан че ва, укњи же на, 1/1
вла сник, до го вор. Тел.
060/690-51-33. (СМС)

КУ ЋА,  99 м2, на пла цу 4,60
ари, Вла син ска. По вољ но, хит -
но, вла сник. 23000 евра.
061/558-69-71. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 6 ари пла ца.
Ц. Ду ша на, Пан че во. 063/372-
260. (СМС)

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

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

ПРО ДА ЈЕМ два лан ца зе мље,
Ка ча ре во. 013/601-281. про -
да јем КУ ЋУ, 104 КВМ, 4,66
АРИ, Стар че во, окрет ни ца.
061/187-24-22. (257159)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну не по -
крет ност, ба шта, Но во се љан -
ски пут, пр во срп ско по ље.
064/128-22-06. (257162)

КУ ЋА, 100 м2, ре но ви ра на,
усе љи ва, са 4 ара пла ца, но ва
Ко за рач ка 10, 27.000 евра.
Тел. 069/485-12-66. (157174)

КУ ЋА, но ва, мон та жна, 70 м2,
Ко за рач ка 10, са три ара, 1/1,
19.000. Тел. 069/485-12-66.
(1257174)

НА ПРО ДА ЈУ гра ђе вин ски
пла це ви на Стре ли шту.
064/119-04-31. (257175)

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

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

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

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

КУ ЋА, 120 + 65 м2, Вој ло ви ца,
8.5 ари пла ца. 064/923-07-60.
(256697)

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

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

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

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.
(256440)

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

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

ЈА БУЧ КИ пут, гра ђе вин ски
плац, 4 ара, 17 х 24 м.
069/213-97-37. (4576)

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

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. (256876)

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.
(256876)

ПРО ДА ЈЕМ плац, ба шта, 11
ари + 3 ара пу та у Пан че ву,
Иве Кур јач ког 149. 064/110-
12-80. (256883)

ПРО ДА ЈЕМ хек тар зе мље под
во ћем у ро ду, по вољ но.
064/329-49-19. (256909)

ПРО ДА ЈЕМ плац од 10 ари на
Стре ли шту, мо гућ ност по де ле.
060/320-12-21. (256910)

ПРО ДА ЈЕМ плац код Цр не
мач ке, 7 ари. 060/320-12-21.
(256910)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну ку ћу у
при зе мљу, ло кал у Мар ги ти.
064/137-47-89. (256912)

СО БА, на ме ште на, то пла, 80
евра, хит но, жен ској осо би,
Ко теж 1, ста ра ули ца 2. 311-
406. (256915)

ПРО ДА ЈЕМ воћ њак са ви кен -
ди цом, Ба ва ни штан ски пут,
дру ги ред, дру го не мач ко по -
ље. 064/368-04-77. (256924)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на ста рој
Ми си, 100 м2, 4 ара. 063/199-
24-16, 013/316-614. 

ВЕР ТИ КАЛ НА ку ћа, Жар ка
зре ња ни на, соп стве но дво ри -
ште и улаз са ули це. 064/840-
86-43. (256940)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут, но ва
ку ћа 80 м2, 5 ари, укњи же на,
усе љиа, 27.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (256939)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут, 114
ари, до асвал та, 33 ши ри на,
гра ђе вин ски, 52.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83,
063/740-79-95.  (256939)

ИЗ ДА ЈЕМ ба шту, по вољ но, Но -
во се љан ски пут. 065/515-99-22.

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, ви кен ди цу, у
Шу ша ри. Тел. 063/742-39-79.
(256948)

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

КУ ЋА 209 м2, ве ли ка ба шта,
Вој ло ви ца, Пан че во. 064/683-
84-27, 44.000 евра. (2569979

МАР ГИ ТА, 5 ари пла ца са ста -
ри јом ку ћом за адап та ци ју или
ру ше ње. 063/720-55-66.
(257008)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на јед -
ном пла цу у Вој ло ви ци, 30.000
евра. 063/865-27-57. (257025)

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

УКЊИ ЖЕ НА спрат на ку ћа, по -
моћ ни објек ти, плац 8,6 ри,
Ку де ља ра. Тел. 060/040-96-51.
(257063)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу у се лу
Шу ша ра, Де ли блат ске пе шча -
ра или ме њам за ви кен ди цу,
ку ћу у цен трал ној Ср би ји.
065/206-89-39. (257080)

КОД Тур ске гла ве, ку ћа на 3.6
ара, 55.000; ста ра Ми са, на
5,5 ари , 26.000; Ку де ља рац на
5 ари, сре ђе на, 33.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(2570559)
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КНИ ЋА НИ НО ВА 33, ку ћа са
ули це, по год на за из да ва ње,
120 м2, 33.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-15.
(257148)

ТЕ СЛА, плац 7.3 ара, це на до -
го вор. (238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15. (257148)

ТЕ СЛА, ста ра ку ћа, плац 4 ара,
65.000. (238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15. (257148)

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. (257148)

ТЕ СЛА, ку ћа са ло ка лом, 160,
2.9 ара, 80.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-15.
(257148)

НО ВИ ЈА ку ћа, Омо љи ца, 6 ари,
гре ја ње, 120 м2. 064/168-84-32. 

СТАР ЧЕ ВО, од лич на, 5,25 ари,
ЕГ, 33.000; Бре сто вац, но ва,
пре ле па – усе љи ва, 16.500.
(67), 063/744-28-66. (275177)

ДЕО ку ће до ули це, са мо
10.500; Ми са, ПР + спрат, са мо
33.000, укњи жен. (67),
063/744-28-66.  (275177)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, ку ћа но ва, са -
мо 29.500; под но гре ја ње, изо -
ла ци ја 15 цм, 90 м2 + ПК. (67),
063/744-28-66. (275177)

КУ ПУ ЈЕМ ку ћу у Ја бу ци. Тел.
064/827-96-00. (ф)

ПРО ДА ЈЕМ стан 62 м2, без по -
сред ни ка, у са мом цен тру, Ра -
до ми ра Пут ни ка 14. 063/272-
913. (СМС)

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

ТА МИШ КА ПИ ЈА, гар со ње ра, II
спрат, 38 м2, 32.300 евра, по -
глед на Та миш, вла сник.
063/338-332. (СМС)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, нов, тро и по -
со бан, III спрат, 75 м2, 66.000
евра, по глед на Та миш, вла -
сник. 063/338-332. (СМС)

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

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

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

КУ ЋА, 90 м2, Но во се љан ски
пут, 40.000; усе љи ва, за ме на
стан. „Го ца”, 063/899-77-00.
(257065)

ДО ЊИ ГРАД, три за себ не је ди -
ни це, 3.5 ара, хит но, 67.000.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(257065)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут, 58
ари, 40 м2, 17,5 м фронт,
39.000. „Го ца”, 063/899-77-00.
(257065)

ПРЕ СПАН СКА, 88 м2, тро соб на
на 4,85 ари пла ца, два по моћ -
на објек та. „Пер фект”,
0647348-05-68. (257094)

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”, 0647348-05-68.
(257094)

ПРИ ЗЕМ НА, 130 м2 + ло кал 30
м2, на 7,3 ара пла ца, 30.000.
„Пер фект”, 0647348-05-68.
(257094)

МИ СА, по ро дич на ку ћа, 4 ни -
воа , 9 х 12 м, 360 м2, до го вор.
(636), „Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05. (257091)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, по ро дич на ку ћа,
ПР + ВПК, 200 м2, плац 4.5
ара, 80.000, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (257091)

БА ВА НИ ШТАН СКИ, до пу та,
но ви ја, дво соб на, 13,5 ари,
22.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (257097)

ВИ ШЕ до брих  и по вољ них ку -
ћа у окол ним се ли ма. (49),
„Му станг”, 062/226-
901.(257097)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку ћу за
стан, Ку де љар ски на сип, ле га -
ли зо ва но. Тел. 061/640-91-74.
(257120)

УСЕ ЉИ ВА ку ћа, Омо љи ца, 65
м2, 6.5 ари, ле га ли зо ва на, по -
моћ ни објек ти. 064/961-00-70.
(2571249)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, тро со -
бан 80 м2, сед ми спрат,
38.000. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74. (256872)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру ги спрат,
но ви ја град ња, 40.000. (677),
„Ни шић”, 362-027, 064/206-
55-74.  (256872)

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.  (256872)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 45 м2, ТА,
IV од V, усе љив, 27.000.
(677),„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.  (256872)

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.
(256872)

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. (256872)

ДВО РИ ШНИ стан, 70 м2, ба гат
ма ши ну, пи са ћу ма ши ну ле те -
ра 32. 064/212-32-94.
(256869)

СО ДА РА, јед но со бан, 37 м2,
ЦГ, VII, ПВЦ, 25.000. (679),
„Трем 01”, 063/740-79-95.
(256939)

СО ДА РА, дво и по со бан, 67, ЦГ,
V, лифт, сре ђен, екс тра,
41.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (256939)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 63 м2, ЦГ, III,
лифт, екс тра. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (256939)

ТРО СО БАН стан, пр ви спрат,
ве ли ка те ра са, укњи же но, Ми -
са. „Ди ва”, 345-534, 064/246-
05-71. (256967)

ЈЕД НО СО БАН, 45 м2, ЦГ,
Стре ли ште, усе љив. „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71.
(256967)

ГАР СО ЊЕ РА, ЦГ, Ко теж 1, 28
м2, 20.000 евра. „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71. (256967)

ДВО СО БАН стан, Ко теж 2, 58
м2, те ра са, 30.000 евра. „Ди -
ва”, 345-534, 064/246-05-71.
(256967)

ВЕ ЛИ КИ дво со бан, 60 м2, пре -
ра ђен, са на ме шта јем, од мах
усе љив, ко њич ка ми ли ци ја.
„Ди ва”, 345-534, 064/246-05-
71. (256967)

ЈЕД НО И ПО СО БАН стан, но во -
град ња, 49 м2, те ра са, I,но во,
700 евра/ква драт. „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71. (256967)

НО ВА МИ СА, стан 85 м2, про -
да јем. 063/272-594, 063/225-
928. (256979)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 50 м2, IV,
ЦГ, лифт. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (256984)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 52 м2,
29.500. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (256984)

НО ВА МИ СА, Тр го про дук то ва
згра да, тро со бан, 82 м2, II.
(188), „UnaDalli”, 064/255-87-
50. (256984)

СО ДА РА, дви по со бан, 68 м2,
VIII, 36.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (256984)

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

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

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

ТО ПО ЛА, по че так, 50 м2, дво -
со бан, на ме штен, 3 ара,
14.000. (324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20. (256989)

ДВО СОБ НИ, 57 м2, 28.000, Те -
сла, Ми са, 25.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703, 064/223-99-20.
(256989)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 34 м2, јед но со -
бан, 20.000, дво со бан, 26.000.
(324), „Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (256989)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, Вељ ка Вла хо ви -
ћа, I спрат, 66 м2, 37.000.
064/305-92-00. (257005)

ЛУКС но ви ста но ви, 58 и 115
м2, под но гре ја ње, лифт, Иве
Кур јач ког 35. 069/214-41-49.
(257011)

ЈЕД НО СО БАН, нов, 30 м2,
18.000, до го вор, но ва Ми са,
при зе мље, вла сник. 063/304-
222. (257030)

ДВО СО БАН, ов, 55 м2, 33.000,
до го вор, но ва Ми са, вла сник.
063/304-222. (257030)

НА ПРО ДА ЈУ стан на Те сли, I
спрат, 50 м2. 064/817-15-70,
064/523-29-05. (257045)

СО ДА РА, Дрин ска 15, III
спрат, 83 м2, 40.500 евра, без
по сред ни ка. 063/218-831.
(257049)

ТЕ СЛА, ре но ви ран тро со бан,
ЦГ, 47.000; Ко теж 1, тро со бан,
ЦГ, 37.000. „Лајф”, 
061/662-91-48. 
(257055)

СТРО ГИ центaр, тро со бан, ЦГ,
IV, 48.000, код Вод не за јед ни -
це, дво со бан, III, TA, 30.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(257055)

СО ДА РА, тро со бан, из вор но,
са га ра жом, 40.000; тро со бан,
I, 43.500. „Лајф”, 061/662-91-
48. (257055)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 55 м2, IV, ТА,
хит но, 19.500. „Го ца”,
063/899-77-00. (257065)

ТЕ СЛА, 57 м2, тро со бан,
33.000; 70 м2, тро со бан,
40.000. „Го ца”, 063/899-77-00.
(257065)

КО ТЕЖ 2, 64 м2, дво со бан,
леп, 35.000; 58 м2, дво и по со -
бан, 38.000; 83 м2, тро со бан,
48.000. „Го ца”, 063/899-77-00.
(257065)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 50 м2,
33.50; дво и по со бан, 58 м2,
33.000. „Го ца”, 063/899-77-00.
(257065)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 40 м2, јед но со -
бан, 22.000; 66 м2, 37.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00. 
(257065)

ПРО ДА ЈА но вих укњи же них
ста но ва, од ин ве сти то ра, цен -
тар. 063/272-994. (257059)

ТЕ СЛА, дво со бан, 50 м2, I, ТА,
30.000, до го вор. (300), „Ћур -
чић”, 362-816, 063/803-10-52.
(257091)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 62 м2,
III, ЦГ, 31.000, до го вор. (300),
„Ћур чић”, 362-816, 063/803-
10-52. (257091)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан, 37
м2, VII, ЦГ, од ли чан, 21.500.
(300), „Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (257091)

НО ВИ СВЕТ, јед но и по со бан,
37 м2, II, ЦГ, га ра жа, но ви ја
град ња, 24.000. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. (257093)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра, 20 м2, III,
ТА, 15.000, до го вор. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(257093)

НО ВА МИ СА, 78 м2, тро и по со -
бан, ТА, II, 42.000, до го вор.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (257093)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 62 м2, ЦГ,
од мах усе љив, без ула га ња, III,
од ли чан, 33.000.  „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(257093)

КО ТЕЖ 2, дво ли по со бан, 66
м2, IV, ЦГ, 35.000.  „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(257093)

ТЕ СЛА, тро со бан, 68 м2, V,
бли зи на „Ави ва”. 35.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (257093)

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. (257095)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 74 м2, тро со бан,
III спрат, 38.000 до го вор.
(636), „Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05. (257095)

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. (257095)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 61 м2, III, но во -
град ња, смарт блок, 60.000.
(636), „Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05. (257095)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 52 м2, IV,
30.000, до го вор. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”, 069/196-
96-05. (257095)

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

СО ДА РА, 52 м2, V, 33.000, до -
го вор. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-
05.(257095)

ЦЕН ТАР, 2.0, ТА, 31.000; дво -
и по со бан, ЦГ, 40.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025. (257096)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 2.0, ЦГ, 29.000;
Стре ли ште, 60, 23.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025. (257096)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 37,
22.000; ши ри цен тар, 1.5, 33,
16.000. (338), „Јан ко вић”, 348-
025. (257096)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан, 38
м2, 21.000; дво со бан 57 м2,
24.500.  (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (257094)

КО ТЕЖ 2, јед но по со бан, 50
м2, 31.500. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (257094)

СО ДА РА, тро со бан, 83 м2,
41.000; јед но со бан, 46 м2,
27.500. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (257094)

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

МИ СА, дво со бан, 49 м2,
24.500; јед но и по со бан, 40 м2,
22.000; гар со ње ра, 23 м2,
15.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (257094)

ЦЕН ТАР, тро и по со бан, 84 м2,
53.000, лифт, ЦГ. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(257094)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, 25 м2,
16.000; дво со бан, 49 м2,
24.500. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68.  
(257094)

МАР ГИ ТА, дво и по со бан, 58
м2, 34.000; јед но и по со бан, 35
м2, 20.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. 
(257094)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53 м2, ВПР,
ТА, 28.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (257097)

МИ СА, ква ли тет не укњи же не
гар со ње ре, од 14.400 до
17.700. (49), „Му станг”,
062/226-901.  (257097)

КО ТЕЖ 2, Бу ле вар, 70 м2, II,
леп дво и по со бан, 46.000. (49),
„Му станг”, 064/151-18-93.
(257097)

ГОР ЊИ ГРАД, Кут ков јед но и -
по со бан, III, те ра са, ЕГ,
25.000. (49), „Му станг”,
062/226-901.  (257097)

КО ТЕЖ 2, Мо ше Пи ја де, ма њи
дво и по со бан, 60 м2, V, до бар,
38.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (257097)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 53 м2,
ТА, I, 24.500. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (257097)

КО ТЕЖ 1, дво и по со бан, 62 м2,
II, ЦГ, ЦГ, из вор но, 36.500.
(49), „Му станг”, 
069/226-66-58.
(257097)

ПЕ ПЕ ЉА РЕ, гар со ње ра, 18 м2,
I, TA, из вор но, 12.000. (49),
„Му станг”, 069/226-66-58.
(257097)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs14 Петак, 23. март 2018.

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу без по сред ни -
ка, До ло во, 16 ари, 150 м2.
063/153-37-70. (257137)

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. (257137)

ХИТ НО, ку ћа у Кни ћа ни но вој
на про да ју, по вољ но. 
062/826-12-55. (257143)

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. 
(256889)

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

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

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан стан, но -
ва Ми са, код „Азу ра”, сре ђен,
од мах усе љив. 
064/348-01-57. 
(256829)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан стан у
цен тру Пан че ва. 
060/505-54-25. (4576)



ПРО ДА ЈЕМ стан у цен тру, дво -
со бан, ЦГ. Тел. 061/657-70-27.
(257110)

НА МЕ ШТЕН јед но со бан стан,
Стре ли ште, 34 м2, дру ги спрат,
Ко сте Абра ше ви ћа 14, стан 12.
013/251-42-79, 063/826-97-71.
(251117)

КО ТЕЖ 1, Вој во ђан ски бу ле -
вар, дру ги спрат, 90 м2,
58.500. 064/205-03-15.
(257128)

СТАН јед но со бан, 40 м2, Мар -
ка Ку ли ћа 32, I  спрат, за јед -
нич ко дво ри ште, ре но ви ран,
15.000 евра Тел. 069/485-12-
66. (257174)

ДУ ПЛЕКС стан, но во град ња,
100 м2, Ми ло ша Обре но ви ћа
31, пре ко пу та „Авив пар ка”,
75.000 евра. 065/992-08-30,
063/183-73-65. 

ПЕ ПЕ ЉА РЕ, Тип Стан ко, дво -
со бан, ВПР, II, 47 м2, ТА, до го -
вор. (320), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (257056)

НО ВА МИ СА, дво со бан, IV, 58
м2, ТА, 22.000. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-44-30.
(257056)

ТЕ СЛА, дво со бан, II, 52 м2,
ТА, 28.000. (320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30.
(257056)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 66 м2,
ЦГ, VI, га ра жа, 28.500. (320),
„Пре ми ер”, 352-489, 
063/800-44-30. (257056)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, III, 57 м2,
ЦГ, 32.000. (320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30.
(257056)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 56 м2,
II, 29.000. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-15.
(257148)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, тро со бан,
нов, 78 м2, III, ду плекс, 62.000.
(238), „Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (257148)

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.(257148)

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

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

СТАН, ку ћа, ком плет но ре но -
ви ра на, ЦГ, 7.јул, без по сред -
ни ка. 064/424-71-26. (257178)

МИ СА, дво и по со бан, III, те ра -
са, 20.500; дво со бан, II, од ли -
чан, 21.500. (67), 
063/744-28-66. 
(257177)

ЦЕН ТАР, дво со бан, од ли чан,
31.000; Стре ли ште, II, 
29.000, те ра са. (67), 
063/744-28-66. 
(257177)

ЦЕН ТАР, дво и по со бан, нов,
35.000; ши ри цен тар, ПР, нов,
39.500. (67), 
063/744-28-66. 
(257177)

ТЕ СЛА, I, јед но и по со бан, ком -
плет но ре но ви ран, пре леп, те -
ра са. (67), 
063/744-28-66. 
(257177)

ЦЕН ТАР, дво ри шни до ули це,
иде ал но за по слов ни про стор.
(67), 063/744-28-66. (257177)

СТАН, Те сла, дво и по со бан, те -
ра са, оста ва, гас, но во град ња,
усе љив. 069/822-48-24.
(257161)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве у цен тру,
152, 141, 104, 52, 45, део це не
мо же во зи ла. 060/312-90-00.
(257164)

ЗГРА ДА у цен тру, 460 м2 и 1
км од цен тра 1.650, мо же за -
ме на. 060/312-90-00. (257164)

ПО ВОЉ НО стан, цен тар, 67,5
м2, I спрат, ета жно гре ја ње на
стру ју, зи да на згра да пре де -
вет го ди на., 063/746-11-51.
(257170)

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

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. (256876)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве, ку ће на
свим ло ка ци ја ма. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (256939)

АГЕН ЦИ ЈИ „Стре ли ште не -
крет ни не” по треб не не крет ни -
не-ста но ви, ку ће, бр за ре а ли -
за ци ја. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(257095)

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. (257094)

АГЕН ЦИ ЈИ „Мил ка” по треб не
не крет ни не, све ло ка ци је, бр за
ре а ли за ци ја. (67), 063/744-28-
66. (247177)

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

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве на свим
ло ка ци ја ма, бр за ис пла та.
(320), „Пре ми ер”, 063/800-44-
30. (257056)

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

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на ме штен
стан, Tесла, зва ти по сле 15 са -
ти. 062/111-96-18. 
(СМС)

ПО ТРЕ БАН стан, при зе мље
или I спрат, или ку ћа, ши ри
цен тар. 064/105-59-91. 
(СМС)
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МИ из да је мо ста но ве за вас.
Аген ци ја (300), „Ћур чић”,
063/803-10-52. (257091)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, 33 м2, При -
мор ска 29, но ва Ми са, при зе -
мље. 314-494, 065/314-49-40.
(256843)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу у Стар че ву, са
дво ри штем и ба штом, по вољ -
но. 064/842-91-11. (256911)

ИЗ ДА ЈЕМ нов јед но со бан стан,
на ме штен, но ве ства ри, ин тер -
нет, кли ма, ЦГ. 335-807.
(256880)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но на ме -
штен стан, Ка ра ђор ђе ва 43, на
дру гом спра ту, дво со бан, но ва
град ња. 064/370-79-47.
(256894)

ИЗ ДА ЈЕМ нов пра зан стан,
Вој во де пе тра Бо јо ви ћа, са
под зем ном га ра жом, 66 м2.
064/370-79-47. (256894)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан стан, 60 м2,
Стре ли ште, ЦГ, згра да.
064/164-77-66. (256891)

ИЗ ДА ЈЕМ очу ван стан од 1.
апри ла, Ко теж 1, тро со бан,
на ме штен, пр ви спрат, ЦГ, те -
ле фон, две кли ме, ин тер фон.
064/280-31-28. (256939)

ИЗ ДА ЈЕМ стан од 40 м2, са
дво ри штем. Тел. 064/508-60-
40, 013/371-424. (256943)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на ме -
штен стан, Со да ра, ЦГ, кли ма.
Тел. 064/245-88-57. (256954)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан на
Те сли, на ме штен, ТА, кли ма,
те ле фон, 120 евра. 064/616-
99-17. (256960)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну ку ћу за
ста но ва ње у Стар че ву.
063/191-73-60, 061/322-90-19. 

ЗА САМ ЦА на ме ште на гар со -
ње ра, дво ри шни стан у цен тру
гра да. 063/733-02-53. 

МЛА ДОМ брач ном па ру по -
тре бан стан за из најм љи ва ње,
ре но ви ран или но во град ња.
064/403-14-07. (2570459

ДВО РИ ШНА на ме ште на гар -
со ње ра, гре ја ње, со ба, ку па ти -
ло. Стре ли ште. 362-406,
064/218-83-45. (256997)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан по лу на ме -
штен стан, Ко теж 2, II спрат,
на ду же. 063/163-88-87.
(257001)

ЈЕД НО СО БАН стан, цен тар,
нов, до бро изо ло ван, пот пу но
опре мљен, ка блов ска, ин тер -
нет, ТА. 064/129-76-04.
(2570139

ДВО СО БАН, по лу на ме штен
стан, Ко теж  2, II спрат, кли -
ма, ЦГ, сло бо дан од 1. апри ла.
065/522-99-75. 
(257017)

НА МЕ ШТЕН дво со бан ком фо -
ран стан, ТА пећ, за из да ва ње.
Тел. 066/352-710. 
(257033)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу сам ци ма, Стре -
ли ште. 320-847. (257039)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но на ме -
штен стан у цен тру Стре ли шта.
060/142-22-11. (257083)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан у
кин де ру, од мах усе љив. Аген -
ци ја (300), „Ћур чић”, 
063/803-10-52.
(257091)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан на
Те сли, цен трал но гре ја ње и
кли ма. 064/125-04-33.
(257109)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у цен тру, дво -
со бан, ЦГ. Тел. 060/551-20-38.
(257170)

ИЗ ДА ЈЕМ стан за сам ца, по се -
бан улаз, но ва Ми са, на ме -
штен, „бе о воз”. 
064/207-19-88. 
(8257121)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан са
гре ја њем на Стре ли шту.
0632/844-52-95. 
(257125)

НА МЕ ШТЕН стан, Те сла, 34
м2, ТА, че твр ти спрат, зва ти
по сле 17 са ти. 
069/129-82-06. (257142)

НА МЕ ШТЕН јед но и по со бан,
но во град ња, ТА, дво ри ште, 80
евра, код Хо те ла „Та миш”.
064/122-48-07. (257140)

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

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

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

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

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 21 м2, бли зи на
пи ја це, Ла ва Тол сто ја.
013/333-058. (4576)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на Зе ле ној пи -
ја ци. Тел. 063/808-58-16.
(4756)

ПЛАЦ, Вој ло ви ца, дру ги про -
сек, Б. Је дин ства, 11 ари,
4.000 евра, мо же ау то до
1.500 евра. 064/618-44-10.
(4756)

КУ ЋА 100 м2, 5,6 ари, Мо ше
Пи ја де, 80.000 евра. До го вор.
064/354-69-76. (4756)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Ули ца Сте ва -
на Шу пљик ца, на глав ном пу -
ту, 100 м2. 064/370-79-47.
(256891)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про стор,
30 м2, ме сеч но 90 евра.
063/315-290. (256949)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код ула за пи -
ја це, бли зи на три шко ле, про -
мет но. 060/351-03-56.
(257002)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Стре ли ште,
цен тар, 16 м2, Вељ ка Вла хо ви -
ћа. 064/474-99-11. (2570199

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23 м2, код Ау -
то бу ске ста ни це. 352-105.
(257027)
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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

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

Петак, 23. март 2018.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈА ОД 15 . ДО 31. МАРТА

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

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

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

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

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

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

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”



ИЗ ДА ЈЕМ раз ра ђе ну ау то-пе -
ри о ни цу, на ла зи се на ма ги -
страл ном пу ту у Ба ва ни шту.
064/706-83-76. (257041)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2, цен тар,
из лог до ули це. 066/314-803.
(257058)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код Ау то бу ске
ста ни це. 063/725-71-70.
(255684)

НА ПРО ДА ЈУ тра фи ка на глав -
ној ау то бу ској ста ни ци. Тел.
0674/060-76-67. (257154)

ЛО КА ЛИ 21 и 16 м2, у цен тру.
060/312-90-00. (257164)

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

ПО ТРЕ БАН дис пе чер, са ис ку -
ством, за до ма ћи тран спорт.
063/884-22-71. (СМС)

ПО ТРЕ БАН ко мер ци ја ли ста са
ис ку ством за ме ђу на род ни
тран спорт. 063/884-22-71.
(СМС)

ПРЕД У ЗЕ ЋЕ Karbo Koncept
тра жи ме та ло стру га ра, ме та -
ло гло да ча, елек три ча ра, ау то -
ма ти ча ра и ма шин бра ва ра са
ис ку ством. По зва ти на
069/334-54-42 од 8 до 16 са ти.
(СМС)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и Е ка те -
го ри је. 063/666-755. 
(СМС)

PREMIUM са ло ну Pro Nails
по тре бан сти ли ста нок ти ју, са
ис ку ством. Тел. 060/555-38-
68. (256404)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај” по тре бан
во зач. 063/820-87-61.
(256710)

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

GP „Still-Net” Пан че во по треб -
ни гра ђе вин ски мај сто ри свих
про фи ла. Тел. 013/333-311
(256756)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба ри и ко но -
ба ри це за ка фић. 060/362-22-
21. (256794)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це  за рад на
ин ду стриј ским ши ва ћим ма -
ши на ма. 064/110-16-66.
(256806)

ПО ТРЕБ НИ мом ци и де вој ке
за рад  у шал те ру и на ро шти -
љу Ће ваб џи ни ци „Ха ло Ле ско -
вац”, 065/896-39-78. 
(256806)

ПО ТРЕБ НЕ же не за рад у ку -
хи њи Ће ваб џи ни ци „Ха ло Ле -
ско вац”. 063/897-55-04. 

ТРА ЖИ МО озбиљ ну же ну за
не гу ста ри јих осо ба и по моћ у
до ма ћин ству. Тел. 311-716.
(256921)

ПО ТРЕБ НА ис ку сна му шко-
жен ска фри зер ка. Пла та
25.000, бак шиш, при ја ва.
064/185-92-34. (256909)

ПО ТРЕБ НА про да ва чи ца у пе -
ка ри. CV сла ти на mail: peka-
rasmiljanic@mts.rs или на
адре су: Иве Кур јач ког 87.
(256884)

STAR CITY EXPRESS из Стар -
че ва тра жи два во за ча Д ка те -
го ри је. Tel. 066/371-101. (ф)

ПО ТРЕБ НА озбиљ на же на за
по вре ме но одр жа ва ње ку ће.
Тел. 061/284-93-81. (256964)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад у
пе ка ри. 063/320-847. (257020)

РЕ СТО РА НУ „Poco Loco” по -
треб но осо бље за рад у про да -
ји, ку ва ри и по сла сти ча ри.
355-222. (257057)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за сле де -
ћа рад на ме ста: ку те ри ста –
дво ји ца, рад ни ци на сте ри ли -
за ци ји про из во да – дво ји ца и
рад ни ци  на па ко ва њу – пе то -
ро. Ја ви ти се рад ним да ном од
12 до 16 са ти на тел. 062/365-
414. (257069)

ДОМ ЗА СТА РА ЛИ ЦА Family
garden за по шља ва ква ли фи ко -
ва не ме ди цин ске се стре и не -
го ва те ље. 065/523-05-95.
(2570819)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад у
Cafe piceriji „Gas”. 062/212-
543. (25081)

ПО ТРЕБ НА же на за чу ва ње
ба ке. Зва ти по сле 18 са ти.
065/377-53-77. (257088)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад у
Слот клу бу Centucky. 064/474-
74-47. (757104)

КРЧ МИ „Ша ре ни ца” по треб на
ко но ба ри ца, Ба ва ни штан ски
пут 309. Тел. 064/349-93-43.
(257133)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци на пла -
сти фи ка ци ји ме та ла. Ја буч ки
пут 277. Тел. 064/144-34-43,
063/200-015. Зва ти од 15 са ти.
(257134)

ПО ТРЕБ НА про да ва чи ца за
рад у пе ка ри. 063/130-75-40.
(257136)

ТРАН СПОРТ НОМ пред у зе ћу
по тре бан дис пе чар. Усло ви
ССС, од лич но по зна ва ње ен -
гле ског је зи ка. 
svetlana.flamengo@
gmail.com 064/214-33-92.
(237151)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба ри, спре ма -
чи це и ре цеп ци о на ри.
060/043-52-98. (257164)

ПО ТРЕБ НИ во за чи за пре воз
хле ба и пе ци ва. 060/864-07-
71. (257165)

СЕН ДВИ ЧА РИ „Бу ба” по треб -
на рад ни ца за смен ски рад на
ро шти љу. 064/874-08-22. 

ТРА ЖИ се рад ник/ца за рад у
ку хи њи, ке те ринг, про сла ве, са
ис ку ством. 069/822-48-23. 

Кафани „Ђерам” потребан
конобар са искуством.
062/478-394, 013/631-872

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње дим ња -
ка, ко тло ва и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95. 
(255827)

СПРЕ МАМ ста но ве. Тел.
063/761-11-89. (256980)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ ра -
до ви, кре че ње, гле то ва ње, сто -
ла ри ја, ве о ма по вољ но.
064/280-26-15. (255453)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду бин ско пра -
ње на ме шта ја, ду ше ка. На та -
ша, 361-474, 060/361-47-41,
066/361-474. (256645)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР. По прав ке бој -
ле ра, шпо ре та, ин ди ка то ра,
раз вод них та бли, ин ста ла ци ја.
Ми ћа,  064/310-44-88.
(256674)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ко мар ни -
ци, ро лет не, ве не ци ја не ри,
угра ђу јем, по пра вљам, за ме на
гурт ни. 064/181-25-00.
(256481)

ОРЕМ и фре зу јем ба ште ма -
лим трак то ром. Ду ле, 064/163-
58-85. (256427)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу ше -
ње су до пе ре, ку па ти ла, адап -
та ци је, по прав ке, за ме не од -
мах. 013/331-657, 
064/495-77-59. (256447)

СРП СКИ је зик, ча со ви, основ -
ци и сред њо школ ци. Ис ку сна
про фе сор ка. По вољ но. Ми са,
064/322-46-79. (256137)

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. 

ЕН ГЛЕ СКИ и шпан ски је зик,
ча со ви свим ни во и ма и уз ра -
сти ма. Је ле на. 064/287-09-23.
(256832)

СРП СКИ, ча со ви, за основ це,
сред њо школ це, сту ден те. При -
пре ма при јем них, кон трол них.
064/462-37-64. (256841)

МА ТЕ МА ТИ КА – ча со ви
(основ ци, сред њо школ ци, при -
јем ни). Ис ку сна ди пло ми ра на
про фе сор ка ма те ма ти ке. По -
вољ но. Цен тар. 343-370.
(4576)

ЗА МЕ НА по ло мље ног цре па,
чи шће ње олу ка, ви син ски ра -
до ви. 065/535-24-56. (4756)

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. (4756)

ГИП САР СКО-МО ЛЕР СКИ ра -
до ви, спу ште ни пла фо ни, зи -
до ви, гле то ва ње, фар ба ње,
ком плет на ре но ви ра ња.
060/521-93-40. (256849)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР вр ши по прав ке
ста ре ин ста ла ци је, по став ка
но ве, та бле, бој ле ре. 060/521-
93-40. (256849)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац, од -
воз шу та ма лим ки пе ром до 2
ку би ка. 065/334-23-38.
(257123)

ЧА СО ВИ спр ског је зи ка, при -
пре ма за при јем ни, кон трол ни.
065/587-93-78. (257130)

ОЗБИЉ НА же на чу ва ла би де -
те. 065/950-52-53. (257132)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕ СКЕ услу ге;
уво ђе ње но вих ин ста ла ци ја,
сит не по прав ке. Дра ган.
060/699-92-78. (257146)

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. (4756)

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. (256933)

ТВ и са те лит ске ан те не, мон та -
жа, ди ги та ли за ци ја, ИПТВ и
ан те на плус. 064/866-20-70.
(256925)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са ње, бе то -
ни ра ње, ре но ви ра ње кро во ва,
сти ро пор, ба ва лит фа са де.
063/865-80-49. 
(256928)

АЛУ – ПВЦ сто ла ри ја, ро лет не,
ко мар ни ци, ве не ци ја не ри,
тра ка сте за ве се - угра ђу јем,
ра дим, по пра вљам. 
063/882-25-09. 
(256855)

ПО ПРАВ КА кро во ва и оста лих
гра ђе вин ских ра до ва.
064/866-25-76, 013/361-601.
(256884)

ЧА СО ВИ дуг ме тар ске хар мо -
ни ке, свим уз ра сти ма, на род -
на му зи ка. 064/225-70-16, 
Ср ђан. (256900)

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
(256894)

ЧА СО ВИ цр та ња и сли ка ња,
при пре мам уче ни ке за све
умет нич ке шко ле. Тел.
060/566-22-04. (256955)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске услу -
ге. Алек сан дар, 351-073,
064/157-20-03. 
(256974)

ПРЕ ВОЗ ства ри, ро бе, се лид бе
ком би јем. Јо ца, 061/616-27-
87. (256973)

ДО МА ЋЕ ки фли це и сит ни ко -
ла чи. Тел. 060/761-11-81.
(256980)

ПРЕ ВОЗ ки пе ром до 5 то на.
063/361-560, 060/025-96-80.
(256982)

УГРА ЂУ ЈЕМ ви део над зор у ва -
ше ку ће, ви кен ди це. 064/134-
3018. (256986)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: по прав -
ке, ре но ви ра ње ку па ти ла, сла -
ви не, вен ти ли, од гу ше ње ка на -
ли за ци је од мах. 061/193-46-
42. (256941)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње, фар ба -
ње сто ла ри је, гипс ра до ви, чи -
сто, ква ли тет но, по вољ но.
063/304-476, 061/189-97-33.
(256946)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла чи на -
ме штај, са ис ку ством,  тра жи
по сао. 064/120-77-64.
(256999)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ: сер вис, чи шће -
ње, одр жа ва ње, уград ња но вих
ком по нен ти, бр зо, по вољ но
060/351-03.54. (257002)

ВО ЗАЧ Б ка те го ри је тра жи по -
сао, мо же и као чу вар.
063/768-75-99. (257003)

МО ЛЕ РАЈ, фа са де, сто ла ри ја,
гипс, об ра де око про зо ра,
ком плет не адап та ци је.
063/893-39-94. (257006)

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. (257024)

БА ШТЕ орем и кул ти ви рам.
063/855-92-70. (257038)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу ше -
ња ка на ли за ци је, адап та ци је
ку па ти ла, сер вис, по вољ но.
063/115-71-67. (257061)

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.
(257070)

МЕ ДИ ЦИН СКИ пе ди кир: кур је
очи, ура сли нок ти, ма са жа –
ре лакс, те ра пе ут ска. 061/308-
95-86. (257071)

ЧА СО ВИ ма те ма ти ке, за
основ це. При пре ма за при јем -
ни. Све ин фор ма ци је на
063/756-65-21. (257048)

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.
(25785)

ОЗБИЉ НА од го вор на же на
не го ва ла би и чу ва ла ста ри ју
осо бу. 065/624-76-23.
(257089)

РА ДИ МО све фи зич ке по сло -
ве: ру ше ња ку ћа, бе то на, чи -
шће ње, од но ше ње ства ри, оба -
ра ње др ве ћа, кр че ње пла це ва.
064/122-69-78. 
(257103)

ДУ БИН СКО пра ње те пи ха, ро -
та ци о ним чет ка ма. Пре воз
бес пла тан. 013/302-820,
064/129-63-79. 
(257160)
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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)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве ли ким ки -
пе ром: шљу нак, пе сак, се ја -
нац, ри зла, шут. 063/246-368.
(4756)

ПАР КЕТ по ста вљам и хо блу -
јем, мај стор с ду го го ди шњим
ис ку ством из Де бе ља че, с ма -
те ри ја лом или без ње га. Но ле
(имам и пар кет), 013/665-220,
063/847-74-38. (4755)

БАЛ ТО КАД ка да, об но ва гла -
зу ре, пла сти фи ци ра ње, 28 го -
ди на с ва ма, га ран ци ја.
www.baltokad.co.rs. 065/347-
55-02, 011/288-30-18. (и)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац од 1
до 5 м³, од воз шу та са уто ва -
ром, ру ше ње. 063/771-55-44.
(256466)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе мер це -
дес ка ми о ном, рад ни ци, по -
вољ но. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. 
(256615)

ЧА СО ВИ хар мо ни ке, кла вир не
и дуг ме та ре, ко ла, три ле ри,
пе сме, но тал но. 
060/632-46-90. (255875)

ОД ГУ ШЕ ЊЕ ка на ли за ци је спе -
ци јал ним ма ши на ма, мо же
пре ко ра чу на. „Acqua”,
062/532-346. (256252)

ПО ПРАВ КА бе ле тех ни ке,
мон та жа и сер вис кли ма уре -
ђа ја. Овла шће ни сер вис „Фри -
го Пе ђа”, 013/301-300,
063/771-24-16. (256061) 

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.  (4756) 

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.  (4756) 

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ЦО 2 апа -
ра та, про да ја по лов них, по -
прав ка ТВ ан те на, ри си ве ра,
ау то-кљу че ва. 063/800-01-96.
(256914)

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. (257052)

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.(257052)

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. (256976)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе „Бом -
бон чић” – Бо рис – ком би ји ма,
ка ми о ни ма, еки па рад ни ка,
мон та жа, де мон та жа, па ко ва -
ње ства ри, ку ти је за па ко ва ње,
фо ли ја за за шти ту на ме шта ја.
Се ли те се без стре са!!! Бо рис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(257052)

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.
(257052)

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.
(257052)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”  Бо -
рис, све ре ла ци је по Ср би ји с
ком би ји ма, ка ми о ни ма, еки па
рад ни ка, ку ти је, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја, 0-24, сва ког
да на и не де љом. Бес пла тан до -
ла зак и про це на по сла. Пла ћа -
ње мо гу ће че ко ви ма и пре ко
ра чу на. Бо рис. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(257052)

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.
(256957)

„МЕ ТА ЛИ ИВАН” - от куп се -
кун дар них си ро ви на, Пе те фи
Шан до ра 29. 061/271-26-70,
064/194-83-22. (256902)

РО ЈАЛ МГ: уград ња/по прав ка;
ро лет не, ко ма р 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. (256996)

РО ЛЕТ НЕ, ве не ци ја не ри, тра -
ка сте и ро ло за ве се, мо гућ ност
пла ћа ња пре ко жи ро-ра чу на.
064/189-40-91, 013/354-777.
(257014)

СЕ ЛИД БЕ: ка ми он ски, ком би
пре воз. Еки па рад ни ка, од во -
зи мо не по треб не ства ри.
064/280-30-16, 063/731-77-67,
Вла ди мир. (257035)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де ре,
за мр зи ва че, шпо ре те, бој ле ре,
по пра вља мо ква ли тет но с га -
ран ци јом. „Фри го тех ник”,
013/361-361, 064/122-68-05.
(257073)

МО ЛЕР СКИ ра до ви, гипс, ла -
ми нат, сто ла ри ја – чи сто, пе -
дант но. 061/283-66-41,
064/317-10-05. (257098)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ ра -
до ви, фа са де, ла ми нат.
063/766-62-01, Пе ца. (257098)

ПРЕ ВО ЗИМ ки пе ром гра ђе -
вин ски ма те ри јал, ри злу, од во -
зим шут, огрев. 064/354-69-94.
(257269)

ОГЛА ШАМ не ва же ћим све до -
чан ство из да то од ОШ „Јо ван
Јо ва но вић Змај” на име Ми лан
Жив ко вић. (256959)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћом до -
зво лу за ча мац бр. 131/86 на
име Иво Ма тен да. (2569759)
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УСЛУГЕ

РАЗНО

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150

ALMEX d. o. o. raspisuje 

konkurs za sledeće radno mesto:

Vozač teretnog vozila

1 izvršilac

Potrebne kvalifikacije:

1.    Minimum 3 godine radnog iskustva u domaćem

transportu

2.    Obavezan lekarski pregled

3.    Posedovanje vozačke dozvole C i E kategorije

4.    Da nije krivično osuđivan i da se ne vodi krivični po-

stupak

Biografije dostavljati na email: zaposlenje@almex.rs

Konkurs je otvoren do 05. 04. 2018. 

По тре бан је рад ник-при прав ник на ва ре њу

HDPE це ви (ПЛА СТИЧ НИХ ЦЕ ВИ) у по го ну и на

те ре ну.

Ис ку ство ни је нео п ход но.

Ва шу би о гра фи ју или CV сла ти на mail:

pa.mpplast@gmail.com или по штом на адре су:

MP PLAST DOO

Ба ва ни штан ски пут 409

26000 ПАН ЧЕ ВО

Тел. 013/378-040

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 14. Закона о проце-

ни утицаја на животну средину („Службени гласник

РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о доношењу решења о обиму и садржају студије о

процени утицаја на животну средину

      Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, дана 19. 03. 2018. године, донео је

решење о обиму и садржају Студије о процени утица-

ја на животну средину за ПРОЈЕКТА Реконструкција

секције паковања – фабрика ПЕВГ складиште готових

производа у „ХИП Петрохемија”, на кп бр. 15936 КО

Панчево.

Носилац пројекта је „ХИП-Петрохемија” а. д. Панче-

во, Улица Спољностарчевачка бр. 82.

Решење о обиму и садржају Студије о процени утица-

ја на животну средину за предметни пројекат може се

добити на увид радним данима од 10 до 14 сати, у про-

сторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и

заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина

16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на доне-

то решење у року од 15 дана од дана објављивања овог

обавештења.

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ” 

потребан радник

помоћник фарбара за припрему возила.

CV послати на адресу: 

Книћанинова 1а или на мејл адресу:

autocentarzoki@mts.rs 

По след њи по здрав на шем дра гом

ЖИВ КУ ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ

ко га смо из гу би ли по сле крат ке и те шке бо ле сти.

Ожа ло шће ни: НИ НА, ДА НА, се стра АЛЕК САН ДРА, брат 

МИ О ДРАГ и се стрић МИ ТАР

(153/217166)

20. мар та за у век нас је на пу стио дра ги

син, су пруг и отац

ЖИВ КО ЂОР ЂЕ ВИЋ

За у век ће мо те се се ћа ти и ја ко ћеш нам

не до ста ја ти.

Мај ка ЦВЕ ТА, су пру га ЉИ ЉА НА, 

си но ви МИ ЛОШ, МАР КО и МИ О ДРАГ 

и сна ја АЗРА

(141/257131)

По след њи по здрав

ЖИ КИ ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ
од за по сле них 

у Сто ма то ло шкој 

ор ди на ци ји „Viva Dent”

(144/257140)

По след њи по здрав на -

шем дру гу и бра ту

ЖИВ КУ 

ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ

ЖИ ЛЕ ТУ

КО СТА АН КИЋ 

и ВЛА ДИ МИР 

КУ РУ ЧЕВ

(135/2571189

По сле крат ке бо ле сти, 17. мар та, пре ми -

ну ла је

ЈЕ ЛЕ НА БЕ ГО ВИЋ

1926–2018.
За у век оста јеш у на шим ср ци ма и се ћа њу.

Ћер ка ВЕ СНА, уну ка ЈЕ ЛЕ НА, зет 

БРАН КО и се стра СТЕ ЛУ ЦА с по ро ди цом 

По себ на за хвал ност Оп штој бол ни ци

Пан че во – оде ље ње хи рур ги је

(27/

Мо јој на ни

ЈЕ ЛЕ НИ 

БЕ ГО ВИЋ

Увек ћеш би ти у мом се -

ћа њу.

Уну ка ЈЕ ЛЕ НА

(28/256895)

По след њи по здрав

ЈЕ ЛЕ НИ 

БЕ ГО ВИЋ

са ве ли ким 

по што ва њем по ро ди ца

ДЕН КО ВИЋ 

и ком ши ни ца МИ ЦА

(39/256911)

По след њи по здрав 

МИ ЛИ ЋУ 

МАР ТИ НО ВИ ЋУ

од ком ши ја 

у Осло бо ђе ња 21

(61/256951)

По след њи по здрав уја ку

ЈО ВИ ЦИ 

ДИ МИ ТРИ ЋУ

од по ро ди це 

МАР СЕ НИЋ

(48/256929)

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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20. мар та 2018, пре ми нуо је наш во ље ни

МИ ЛОШ АПО СТО ЛО ВИЋ

1961–2018.

Са хра на ће се оба ви ти 22. мар та 2018, у 13 са ти, из ка пе -

ле у Стар че ву.

Ожа ло шће ни ње го ви во ље ни: МАР КО, ДУ ШАН

и СЛА ВИ ЦА
(146/257151)

МИ ЛОШ АПО СТО ЛО ВИЋ

Во ли мо те ћа ле и ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Тво ји по но сни си но ви МАР КО и ДУ ШАН са КА ЋОМ и ЖЕЉ КОМ

(147/257151)

МИ ЛОШ АПО СТО ЛО ВИЋ

Љу ба ви мо ја је ди на.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

За у век тво ја СЛА ВИ ЦА

(148/1257151)

По след њи по здрав дра гом зе ту

МИ ЛО ШУ 

АПО СТО ЛО ВИ ЋУ

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ће мо успо -

ме ну на те бе.

Од сва је КО СОВ КЕ

(149/257154)

По след њи по здрав во ље ном зе ту и те чи

МИ ЛО ШУ 

АПО СТО ЛО ВИ ЋУ

Био си нам као брат!

Са по но сом и по што ва њем чу ва ће мо

успо ме ну на те бе.

Од сва је ВЕ РЕ и КА ТА РИ НЕ

(150/257153)

МИ ЛОШ АПО СТО ЛО ВИЋ

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма

Ожа ло шће ни брат МИ КАН с по ро ди цом
(151/257155)

Наш во ље ни

МИ ЛИЋ МАР ТИ НО ВИЋ

1948–2018.
пре ми нуо је 17. мар та 2018.  у 70. го ди ни.

Са хра на је оба вље на 20. мар та 2018. го ди не.

С љу ба вљу ће мо чу ва ти успо ме ну на ње га.

Су пру га СЛА ВИ ЦА, ћер ке ТА МА РА 

и МА РИ НА с по ро ди ца ма и брат ДРА ГАН

са су пру гом ГОР ДА НОМ

(123/257092)

На шем при ја те љу, до бром
чо ве ку и ком ши ји 

МИ ЋИ 
МАР ТИ НО ВИ ЋУ

по след њи по здрав.
КО КАН и НЕ ЛА

(89/257018)

У ду бо кој жа ло сти оба ве шта ва мо ро ђа ке, при ја -

те ље и по зна ни ке да је на кон крат ке бо ле сти

пре ми нуо наш

СИ МО ЋО РИЋ
Од дра гог су пру га, оца и де де, ко ји нам је био и

осло нац и узор, опро сти ли смо се 17. мар та 2018.

на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га СЛАВ КА, ћер ка 

СНЕ ЖА НА и син СА ША с по ро ди ца ма
(98/257037)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји и див ном

чо ве ку

СИ МИ ЋО РИ ЋУ

С по што ва њем ком ши је

у Ду нав ској 9

(1067257051)

ЗЛАТ КО ЋО СИЋ
31. VII 1965 – 20. III 2018.

Бра те мој, не мо гу да ти пи шем опро штај не ре чи

ка да ти веч но жи виш у сва кој на шој су зи, уз да ху

и ду бо ком бо лу. 

Во ли те тво ја се стра СЛА ЂА НА, се стри чи не

МАЈ ДА и МАР ТА и зет ЖЕЉ КО
(130/257115)

20. мар та 2018, у 53. го ди ни, пре ми нуо је наш

дра ги

ЗЛАТ КО ЋО СИЋ

С по што ва њем и љу ба вљу су пру га ТА ЊА 

и си но ви МИ ЛОШ и ДУ ШАН
(132/257115)

По след њи по здрав дра -

гом се стри ћу

ЗЛАТ КУ 

ЋО СИ ЋУ

Ни ка да те не ћу пре жа ли ти.

Тво ја тет ка ЉИ ЉА

(129/257115)

По след њи по здрав ку му

ЗЛАТ КУ 

ЋО СИ ЋУ

од по ро ди це 

ПРА СКА ЛО

(128/257107)

По след њи по здрав

ЗЛАТ КУ 

ЋО СИ ЋУ

Пам ти ће га брат 

НЕ БОЈ ША, сна ја

ЗО РА НА и бра ти чи не

НЕ ДА и ДУ ЊА

(131/257115)

По след њи по здрав дра -

гом зе ту

ЗЛАТ КУ 

ЋО СИ ЋУ

С по што ва њем 

и љу ба вљу та шта ВЕ РА,

шу рак НЕ БОЈ ША, 

шур ња ја КСЕ НИ ЈА 

и КА ТА РИ НА

(133/257115)

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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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

18. мар та 2018. пре ми ну ла је на ша во ље на

ЗОР КА БОЈ КО ВИЋ

1953–2018.

Ни ка да те не ће мо пре жа ли ти.

Во ли те тво ја ПРИН ЦЕ ЗА, су пруг ДУ ЛЕ 

и БРА ЦА с по ро ди цом
(33/256905)

По след њи по здрав

ЗОР КИ 

БОЈ КО ВИЋ

По чи вај у ми ру.

Тво ја ЈА СМИ НА 

с по ро ди цом

(35/256907)

По сле те шке бо ле сти пре ми нуо је наш 

СТЕ ВАН ГА ЈАН

1938–2018.

Наш во ље ни пре ми нуо је 20. мар та 2018, али за у век ће жи -

ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће на су пру га МАР ГИТ
(70/25698)

По сле те шке бо ле сти пре ми нуо је наш 

СТЕ ВАН ГА ЈАН

1938–2018.

Наш во ље ни је пре ми нуо 20. мар та 2018. го ди не,

али за у век ће жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни брат АН ДРИ ЈА с по ро ди цом
(71/256981)

По сле те шке бо ле сти пре ми нуо је наш

СТЕ ВАН ГА ЈАН

1938–2018.

Наш во ље ни пре ми нуо је 20. мар та 2018, али за -

у век ће жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни син ВЛА ДИ МИР с по ро ди цом
(72/256981)

По сле те шке бо ле сти пре ми нуо је наш

СТЕ ВАН ГА ЈАН

1938–2018.

Наш во ље ни пре ми нуо је 20. мар та 2018, али за -

у век ће жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни брат БО ШКО с по ро ди цом
(73/256981)

По след њи по здрав

ЗОР КИ

од ВИ КИ

(74/256985)

РА ДЕН КО 

ИВА НО ВИЋ

1956–2018.
С љу ба вљу и ту гом у ср -

ци ма чу ва ће мо успо ме ну

на те бе.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Су пру га ЗО РИ ЦА, син

НИ КО ЛА и ћер ка ИВА НА

(85/257017)

РА ДЕН КО 

ИВА НО ВИЋ

Оти шао је пре ра но и из -

не на да, оста ће у успо -

ме ни као ве сео, на сме јан

и до бро на ме ран.

По ро ди ца 

ЖИ ВА НО ВИЋ

(86/257017)

РА ДЕН КО 

ИВА НО ВИЋ

Бес крај но хва ла за љу -

бав, то пли ну и до бро ту

ко ју си нам не се бич но

пру жио и ко ју ни кад не

мо же мо да за бо ра ви мо.

Брат РАТ КО 

с по ро ди цом

(87/257017)

По след њи по здрав

ЗОР КИ 

БОЈ КО ВИЋ

од ЈЕ ЛЕ НЕ ЋУ ЈИЋ 

с по ро ди цом

(99/257042)

По след њи по здрав дра гом Пе ци

ПРЕ ДРАГ СТА НИ САВ СКИ

Тет ке МИ РА и ЉУ БИ ЦА с по ро ди ца ма
(100/257044)

По след њи по здрав ком ши ји

РА ДЕН КУ 
ИВА НО ВИ ЋУ

од ком ши је БО РЕ 
ПЕ ТРО ВИ ЋА

(102/257047)

По след њи по здрав

ЗО РИ ЦИ 

БОЈ КО ВИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Твој брат ЛА ЗАР

и бра ти чи на ЈЕ ЛЕ НА 

с по ро ди цом

(145/257141)

По след њи по здрав при ја те љу

РА ДЕН КУ ИВА НО ВИ ЋУ
од дру га ра из Клу ба ин ва ли да ра да Стар че ва:

ДА ЦЕ, ТИ НЕ, РИН ГА, БО РЕ, ЉУ БЕ, МИ ЛО ША,

СР БЕ, БА ЈЕ, ЖЕ КИ ЋА, ШТРО КЕ, ПО ТИ ЋА, 

СЕ КУ ЛЕ, ПА ЈЕ, ВУ ЈЕ, ДУ ЛЕ ТА, СТЕ ВЕ ЗЕ ЦА,

РАЈ КА ЈА ЊИ ЋА, ЈО ЦЕ БА РИ ЋА, ПЕ РЕ ЛЕК ЦА,

ЗО РА НА НЕ ДЕЉ КО ВИ ЋА и ЈО ВЕ БО САН ЦА
(138/257125)

По след њи по здрав по бра ти му

РА ДЕН КУ ИВА НО ВИ ЋУ
од по бра ти ма КР СТА и НЕ ЂА НЕ ДИ ЋА

Хва ла ти на дру же њу.

(139/257126)

По след њи по здрав на шој ком ши ни ци

ЗОР КИ БОЈ КО ВИЋ

од ком ши ја у Вој во ђан ском бу ле ва ру 52:

АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ, ВРЕ БА ЛОВ, РА ШАЈ СКИ,

СА ВИ ЧИЋ, ЏА НО ВИЋ и БАН ЂУР

(113/257075)

По след њи по здрав дра -
гој ком ши ни ци

ЗОР КИ
БОЈ КО ВИЋ

од по ро ди ца ЛАЦ КО 
и МИ КО ВИЋ

(114/257077)

По след њи по здрав ком -

ши ји

ЖИ КИ ВА СИ ЋУ
од по ро ди це ВР САЈ КО

(115/257078)

По след њи по здрав ком -

ши ји

ЖИ КИ ВА СИ ЋУ

од ста на ра згра де 

у Сте ва на 

Шу пљик ца 147

(116/257079)

По след њи по здрав во ље -

ном зе ту и те чи

ЖИ ВО РА ДУ

ВА СИ ЋУ

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

По ро ди це КР СТИЋ 

и СТАН КО ВИЋ

(124/257102)

По след њи по здрав дра гом су пру гу

ЖИ ВО РА ДУ ВА СИ ЋУ

1953–2018.

Ту га и бол оста ју за у век.

Не у те шна су пру га ВЕ РИ ЦА
(125/257101)
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Нај дра жа

МИ КО

Све знаш...

Тво ји ку мо ви МА КА и БЕ ЛИ с по ро ди ца ма
(15/256870)

По след њи по здрав во ље ној су пру зи и ма ми

МИ ЉА НИ ЈО ВА НОВ СКИ
4. IV 1994 – 16. III 2018.

Спа вам јер те са њам...

Бу дим се јер те тре бам...

Ту гу јем јер бо ли што те ви ше не ма

Не ка те ан ђе ли чу ва ју

Твој су пруг ВЛА ДИ МИР и син ОГ ЊЕН

(36/256908)

По след њи по здрав во ље ној сна ји

МИ ЉА НИ ЈО ВА НОВ СКИ

4. IV 1994 – 16. III 2018.

Ноћ у бе лом са те ну

од не ла је тво је те ло

у бес крај не да љи не

у веч ну ти ши ну и та му.

Нек те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ји: све кар ВЛА СТА, све кр ва СНЕ ЖА НА,

за о ва ЈО ВА НА са су пру гом  МАК СОМ,

стриц СЛО БА, де да ЖИВ КО и тет ка 

ЉУ БИ ЦА с по ро ди цом

(37/256908)

Оти шла је на ша

МИ ЉА НА 

ЈО ВА НОВ СКИ

рођ. Ан тић

4. IV 1994 – 16. III 2018.

Ноћ у бе лом са те ну

од не ла је тво је те ло 

у бес крај не да љи не

у веч ну ти ши ну тми не

Би ла си нам све тлост у очи ма,

ва здух у плу ћи ма

љу бав у ср ци ма

сре ћом си зра чи ла

мно го си зна чи ла.

Не у те шни тво ји: отац ДРА ГАН, мај ка

ИВА НА, син ОГ ЊЕН, се стра ЈЕ ЛЕ НА, 

се стри ћи ЛЕ ОН и АУ РО РА, зет ОСВАЛД,

ба ба ЈО ВАН КА, ујак СИ МА, стриц 

ЉУ БИ ША, уј на БИ ЉА и стри на ИВА НА

(38/256907)

МИ ЉА НА ЈО ВА НОВ СКИ

Во ље ни ни ка да не уми ру.

По чи вај у ми ру, не ка те ан ђе ли чу ва ју.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: ЈО ВА НА, НА ЂА, СР ЂАН, СТЕ ВА, КР ЛЕ, МАТ КЕ, ПЕ ЂА, 

ТАЈ ЧИ, ЦО НЕ, ПЕ ЈА и ТА НЕ ЛУ

(43/256920)

По след њи по здрав на шој дру га ри ци

МИ ЉА НИ ЈО ВА НОВ СКИ
Ту жни смо због твог пре ра ног од ла ска. За у век ће мо чу ва ти успо -

ме ну на те бе и све оне ле пе тре нут ке про ве де не за јед но. Би ла си и

за у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма ве ли ки при ја тељ.

Тво је VIII-4

(47/256927)

МИ ЉА НА 

ЈО ВА НОВ СКИ

За у век ћеш жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

По ро ди ца МА ТЕН ДА

(69/256974)

По след њи по здрав

МИ ЉА НИ 
АН ТИЋ

ЈО ВА НОВ СКИ
од ЈЕ ЛЕ НЕ КЊЕ ГИ ЊИЋ

(81/257005)

По след њи по здрав 

МИ ЉА НИ ЈО ВА НОВ СКИ

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ с породицом
(152/257116)

На шој дра гој

МИ ЉА НИ
по след њи по здрав од БО ЈА НА, МА РИ НЕ, ИВА НА 

и ЛА НЕ

(92/257026)

По след њи по здрав 

МИ ЉА НИ

од по ро ди це ЗА ЛАД

(108/257065)

МИ ЉА НИ

По след њи по здрав од

ЈЕ ЛЕ НЕ и ДУ ЛЕ ТА 

СВИ ЛА РЕ ВИЋ

(126/257122)

По след њи по здрав дра гој

МИ ЉА НИ ЈО ВА НОВ СКИ

од Ива ни них дру га ри ца и дру га ра 

из КУД СМ „Чи гра” Пан че во
(134/2571169
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По след њи по здрав дра -

гом зе ту и те чи

МИ ЛЕ ТУ 

ЂОР ЂЕ ВУ

1952–2018.
од ДУ ШАН КЕ, 

СТАН КЕ, САН ДЕ 

и МИР ЈА НЕ 

с по ро ди ца ма

(4/4756)

14. мар та пре ми нуо је

наш

МИ ЛЕ ЂОР ЂЕВ

Дра ги бра те и уј ка, оти -

шао си без по здра ва, а

на ма оста вио бол и ту гу.

Тво ја ДА ДА и твој 

се стрић ГО ГА

(7/4756)

13. мар та 2018. го ди не на пу сти ла нас је на ша

БО СИЉ КА ПЛА НИЋ
1936–2018.

из Ба нат ског Бре стов ца
За у век ће мо се се ћа ти тво је до бро те и тво је пле -
ме ни то сти. Хва ла ти за све.

С љу ба вљу тво ји нај ми ли ји: си но ви БРАН КО 
и НИ КО ЛА, сна ја МИ КИ ЦА, уну ке МА РИ ЈА,
СВЕ ТЛА НА, СМИ ЉА НА и ЈА СМИ НА, зе то ви

СА ША, АЛЕК САН ДАР и ВО ЈИ СЛАВ и пра у ну ци
МИ ХАЈ ЛО и СО ФИ ЈА

(12/256861)

БО СИЉ КА

ПЛА НИЋ

На у чи ла си нас да бу де -

мо ја ке, по но сне и да по -

диг ну те гла ве ко ра ча мо

кроз свет. Хва ла ти за

све што си учи ни ла за

нас.

За у век за хвал не уну ке:

МА РИ ЈА, СВЕ ТЛА НА,

СМИ ЉА НА и ЈА СМИ НА

(13/256862)

По след њи по здрав за

МИК СИ

„И скла пам очи, ја сно ви дим као да си ту...”

Тво ји: ТИ ЋА, МИ ЉА НА, НЕ ДА, ДА ЈА, ДУ ЛЕ, НА КИЋ, ДА ВИД, 

ДА ЈА НА, МУ ТА и АЛЕН

(16/256872)

МИ ЛАН 

ЈО ВАН ЧИЋ

Ку му од КР ТО ЛЕ, ЦО ЦЕ

и БУ ДЕ с по ро ди ца ма

(3/256848)

Пре ми нуо је наш дра ги де ка

МИ ЛЕ ЂОР ЂЕВ
По след њи по здрав и по чи вај у ми ру.

ИЦА, МИ ША и РА ДИ ША

(157/4756)

По след њи по здрав

МИ ЉА НИ

По ро ди ца СТО ЈИ НОВ

(91/257023)

По след њи по здрав дра гој

МИ ЉА НИ

Ко лек тив Основ не шко ле 

„Ва са Жив ко вић” Пан че во
(127/257105)

По след њи по здрав

МИ ЉА НИ ЈО ВА НОВ СКИ

од при ја те ља из Hi-Tech
(155/ф)

14. мар та на пу стио нас је наш дра ги

МИ ЛЕ ЂОР ЂЕВ

1952–2018.
Јед но ве ли ко, пле ме ни то, умет нич ко ср це

ни је из др жа ло бол ко ји му је жи вот при -

ре дио. Оти шао си код сво је Ма це...

Са по но сом ће мо чу ва ти успо ме ну на те бе.

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

с по ро ди цом

(112/257074)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми нуо је наш

ФРА ЊА ДА РА ДИЋ 

1934–10. II 2018

По след њи по здрав на шем дра гом и во ље ном 

су пру гу и оцу од су пру ге АНЕ и ћер ки 

РО ЗА ЛИ ЈЕ и МАР ГИ ТЕ с по ро ди ца ма
(66/256965)

По след њи по здрав се -

стри

СВЕ ТЛА НИ

ДРАК СИН

рођ. Бе љин

1951–2018.

Брат ЗО РАН

и ДУ ШИ ЦА

(29/256896)

15. мар та 2018. го ди не, по сле крат ке и те шке бо -

ле сти за у век нас је на пу сти ла на ша дра га

СВЕ ТЛА НА ДРАК СИН
1951–2018.

За у век у на шим ср ци ма.
Ожа ло шће ни: су пруг СВЕ ТИ СЛАВ, ћер ке 

ВИ О ЛЕ ТА и БО РИ СЛА ВА, зе то ви БЛА ГО ЈЕ 
и ИВАН, уну ци СА РА, НО ВАК и ЛУ КА, брат 

ЗО РАН, све кр ва МИЛ КА и оста ла род би на 
и при ја те љи

(83/257012)

По след њи по здрав

СВЕ ТЛА НИ

од по ро ди це СРЕ ДИЋ

(143/257140)

МИ РО СЛАВ

ПАН ТЕ ЛИЋ

25. III 2016 – 25. III 2018.

Не до ста јеш сва ким от -

ку ца јем ср ца.

Се стра МИР ЈА НА 

с по ро ди цом

(154/47569

СРЕ ТЕН ПЕ РИЋ

1949–2018.
По след њи по здрав дра гом су пру гу, оцу и де ди.

Ње го ви нај ми ли ји

(90/257021)

16. II 1949 – 16. III 2018.

СРЕ ТЕН 

ПЕ РИЋ

Омо љи ца 

Оста је мо у ду бо ком бо лу

са се ћа њем на че ти ри де -

це ни је ле пог дру же ња.

Во ле те тво ји 

ОЖЕ ГО ВИ ЋИ

(107/257060)

По след њи по здрав ве ли ком при ја те љу и дру гу

ТАТА РА ДИ

За у век ће не до ста ја ти оно тво је „Еј’ ал’ вас во лем”

По ро ди ца УВА ЛИН

(109/257066)

По след њи по здрав бра ту

и ве ли ком при ја те љу

РА ДО СЛАВУ 

НЕ СТО РО ВИЋУ

ТА ТА РА ДИ

Не ка су ти без бри жни

не бе ски пу те ви...

МО ТО КЛУБ COYOTE

(140/257129)

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

Последњи поздрав ми-

лој

МИЉАНИ

ЈОВАНОВСКИ

Најискреније саучешће

породици.

Породица ДОБРИЧАН

(158)
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Од у век во љен и ни кад не за бо ра вљен

ВО ЈИ СЛАВ ИЛИЋ
23. I 1982 – 27. III 2010.

Осам ду гих го ди на от ка ко те не ма, вре ме про ла -

зи, али бол не је ња ва.

Оста ла су са мо ле па се ћа ња и веч на ту га у на шим

ср ци ма.

Во јо, не ка те ан ђе ли чу ва ју.

За у век ожа ло шће ни: отац ЈО ВО и брат МИ КИ
(62/256961)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

МИ ЛИ ЦА БО РЕ НО ВИЋ
1935–2017.

Го ди на про ђе, а ту га оста је, не до ста јеш ми. 
Тво ја се стра СЕ КА

(122/257090)

Че тр де се то днев ни по мен

15. фе ру а ра 2018. го ди не, у не за бо рав смо ис пра ти ли на -

шу дра гу мај ку, та шту, ба ку и пра ба ку

БО СИЉ КУ СЛЕП ЧЕ ВИЋ
рођ. Ше па

из Вла ди ми ров ца

11. VII 1930 – 15. II 2018.

У сун цу тра жи мо тво ју то пли ну, у ки ши пре по зна је мо тво -

је су зе, зве зде тво јим очи ма зо ве мо, гр ли мо успо ме не, во -

ли мо те до не ба, ту гу је мо...

По ро ди це ВИ ШЕ КРУ НА и ВЛА ДИ СА ВЉЕВ, ћер ке, 

зе то ви, уну ци и пра у ну ци
(117/257082)

24. мар та на вр ша ва се го ди на да на од смр ти мо -

је мај ке

МИ ЛИ ЦЕ ЋИ КА

1928–2017.

Ћер ка ГОР ДА НА
(120/257086)

ГО РАН РА ДИЋ

2009–2018.

Од смр ти те ни смо мо гли

са чу ва ти, али чу ва ће мо

те од за бо ра ва.

Ћер ка МА РИ ЈА НА 

с по ро ди цом

(142/257138)

ПЕ РО ГА ГИЋ

1950–2016.

Хва ла ти за сву до бро ту,

тру ди ћу се да на ста вим

тво јим пу тем.

ДАР КО, ТА ТЈА НА 

и унук ФИ ЛИП

(52/256937)

ПЕ РО ГА ГИЋ

Кад ме об у зме ве ли ка ту -

га, по гле дам у не бо јер

та мо имам не ко га ко ми

мно го не до ста је и ко га

ни кад не ћу за бо ра ви ти.

Су пру га НА ДА

(53/256937)

ПЕ РО ГА ГИЋ

Две го ди не про ђо ше, а

ле пе успо ме не и сје ћа ња

на те бе оста ју за у век.

Твој МОМ ЧИ ЛО 

са ма мом, та том 

и ба ком МИ ЛИ ЦОМ 

из Ре пу бли ке Срп ске

(54/256937)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

По след њи по здрав дра гом при ја те љу и

ко ле ги

НЕ БОЈ ШИ ЈАН ЧИ ЋУ 

БО БА НУ

од „Та ја ца”: ША МА РА, БО ЖА, 

МИ ЛЕ ТИЋ, ПО ПА, ПРЕ ДИЋ, ВОЈ ВО ДИЋ,

МИ КИ, ОМЕР, ЈО ВА, МИР ЋЕ, ДА КУ ЛА 

и КО СТА

(58/256951)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу и ко ле ги

НЕ БОЈ ШИ ЈАН ЧИ ЋУ БО БА НУ 

од ко ле га из Ра фи не ри је наф те Пан че во
(59/256951)

По што ва ном ком ши ји

ГРО ЗДО МИ РУ МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИ ЋУ

по след њи по здрав од ком ши ја у Мо рав ској 6

(55/256942)

18. мар та 2018. на пу стио нас је наш во ље ни

ГРО ЗДО МИР 

МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ

1937–2018.

Ње го ва су пру га ДО РИ НА

(56/256944)

По след њи по здрав на шем дра гом ком ши ји

ГРО ЗДО МИ РУ 

МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИ ЋУ

По ро ди це ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ и СТА НО ЈЕ ВИЋ
(57/256945)

ГРО ЗДО МИР

МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ
По след њи по здрав 

бра ту од се стре 

КА ТА РИ НЕ с по ро ди цом

(88/257017)

По след њи по здрав ко ле ги и при ја те љу

МИ ЛА ДИ НУ СТАН КО ВИ ЋУ

од пен зи о не ра УПР „Ср би ја гас” Но ви Сад, 

клуб Пан че во
(1/256830)

МИ ЛАН БО ГИЋ ЛЕ МИ
8. IV 1947 – 10. III 2018.

По чи вај у ми ру дра ги Ле ми, оста ло је се ћа ње на

ле па дру же ња и ту га.

По ро ди ца РЕ ПАЦ
(50/256932)

По сле крат ке бо ле сти пре ми ну ла је на ша 

ИВАН КА ПО ПОВ
1943–2018.

Ожа ло шће ни: син МИ ЋА, сна ја БРАН КА и уну ци
МИ ЛОШ и БРА НИ СЛАВ

(9/256880)

По сле крат ке бо ле сти пре ми ну ла је на ша 

ИВАН КА ПО ПОВ

1943–2018.
Ожа ло шће на по ро ди ца ФИ БИ ШАН

(10/256880)

По след њи по здрав

НА ДИ ОДА ЏИЋ

ТО МА ПЕ ТРО ВИЋ с по ро ди цом

(42/256918)

НА ДА 

УГРЕН
1949–2018.

По след њи по здрав.

ДУ ДА с де цом

(30/
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ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри -

сни ке на ших услу га

да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо

по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.

Про шло је пет на ест го ди на от ка да је оти шла мо -

ја ма ма

АНА ЛО ЈА НИ ЦА
24. III 2003 – 24. III 2018.

С љу ба вљу и ту гом ње на МИР ЈА НА
(49/256930)

Про шло је пет на ест го ди -

на от ка ко ни је с на ма

на ша дра га

ДРА ГИ ЦА 
ТО ДО РОВ

1959–2003.
С љу ба вљу и по што ва -
њем чу ва мо успо ме ну на
те бе.

Ње ни нај ми ли ји
(67/256966)

ЉУ БО ДРАГ

МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ

ЉУ БА

1994–2018.

Тво ји нај ми ли ји

(75/256988)

Про шло је два на ест го ди на ка ко смо оста ли без

на ше дра ге, ми ле и во ље не

ТА ЊЕ ВИГ

1972–2006.

За у век ње ни: кћер КА ТА РИ НА, 

син МИ ХА ЈИ ЛО, све кр ва ИВАН КА 

и су пруг АЛЕК САН ДАР
(80/256994)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН 

ДО ШЉА

1986–2018.

Се ћа ња не бле де, а ту га

не пре ста је.

Син СЛА ВО МИР 

и ћер ка ЈА СМИ НА 

с по ро ди ца ма

(34/2569069

IN MEMORIAM

МИ ЛАН БЈЕ ЛИ ЦА
20. III 2003 – 20. III 2018.

Тво ји: ГА НЕ, ВЕ РИ ЦА, МИ ЛАН и ЂОР ЂЕ
(84/257015)

У не де љу, 25. мар та, у 11

са ти, на гро бљу у Стар че -

ву, да ва ће мо че тр де се -

то днев ни по мен

ВИ ТО МИ РУ

СТЕ ВО ВИ ЋУ

1937–2018.

Тво ји нај ми ли ји

(82/257009)

У су бо ту, 24. мар та 2018. го ди не, у 11 са ти, на

гро бљу у Ба нат ском Но вом Се лу да ва ће мо че тр -

де се то днев ни по мен на шој

ЉУ БИ ЦИ ВИ ШЕ КРУ НИ
1928–2018.

За хва љу је мо сви ма ко ји су, на би ло ко ји на чин,
са у че ство ва ли у на шој ту зи и бо лу за пре ми ну -
лом, на шом дра гом Љу би цом.

По ро ди ца
(65/256993)

Че тр де се то днев ни по мен

БО ГО ЉУ БУ 

КО СА НИ ЋУ

од АН КИ ЦЕ и ЈО ЦЕ 

ХА ЂИ ЋА с по ро ди цом

(93/257028)

28. мар та 2018. на вр ша ва

се че тр де сет да на

БО ГО ЉУ БУ 

КО СА НИ ЋУ

Ожа ло шће не ћер ке 

ЈО ВАН КА и РУ ЖИ ЦА 

с по ро ди цом

(94/257028)

Дра ги наш

РА ДЕН КО ДУ МИЋ

1956–1998.

Два де сет го ди на ни си с на ма, али си за у век у се -

ћа њу.

Тво ји: ГО ЦА, НИ КО ЛА и ВЕ РА
((95/257021)

БО ГО ЉУБ 

ГО ЛУБ

ЦИ КУ ША

2013–2018.

Мно го ми не до ста јеш.

Тво ја ћер ка МИ ЛИ ЦА 

с по ро ди цом

(97/257036)

У су бо ту, 24. мар та 2018. на вр ша ва се че тр де сет

да на от ка ко ни је с на ма на ша дра га

ЉИ ЉА НА ЈО ВА НОВ
Тог да на одр жа ће мо по мен, у 11 са ти, на Но вом

гро бљу.

С љу ба вљу и по што ва њем су пруг ЈО ВИ ЦА, 

син АЦА, сна ја ЕМИ НА, зет ПРЕ ДРАГ, уну ци

НЕ НАД, МАР КО и СТЕ ФАН
(101/257046)

Дра га на ша

ДУ ШО
Шест ме се ци ту га не пре ста је.

Ни шта ни је исто као што је са то бом би ло. От ки ну ла се нај ја ча ка -

ри ка на шег дру гар ства.

Тво је дру га ри це ЦА КА НА, БЕ БА, ЈА БЛАН КА, ОЛИ НА и НА ДА

(103/Ф)

ДУ ШО

Сре ћа, за до вољ ство, љу бав  - то је све што си нам по да ри ла. А бес -

крај на ту га, не за до вољ ство  и не мир је што осе ћа мо по сле шест

ме се ци от ка ко ни си с на ма.

Увек те се ра до се ћа ју: твој брат БРА ЦА и се стре ЉИ ЉА 

и СЛА ВИ ЦА с по ро ди ца ма

(104/ф)

1. апри ла на вр ша ва се шест ме се ци от ка ко нас је

на пу стио наш дра ги

ДРА ГИ СТАН КО ВИЋ
По мен ће се одр жа ти у суботу, 31. мар та, у 11 са -

ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.

Мно го нам не до ста јеш. Ни кад те не ће мо за бо ра -

ви ти.

Тво ја РА ДИ ЦА, НА ЂА и ТИ НА
(105/257050)

ЗО РИ СЛАВ 

РА ДИ ВО ЈЕВ

2004–2018.

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(14/256867)

СЕ ЋА ЊЕ
25. мар та на вр ша ва се го ди на од смр ти

МИ ЛЕ ВЕ РА ДЕ КА
2017–2018.

ТЕТ КИЋ – са ту гом, бес крај ном љу ба вљу и по што ва њем,
за у век у на шим ср ци ма.

Тво ји: БО ЈАН ЧЕ, НА ТА ША и МИ ЛОШ, БЕ ЦИ и ВЕ КА
(110/и)

СЕ ЋА ЊЕ

25. III 2005 – 25. III 2018.

РА ДО МИР 

СА ВА НО ВИЋ

За у век у на шим ми сли ма.

Тво ји: МАР КО, ЈО ВА НА

и ДУ ШИ ЦА

(118/257084)

СЕ ЋА ЊЕ

25. III 2005 – 25. III 2018.

РА ДО МИР   

СА ВА НО ВИЋ

Три на ест го ди на ту ге и

бо ла без на шег си на и

бра та.

Тво ји: отац, мај ка  

и се стра

(119/257084)

У су бо ту, 24. мар та 2018, у 11 са ти, на Ста ром

гро бљу, оба ви ће се че тр де се то днев ни по мен на -

шем дра гом

РА ДО МИ РУ ДАН ГУ БИ ЋУ

С по но сом и љу ба вљу чу ва ће мо успо ме ну на те бе.

Тво ја ВЕ РА с по ро ди цом
(126/257104)
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СЕ ЋА ЊЕ

МИ РО СЛАВ ПАН ТЕ ЛИЋ

2016–2018.

Не до ста јеш пу но!

Су пру га ВЕ РО НА и ћер ка ДРА ГА НА 

с по ро ди цом

(5/4756)

30. мар та на вр ша ва се го ди на от ка да ни је с на ма

наш во ље ни отац, су пруг и де да

МИ РО СЛАВ ТРП КО ВИЋ
3. III 1935 – 30. III 2017.

Успо ме ну на ње га с љу ба вљу и по што ва њем 

чу ва ју од за бо ра ва ње го ви нај ми ли ји
(6/4756)

ПО МЕН

ГОЈ КО СМИ ЉА НИЋ
23. III 2009 – 23. III 2018.

С љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ја по ро ди ца
(21/256884)

У су бо ту, 24. мар та, на Но вом гро бљу, у 11 са ти,

да ва ће мо шест ме се ци на шој дра гој мај ци

МИЛ КИ ЈО ВА НО ВИЋ

Оста ћеш за у век у на шим ср ци ма.

Тво ја де ца с по ро ди ца ма
(18/256878)

22. мар та је пет го ди на ту жног се ћа ња

СА ША ЗА ВИ ШИЋ

Успо ме на и се ћа ње на на шег Са шу не бле де. Вре -

ме ко је про ла зи не до но си за бо рав, већ оста вља

див на се ћа ња про ве де на с то бом.

Од за бо ра ва те чу ва ју и но се у свом ср цу тво ји

нај ми ли ји
(44/256912)

Се ћа ње на та ту, ба ку и де ду

МИ О ДРАГ        КА ТА РИ НА            ПЕ ТАР

ИЛИЋ              ХОР ВАТ               ИЛИЋ

1949–2005. 1920–2005. 1904–1964.

Успо ме ну чу ва СНЕ ЖА НА ИЛИЋ

(45/256917)

Се ћа ње на мог дра гог та ту

ВО ЈИ СЛА ВА БЛА ГО ЈЕ ВИ ЋА
26. III 1998 – 26. III 2018.

Ње го ва ЛЕ ПА с по ро ди цом

(60/256952)

Дво го ди шњи по мен

АЛЕК САН ДAР БИ САК

1989–2016.
Та ко ми ту жни се нај бо ље раз у ме мо, сва ко од нас у ср цу ту гу но си,

те шку, не под но шљи ву, а ипак жи ви са њом.

Ка жу да вре ме учи ни сво је, па тај осе ћај ту ге и бо ла не ста не.

Ла жу...

Сва ким да ном је све ја чи, а оних ко јих не ма све ви ше не до ста ју.

Та та

(64/256961)

АЛЕК САН ДАР БИ САК

1989–2016.

Во ље ни ни кад не уми ру све док жи ве они ко ји

их се се ћа ју.

Ба ба МА РИ ШКА и де да ЖИВ КО
(63/25696)

20. мар та 2018. на вр ши ле су се две го ди не от ка ко ни је с на ма наш

во ље ни

ПА ВЛЕ ВА СИ ЛИ ЈЕ

1947–2016.
Се ћа ње на ње га, ту га и за хвал ност стал но су при сут ни.

Су пру га ЉИ ЉА НА и си но ви МИ ЛОШ  и ПРЕ ДРАГ с по ро ди ца ма

(68/256969)

27. мар та 2018, го ди шњи по мен

ФРА ЊА АН ДРА ШИ
27. III 2017 – 2018.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.
Тво ји нај ми ли ји

(77/256992)

Дра ги

ВЛА ДО
чу ва ће мо те од за бо ра ва.

Твој чи ча МИ ША

с по ро ди цом

(51/256935)

ВЛА ДИ МИР ПЕ РИЋ

1982–2017.

Го ди на про ђе, дан ни ка ко!

На ша љу бав и ту га тра ја ће док смо смо жи ви.

У ср цу те чу ва ју тво ји нај ми ли ји
(78/78/256993)

ВЛА ДИ МИР ПЕ РИЋ
Ба то, по сто ји љу бав ко ју смрт не пре ки да и ту га ко ју вре -
ме не ле чи.
Не до ста јеш...

Се стра МА РИ НА и зет ДУ ШАН

(79/256994)

Дра гом на шем

ВЛА ДИ

25. III 2017 – 25. III 2018.

За у век у ср цу и ду ши.

Тво ји: те ча МИ ЛЕ 

и тет ке СА ЊА и ТА ЊА 

с по ро ди ца ма

(111/257и072)

У су бо ту, 24. мар та 2018, у

13 са ти, на Но вом пра во -

слав ном гро бљу у Пан че -

ву обе ле жи ће мо че тр де -

сет да на од смр ти на шег

СЛАВ КА 
СТА НИ ЋА

За у век ћеш жи ве ти у на -
шим ср ци ма.

По ро ди ца
(121/257087)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ ТИ МИР 

МИ ЛИ КИЋ

26. III 2009 – 26. III 2018.

Био си по нос наш.

Веч но ће мо те во ле ти и

чу ва ти од за бо ра ва.

Син ВУ КО МИР 

с по ро ди цом

(152/257157)

На вр ша ва се го ди на без на шег

ЗЛАТ КА МА МУ ЗИ ЋА ТВИ ГИ ЈА
По мен је у су бо ту, 24. мар та, у 11 са ти, на Но вом гро бљу.

Тво ји МИ ЛЕ и МАЈ

(137/257222)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 23. март 2018. 27

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

СЕ ЋА ЊЕ

МО МИР 

ПА ПИЋ

2008–2018.

Вре ме про ла зи, ту га оста је.

Тво ји нај ми ли ји

(2/256845)

28. мар та и 13. ма ја  2018. го ди не је сте го ди на ка -

ко ни су са на ма на ше дра ге се стре, сна ха и при ја

МИ РО САВA ЉУ БИН КА
ДА ВИ ДО ВИЋ          ПЕ ТРО ВИЋ

28. мар та 2017. 13. мај 2017.
Про ла зе, да ни, го ди не, уте хе не ма, са мо оста је
бол и ту га до жи вот на.

Се стра ГРО ЗДА, за о ва и при ја ЗО РА 
и оста ла род би на

(17/256877)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН 

КАЛ КАН

дипл. инж. агро но ми је

2010–2018.

Веч на успо ме на, љу бав

и ту га.

Су пру га ЈЕ ЛЕ НА, ћер ка

МА РИ ЈА и зет РА ША

(19/256881)

У су бо ту, 24. мар та 2018, у 11 са ти, на вој ло вач -

ком гро бљу, обе ле жи ће мо тро го ди шњи по мен

на шој је ди ној ћер ки

ТЕ О ДО РИ БА ЧА ЊИ ТЕИ
Же ле ли би да на не бу по сто ји вре ме по се те, са -

мо на тре ну так да те за гр ли мо и ка же мо ко ли ко

нам не до ста јеш.

Не у те шни мај ка и отац
(20/256882)

МИ ЛЕ ВРА ЧА РИЋ МИ МА
2007–2018.

Ре чи не мо гу да ис ка жу ко ли ка је ту га за то бом.
Жи ве ћеш ве чи то у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(22/256885)

Про шло је нај ту жни јих че тр де сет да на от -

ка ко ни је с на ма наш во ље ни

ВО ЈИ СЛАВ ТО МИЋ
исто ри чар

Па ра стос је одр жан 20. ма р та, у цр кви са

два тор ња.

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

љу бав ја ча од вре ме на и за бо ра ва.

Тво ји: ЈЕ ЛИ СА ВЕ ТА, УРОШ и ЈА СМИ НА

(23/256886)

ПО МЕН

ЗУ ЗА ХР ЋАН

24. мар та 2018. да ва ће мо

че тр де се то днев ни по мен

на шој дра гој мај ци, ба ки

и све кр ви.

Ње ни нај ми ли ји

(25/256890)

ДРА ГИ ЦА 

БУН ДА ЛО

26. III 2004 – 26. III 2018.

Стал но си са на ма.

Тво ји: су пруг, ћер ке,

уну ке и зе то ви

(26/256892)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо у

су бо ту, 24. мар та, у 10.30, на Ста ром Пра во слав -

ном гро бљу да ва ти че тр де сет да на на шој дра гој

мај ци, ба ки и пра ба ки

АНИ ЦА РАН

1934–2018.

По ро ди ца ЦА РАН
(8/4756)

Про ла зи ту жних шест

ме се ци од смр ти на шег

дра гог оца, де де и та ста

ДУ ША НА 

МИ ХАЈ ЛО ВИ ЋА

И да ље нам не до ста јеш

као и пр вог да на.

Ћер ка ВЕ РА 

с по ро ди цом

(31/256898)

СЕ ЋА ЊЕ

На вр ша ва се шест ме се -

ци бо ла, ту ге и пра зни не

от ка ко ни је с на ма наш

во ље ни

ДУ ШАН 

МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

За у век ту гу је су пру га

ЉУ БА

(32/256898)

Дра ги наш

РА ДИ ВОЈ СА ВЕ СКИ

2003–2018.
Про шло је пет на ест го ди на от ка ко ни си с на ма.

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

Тво ји нај ми ли ји

(40/256913)

У че твр так, 22. мар та 2018,  на вр ша ва се че тр де сет нај ту жни јих да -

на у на шим жи во ти ма

БИ ЉА НА КО ВА ЧЕ ВИЋ

То га да на одр жа ће мо по мен, у 11 са ти, на Ста ром пра во слав ном

гро бљу.

Веч но ожа ло шће ни: су пруг ВЕ ЛИ МИР, ћер ка ЈЕ ЛЕ НА, 

син ВЛА ДИ МИР, отац СЛО БО ДАН, мај ка МИ ЛЕ ВА, зет БО ЈАН 

и унук НИ КО ЛА

(11/256852)

24. мар та 2018. на вр ша ва се пет го ди на от ка ко ни је с на ма

ВИ ДО ЈЕ ДОЈ ЧИ НОВ СКИ

1938–2013.
Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Су пру га ЂУ ВЕ ЗА, син ДУ ШАН и ћер ка ДРА ГА НА с по ро ди ца ма

(41/286917)

РАД МИ ЛА ЈОР ГА ЧЕ ВИЋ
1945–2015.

Три го ди не от ка да си нас на пу сти ла. Увек у на шим ми -
сли ма.

Се стра МИР ЈА НА и зет БРА НИ МИР с де цом

(24/256887)

24. мар та 2018. го ди не, у 11 са ти, на Ка то -

лич ком гро бљу, одр жа ће мо го ди шњи по -

мен на шем во ље ном

АН ДРИ ЈИ ПАР ЧЕ ТИ ЋУ 

БА ТИ
За нас ни си умро.

Жи виш у на шим ср ци ма, сно ви ма, раз го -

во ри ма и се ћа њи ма за све оно ле по што си

нам пру жио.

Тво ји нај во ље ни ји

(46/

У су бо ту, 24. мар та 2018, у 11.30, на Но вом гро бљу

да ва ће мо јед но го ди шњи по мен на шем дра гом

БО ГО ЉУ БУ МАН ЧИ ЋУ
про фе со ру

Тво ји нај ми ли ји и уче ни ци Гим на зи је
(76/256951)

БРА НИ СЛАВ

ЛА ЗИЋ

26. III 2013.

Нај дра жи наш, пет го -

ди на је про шло а ти и да -

ље жи виш у на ма и још

ја че не до ста јеш.

Тво ји со ко ло ви АЦА 

и МА КИ, клин це за ИКА

и тво ја ДРА ГОЈ ЛА

(96/257031)
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Сва ке годи не почет ком мар та,
на југу Сици ли је, гра дић Агри -
ђен то, род но место чуве ног ита -
ли јан ског писца, нобе лов ца
Луи ђи ја Пиран де ла, као и обли -
жња живо пи сна Доли на хра -
мо ва бива ју испу ње ни нај ра -
зли чи ти јим боја ма, музи ком,
пле со ви ма, уку си ма и мири си -
ма, како оним локал ним, тако
и они ма који сти жу с разних
кра је ва пла не те. С првим назна -
ка ма про ле ћа, које у овом кра -
ју Ита ли је поу зда но наја вљу ју
нежни пупољ ци на дрве ћу баде -
ма, почи ње фести вал „Ман дор -
ло ин фјо ре” („Бадем у цве ту”),
који током неде љу дана свог
тра ја ња оку пља број не фол -
клор не гру пе и на сто ти не хиља -
да тури ста из чита вог све та.

КУД „АБРА ШЕ ВИЋ” НА ФЕСТИ ВА ЛУ 

СРП СКО КОЛО 

Први ансамбл поно сно пред ста вио сво ју земљу

Мани фе ста ци ја тра ја ла од 3. до 11. мар та

Реги он бру јао о дир љи вом сусре ту с Хрва ти ма

ди ти Гаса. На кра ју дана апли -
ка ци је на теле фо ни ма и ужа -
ре ни таба ни били су сло жни у
про ра чу ну – пре шли смо пеши -
це мало пре ко два де сет јед ног
кило ме тра како бисмо у мемо -
ри ју андро и да, фото-апа ра та,
али и у ону у гла ви ути сну ли
сли ке Вати ка на и Цркве Све -
тог Петра, твр ђа ве Сант Анђе -
ло, трга Наво на, Пан те о на,
Шпан ских сте пе ни ца, Фон та -
не ди Тре ви, трга Вене ци ја,
Рим ског фору ма и нарав но –
Коло се у ма.

Чита ве ноћи два воза ча мало
јача – Миро слав Зубо вић Зуба и
Мило рад Ђукић Бели – гази ла
су дру мо ве сила зе ћи низ „чизму”
и спу шта ју ћи се ка нај ве ћем

да се око гра да нала зе бога ти
архе о ло шки оста ци, попут
зиди на и седам дор ских хра -
мо ва из 6. и 5. века пре нове
ере. Нај ве ћи међу хра мо ви -
ма јесте онај посве ћен Кон -
кор ди ји, боги њи сло ге и раз -
у ме ва ња. Агри ђен то је, ина -
че, нај ве ћи архе о ло шки парк
на све ту и у цело сти је под
зашти том Уне ска.

Ове важне инфор ма ци је
сазна ли смо већ тог 4. мар та,
а након зајед нич ких насту па
како с Хрва ти ма, тако и са
Арген тин ци ма и Кине зи ма,
пре мо ре ни од пута и број них
ути са ка, пре одла ска на спа -
ва ње има ли смо још само
нешто мало сна ге да се пре пу -
сти мо ужи ва њу у тра ди ци о -
нал ној ита ли јан ској хра ни уз
неза о би ла зну пасту и кано ле
– чуве ни сици ли јан ски дели -
ка тес у обли ку мале тубе пуње -
не филом од сира маскар по -
неа или рико те.

Док је дру жи на из Пан че ва
тону ла у сан, није ни сања ла да
је наред них дана чека тем по од
кога ће се пада ти с ногу: уста ја -
ње у 8, први насту пи често већ
од 10 сати, а послед њи нерет ко
иза поно ћи, уз број не дефи лее
и пара де у раз ли чи тим уда ље -
ним дело ви ма гра да.

Као на тра ци
И тако су дога ђа ји поче ли да
се сме њу ју вели ком брзи ном
док су се ути сци гоми ла ли и
пре кла па ли... Већ наред ног
јутра, 5. мар та, чла но ви ансам -
бла има ли су наступ у аули
цен тра „Пала кон гре си”, а оста -
так дана гру па је иско ри сти ла
и да посе ти вели ки тржни цен -
тар у Агри ђен ту. Тамо су их
саче ка ли послед њи дани зим -
ских рас про да ја и ква ли тет на

остр ву Сре до зем ног мора – пре -
ле пој Сици ли ји. И након још
око хиља ду кило ме та ра у неде -
љу, 4. мар та, чла но ви „Абра ше -
ви ћа” сти гли су пред вилу „Мар -
ге ри та”, сме ште ну поред род не
куће Луи ђи ја Пиран де ла.

Ова вила била је током
наред них неде љу дана наш
нови дом, а дома ћин Сал ва то -
ре Гуа ра ђи и два мла да сици -
ли јан ска води ча – Адри ја но
Кор до ва и Симо не Спе ци ја ле
– били су наше сен ке од првог
до послед њег дана, тру де ћи се
да нашој еки пи у Агри ђен ту
баш ништа не зафа ли.

Ко би реко чуда да се десе...
И, иако се о одла ску Пан че ва -
ца на овај фести вал није мно го
гово ри ло у Срби ји, сти цај окол -

Чуве ни сусрет Срба и Хрва -
та у Доли ни хра мо ва крај Агри -
ђен та, те зајед нич ка песма и
игра два ју фол клор них дру -
шта ва, из Пан че ва и Пре ло га,
тема су која је уси ја ла пор та -
ле и о којој се и данас гово ри с
несма ње ним инте ре со ва њем.
О томе како је про те као овај
сусрет, про чи тај те у рубри ци
„Гра ђан ска про ма трач ни ца” на
дру гој стра ни овог бро ја „Пан -
чев ца”.

Агри ђен то, сре ди ште исто -
и ме ног окру га у окви ру ита -
ли јан ске покра ји не Сици ли -
ја, данас има око 60.000 ста -
нов ни ка и вуче коре не из
вели ке ста ро грч ке, а касни је
рим ске насе о би не Агри ген ту -
ма. Сто га не чуди чиње ни ца

Фести вал „Ман дор ло ин фјо -
ре” настао је 1934. годи не у сео -
це ту Наро, уда ље ном два де се -
так кило ме та ра од Агри ђен та.
Осно вао га је гроф Алфон со Гае -
та ни, са жељом да про мо ви ше
типич не сици ли јан ске про из -
во де, попут баде ма, масли на,
вина и локал них спе ци ја ли те -
та. Три годи не касни је мани -
фе ста ци ја се сели у Агри ђен то
и од тада се обе ле жа ва ско ро
сва ке годи не у кон ти ну и те ту,

на њихо вом три на е сто днев ном
путо ва њу од Пан че ва, пре ко
Рима, до Агри ђен та, а потом
назад пре ко Фирен це до наше га
гра да и да с њима пре ђе мо нешто
више од 5.000 кило ме та ра у оба
сме ра како бисмо вам пре не ли
ути ске с јед ног од нај леп ших
свет ских фести ва ла посве ће них
народ ној тра ди ци ји и кул ту ри.

Нешто више од два де сет
игра ча из првог ансам бла

не било какав, већ један од оних
који су про сто рође ни за тај
посао. Он је Игор Гасен бер гер,
позна ти ји као Гас, а овом при -
ли ком спе ци јал но му је доде -
ље на пре сти жна титу ла вође
пута. Сво ју уло гу оди грао је
мае страл но, баш као што игра
и сва ко коло у коме се нађе.

У Риму се и те како има шта
виде ти, а да би се све пости гло,
тре ба ло је нага зи ти гас и сле -

рас ту ћи и раз ви ја ју ћи се. После
две деце ни је доби ја и међу на -
род ни карак тер, а ове, 2018.
годи не, од 3. до 11. мар та, одр -
жа на је седам де сет тре ћи пут.

И чита ва ова при ча не би
можда била толи ко зна чај на за
Пан че во да се на ово го ди шњем
фести ва лу, међу 24 интер на ци -
о нал не гру пе и 1.647 изво ђа ча
из Арген ти не, Јер ме ни је, Бел -
ги је, Бугар ске, Кине, Колум би -
је, Хрват ске, Ети о пи је, Гру зи је,
Вели ке Бри та ни је, Инди је,
Кени је, Мек си ка, Руси је, Шпа -
ни је, Тур ске и Ита ли је, нису
нашли и пред став ни ци Срби је:
Кул тур но-умет нич ко дру штво
„Абра ше вић” из Пан че ва.

Има ли смо вели ко задо вољ -
ство да наше сугра ђа не пра ти мо

„Абра ше ви ћа”, узра ста од 13
до 23 годи не, тро је чла но ва
орке стра, нови нар ка „Пан чев -
ца” и два воза ча, пред во ђе ни
пред сед ни цом дру штва Лелом
Стој нов, запу ти ли су се ауто -
бу сом на Сици ли ју у петак, 2.
мар та, тач но у под не. Око два -
де сет сати и пре ко 1.300 кило -
ме та ра касни је, након што је
путем про шла буквал но кроз
сва чети ри годи шња доба, са
акцен том на опа сној леде ној
киши у Хрват ској и сне жним
нано си ма у Сло ве ни ји, еки па
је у субо ту ују тру сти гла у Веч -
ни град.

Тамо где сви путе ви воде...
У Риму смо има ли оба ве зну
деве то ча сов ну пау зу, коли ко је
ауто бус, по сло ву зако на, морао
да се „одмо ри”. Нарав но, чиње -
ни ца да тре ба про ве сти дан у
Риму нико ме од чла но ва срп -
ске „деле га ци је” није тешко
пала, тим пре што је један од
чла но ва „Абра ше ви ћа” по зани -
ма њу тури стич ки водич. И то

Шпанци „зидају” кулу

Проба на крову виле

Колосеум

Пјаца Кавур

Бакља пријатељстваСусрет с Хрватима 

но сти (ако тако нешто уоп ште
посто ји) хтео је да се већ током
првог дана у Агри ђен ту са овом
при чом упо зна не само наша
држа ва већ и читав реги он.
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„МАН ДОР ЛО ИН ФЈО РЕ” У АГРИ ЂЕН ТУ

У ДОЛИ НИ ГРЧ КИХ ХРА МО ВА НА СИЦИ ЛИ ЈИ
гар де ро ба по цена ма какве се
у Срби ји не могу зами сли ти
чак ни у кине ским рад ња ма:
кошу ље за два и по евра, џем -
пе ри за чети ри, јак не од пет -
на е стак евра, зим ски капу ти
за три де се так, фар мер ке за
десет, ципе ле и пати ке за два -
де сет... Шопинг сно ва!

Уто рак, 6. март, у Агри ђен -
ту, обе ле жи ла је јед на од нај -
ва жни јих актив но сти које се
реа ли зу ју у окви ру фести ва ла
„Ман дор ло ин фјо ре” – паље -
ње бакље при ја тељ ства у под -
нож ју Кон кор ди ји ног хра ма.
Наступ на Пја ци Кавур, вели -
ком тргу у цен тру Агри ђен та,
усле дио је већ наред ног јутра,
а попо днев на деша ва ња оме -
ла је киша, па је ансамбл
конач но имао неко ли ко сати
за пре дах. Јутро на Дан жена,
8. мар та, свим дама ма у вили
„Мар ге ри та” оста ће у посеб -
ном сећа њу. Дома ћин Сал ва -
то ре поста рао се да пре доруч -
ка при стиг ну буке ти ћи мири -
сних мимо за, док су мом ци из
ансам бла током про бе на кро -
ву виле све чла ни це „Абра ше -
ви ћа” обра до ва ли пре ле пим
покло ни ма. За четвр так по под -
не била је зака за на „фја ко ла -
та” – вели ка пара да кроз цен -
тар Агри ђен та, налик нашем
кар не ва лу, с тим што је рута
коју су све гру пе у ношња ма и
са инстру мен ти ма пре шле дуга
око шест кило ме та ра и што је
број гле да ла ца током чита ве
те пута ње био толи ко вели ки
да се чини ло да се чита ва Сици -

насту пи ла чак пола сата после
поно ћи.

И наред ног дана „Абра ше -
вић” је забли стао на још јед -
ном кон цер ту у сали „Пала -
кон гре си”, наи шав ши на ова -
ци је публи ке. Те субо те је наша
гру па конач но сти гла и до мора
и посе ти ла јед ну од нај леп -
ших пла жа на југу Сици ли је –
Сан Лео не.

Бла го из Срби је
Послед њи дан фести ва ла, неде -
љу, 11. март, обе ле жио је још
један дефи ле ули ца ма Агри -
ђен та, који ће сто па ла свих уче -
сни ка добро запам ти ти буду ћи
да је мар шру та овог пута била
дуга неве ро ват них осам кило -
ме та ра. Већ по под не про грам
се наста вио на дру гој лока ци ји
– поно во крај Кон кор ди ји ног
хра ма, где су све гру пе има ле
још по један, завр шни наступ,
након чега су ансам бли ма доде -
ље не пла ке те и при зна ња.

Публи ка је током целе мани -
фе ста ци је има ла при ли ку да
види не само фол клор не ансам -
бле већ и саста ве који су изво -
ди ли нај ра зли чи ти је тач ке карак -
те ри стич не за про сто ре с којих
су дола зи ли. Било је ту и пле -
сних и глу мач ких и цир ку ских
пер фор ман са. По овим послед -
њи ма, реци мо, оста ће упам ће -
ни гости из Шпа ни је с „људ ским
кула ма” висо ким по десе так
мета ра које су гра ди ли пењу ћи
се јед ни дру ги ма на раме на.

Наш ансамбл, којим је, у
одсу ству умет нич ког руко во -
ди о ца Гора на Митро ви ћа, успе -

нај бо ље виде ло коли ко је бла -
го „Абра ше вић” понео са собом
и при ка зао све ту.

У гра ду љиља на
Број ни уско ви тла ни ути сци
нису сти гли ни да се слег ну, а
већ је дошло вре ме за повра -
так кући. Брзин ско раз гле да -
ње пре див них Тур ских сте пе -
ни ца неда ле ко од Реал мон теа
и ужи ва ње у нествар ној боји
мора, потом наста вак пута ка
Меси ни, тра јект до Ита ли је, па
ноћ на вожња све до Фирен це.

Новој пау зи од девет сати
нисмо се радо ва ли као оној у
Риму, јер су нам на севе ру Ита -
ли је добро до шли цу поже ле ли
киша и нешто хлад ни је вре -
ме. Ипак, нисмо желе ли да
про пу сти мо при ли ку да посе -

– Иако су то све били моји
дру га ри, који ме добро позна -
ју, желео сам да све ура дим
про фе си о нал но. Надам се да
сам успео да про на ђем баланс
изме ђу посла и дру же ња. Што
се тиче ути са ка из Агри ђен та,
морам при зна ти да је сам
фести вал био вео ма напо ран,
али то смо доне кле и оче ки ва -
ли на осно ву иску ста ва неких
наших чла но ва и позна ни ка
из дру гих ансам ба ла који су
на мани фе ста ци ји уче ство ва -
ли рани јих годи на. Сма трам
да смо се одлич но сна шли с
обзи ром на то да је састав вео -
ма млад и да је за неко ли ци ну
ово била прва вели ка тур не ја.
На мене је посе бан ути сак оста -
ви ло зајед ни штво које смо
пока за ли током изу зет но
напор них дана. За све нас који
смо били на Сици ли ји ово је
вели ко иску ство, али и вели ко
при зна ње, јер смо има ли при -
ли ку да пред ста ви мо свој град
и сво ју земљу на нај леп ши
начин. Нада мо се да смо оправ -
да ли оче ки ва ња – исти че Гас.

Веро ва ли или не
У сре ду, 14. мар та, у јутар њим
сати ма, Пан чев ци су на ули -
ца ма свог гра да могли виде ти
ауто бус са чијег про зо ра се
вијо ри ла срп ска тро бој ка.
„Абра ше вић” се с поно сом вра -
тио у град...

Веро ва ли или не, још исте
вече ри у сво јим про сто ри ја ма
у Дому омла ди не ова еки па
игра ча оку пи ла се – на про би!
Мно ги од њих нису сти гли ни
да одспа ва ју буду ћи да живе у
Кови ну, Цре па ји, Опо ву, Кача -
ре ву, Бава ни шту... Оти шли су
да се рас па ку ју и вра ти ли се,
као да прет ход на два дана нису
живе ли у ауто бу су... Нави кли
су, про бе се и ина че одр жа ва -
ју три пута недељ но у вечер -
њим сати ма, а они иду у шко -
лу, на факул тет, мења ју по
неко ли ко пре во за да би сти -
гли на сва ко одре ди ште. И заи -
ста мно го воле фол клор! Само
је љубав могла да их под стак -
не да и те сре де, бол них ногу
и нажу ља них сто па ла, игра ју
у пуном саста ву и пуном паром
под буд ним оком умет нич ког
руко во ди о ца Гора на Митро ви -
ћа. Лепо је рекла њихо ва пред -
сед ни ца Лела – нису то људи,
то су нин џе! Заи ста јесу! И

ли ја тог дана сја ти ла у Агри -
ђен то.

И пре него што је ансамбл
сти гао да се одмо ри од дугог
дефи леа, у петак је куц нуо час
за још један пре по днев ни
наступ на бини на Пја ци
Кавур, а потом и за уче шће
на вели ком четво ро ча сов ном
кон цер ту у цен тру „Пала кон -
гре си”, на коме су се пред око
1.000 људи пред ста ви ле све
земље уче сни це фести ва ла.
Зани мљи во је да је Срби ја, као
прет по след ња у про гра му,

шно руко во дио мла ди и изу -
зет но тален то ва ни Филип
Реши до вић (запам ти те ово
име!), у Агри ђен ту се посеб но
иста као по разно вр сно сти и
тежи ни про гра ма који је извео.
Гото во да се ни на јед ном од
кон це ра та на раз ли чи тим лока -
ци ја ма није поно ви ла иста тач -
ка. За раз ли ку од оста лих уче -
сни ка, који нису мења ли про -
грам, наши фол кло ра ши су
тежи ли да сва ки пут пред ста -
ве игре и песме из неког дру -
гог кра ја Срби је. Ту се можда

ти мо трг и Цркву Сан та Мари -
ја Нове ла, трг Дуо мо, на ком
се нала зе исто и ме на кате дра -
ла, Црква Сан та Мари ја дел
Фјо ре, Крсти о ни ца и Ђотов
зво ник, затим трг Сињо ри, Лођу
Лан ци, гале ри ју „Уфи ци”, Пон -
те Векјо и Пала ту Пити.

Шесна ест пре пе ша че них
кило ме та ра, уз Гасо во вођ ство,
гру па ско ро да није ни осе ти -
ла, а на кра ју дана ауто бус је
наста вио пут Срби је. Без обзи -
ра на то што је имао при ли ку
да до сада зна ме ни то сти Ита -
ли је пока же број ним тури сти -
ма из Срби је, Игор Гасен бер -
гер ће ову гру пу сва ка ко посеб -
но запам ти ти.

Тако мало тре ба да би нашој
омла ди ни било боље, а баш то
мало нам, очи глед но, недо ста -
је – апе лу је Лела Стој нов на
све људе добре воље да пот по -
мог ну рад дру штва.

Поно сна на чла но ве ансам -
бла „Абра ше вић”, који су поред
свих про бле ма, досто јан стве -
но и на нај леп ши могу ћи начин
одго во ри ли свим иза зо ви ма и
пред ста ви ли сво ју земљу како
доли ку је, Лела Стој нов је нагла -
си ла да о томе како су се они
пока за ли, све до чи и писмо које
је нашем гра до на чел ни ку
послао др Лило Фире то, први
човек Агри ђен та.

„Абра ше вић” већ хрли ка
новим акци ја ма и про јек ти ма.
Чека их обе ле жа ва ње Дана поро -
ди це, затим дола зак гости ју из
Аустри је, број ни кон цер ти
широм Срби је, а потом и госто -
ва ње у Аустри ји на јесен. Нада -
ју се да ће тамо оти ћи с новом
заста вом и у новим ношња ма.
Ако се пре по зна је те као неко
ко би могао да им у томе помог -
не, јави те им се. Заслу жи ли су
макар толи ко.

са уче сни ци ма из дру гих зема -
ља на фести ва лу схва ти ли смо
да њих пут није коштао ништа,
јер су им све финан си ра ле
општи не, жупа ни је, спон зо ри...
Ми смо све сами пла ти ли и
поно сно смо носи ли заста ву
коју смо купи ли код Кине за у
„Шан га ју”. На сре ћу, дру ги нису
сти гли да при ме те каквог нам
је ква ли те та заста ва, јер су били
зади вље ни про гра мом који смо
пред ста ви ли. Знам да ће и ове
моје речи неко поно во схва ти -
ти као атак на сво ју лич ност
или кри ти ку вла сти, а оне су
запра во оду век биле само позив
да се напо кон учи ни корак вре -
дан пошто ва ња, како нашег,
тако и чита ве локал не зајед -
ни це, и да се нашем дру штву
доде ли ста тус какав оно и заслу -
жу је. Ми бисмо уме ли то да
цени мо и да дупло вра ти мо све
што се уло жи у нас – исти че
Лела Стој нов.

Помоћ је добро до шла
Пре ма речи ма пред сед ни це
„Абра ше ви ћа”, дру штву су тре -
нут но хит но потреб ни обно ва
народ не ношње, нови опан ци,

СИЦИ ЛИ ЈАН СКА ЕКИ ПА

Нове стра ни це исто ри је „Абра ше ви ћа” на Сици ли ји су испи -

са ли игра чи: Мари на Ђор ђе вић, Мари ја на Медић, Дра га на

Радо ван чев, Дуња Мрко њић, Јова на Кор да, Сања Ста но је -

вић, Јова на Хрчан, Ана бе ла Кра ји шњи ко вић, Боја на Ћуић,

Мили ца Петр о вић, Неве на Сто ји нов, Неве на Ђурић, Тама -

ра Дими три је вић, Тео до ра Бар јак та ров, Лука Стој нов, Игор

Гасен бе р гер, Лука Рито печ ки, Филип Реши до вић, Сава Цре -

пај ски, Милан Бор ка, Мар ко Јако вље вић, Сте фан Сто ја но -

вић, Нема ња Ванев ски и Мар ко Илић.

Сва ки њихов корак пра ти ли су музи ча ри из мини-орке -

стра: Дејан Вук че вић, Дар ко Пре лић и Коста Лало вић. Рад

чита ве еки пе над гле да ла је пред сед ни ца Лела Стој нов, а

супер ви зори из Срби је били су умет нич ки руко во ди оци првог

односно дечјег ансам бла Горан Митро вић и Дејан Милић.

Све честит ке за без бед но пре ђе них више од 5.000 кило -

ме та ра заслу жу ју воза чи Миро слав Зубо вић и Мило рад

Ђукић.

Србија под палмама

Дефиле

Предах у Фиренци

Кажу да је овде било 300.000 људи

Гости из Кине

Плажа Сан Леоне

„Панчевац” на
Сицилији 

Пише

Драгана Кожан

нин џе и диво ви који ма се може -
мо истин ски поно си ти! Капа
доле за све њих!

Ипак, да ова при ча не би
била моно то но ведра, спо ме -
ну ће мо и чиње ни цу да је „Абра -
ше вић” на ову тур не ју оти шао
о тро шку самих чла но ва, без
дина ра било чије помо ћи и
подр шке.

– У про те клих пет годи на,
коли ко сам ја на челу дру штва,
чак ни кроз про јек те нисмо
доби ја ли зна чај ни ју подр шку
Гра да. При ме ра ради, про шле
годи не смо обе ле жи ли осам де -
сет годи на посто ја ња и за тај
про је кат нам није одо брен није -
дан динар, а за целу годи ну
дру штво је доби ло све га 110.000
дина ра. Зато за пут на Сици ли -
ју нисмо ни поми сли ли да тра -
жи мо помоћ. У кому ни ка ци ји

ципе ле за игре из Бана та, затим
заме на лами на та и адап та ци ја
сале у којој се одр жа ва ју про -
бе, потом нова хар мо ни ка,
кофе ри за пако ва ње ношње,
ком пју тер за кан це ла ри ју, бој -
лер, фото-апа рат, нове маји це,
тре нер ке и нарав но – лепа вели -
ка заста ва.

Нај ве ћи сан им је да има ју
свој полов ни ауто бус којим би
могли да путу ју на тур не је,
буду ћи да им је пре воз увек
нај ску пља став ка. Нарав но, радо
би га усту пи ли и дру гим дру -
штви ма...

– Да нам помог не, може сва -
ко и сва ко ме ћемо се на свој
начин оду жи ти. Не мора то да
буде упла та на рачун. Дру штву
се може покло ни ти било шта
од наве де ног и делић наших
сно ва већ ће бити оства рен.



У Ваље ву је про шлог викен да
одр жа но Првен ство Срби је у
бок су за све кате го ри је. У кон -
ку рен ци ји 57 клу бо ва из целе
земље БК Про фе си о на лац из
нашег гра да про гла шен је за
нај у спе шни ји бок сер ски колек -

тив у држа ви у свим узра сним
кате го ри ја ма.

Злат не меда ље су осво ји ли:
Иван Думи тру, Сте фан Папић,
Срђан Раду и Вишња Томић.
Сре бром су се оки ти ли: Милош
Ђор ђе вић, Мар тин Анђел ко -
вић, Иван Аме ри јан, Дани јел
Раду, Алек сан дра Васи ље вић и
Пера Јова нов. Брон зе су зара -
ди ли: Нико ла Папић, Сте ван
Јокић, Дани јел Јаки мов ски,
Бра ни слав Баљак, Мари ја

Лалић и Дија на Милић. Поред
свих тро фе ја, Сте фан Папић је
иза бран за нај бо љег пио ни ра
на шам пи о на ту.

Кра јем месе ца на међу на -
род ном тур ни ру „Бео град ски
побед ник” чла но ви БК-а Про -
фе си о на лац доби ће при зна ња
као осва ја чи Лиге Бокс саве за
Бео гра да, где су три јум фо ва ли
у кон ку рен ци ји 37 клу бо ва.

Јован Сали хо вић је нај бо -
љи шко ла рац, Дани јел Раду

је заслу жио титу лу нај бо љег
јуни о ра, Пера Јова нов је нај -
у спе шни ји у кон ку рен ци ји до
девет на ест годи на, а Јован ка
Раду ло вић је нај бо ља сени -
ор ка.

За вели ки успех БК-а Про -
фе си о на лац заслу жан је пре
све га први тре нер Звон ко Дими -
три је вић, коме у раду пома жу
Сте ван Раја ков, Ненад Попо -
вић, Милу тин Добре ску и Бог -
дан Црно бр ња.

У Смедереву је прошлог викен-
да одржано Првенство Србије у
стрељаштву по А-програму, на
коме је, у великој конкуренци-
ји, учествовало и седам такми-
чара Стрељачке дружине „Пан-
чево 1813”.

Екипа панчевачких сенио-
ра у гађању из пушке поново
је доказала своју вредност.
Тим из нашег града освојио
је треће место с 1.825,4 кру-
га. Наступили су Далибор
Павловић (591,7 кругова),
Габријел Даутовић (612,9) и
Дејан Пешић (621,8 кругова).

Сениорски тим панчевачке
„дружине” који се надметао у
гађању из пиштоља заузео је
седмо место, с 1.599 кругова.
Екипу су чинили Јован Павли-
ца, Александар Зубовић и јуни-
ор Ђорђе Јовчевић.

Овим такмичењем је завр-
шена сезона гађања из вазду-
шног оружја за сениоре и јуни-
оре, али Дејан Пешић ће наста-
вити да тренира, јер ће од 2.
до 6. маја, као члан репрезен-
тације Србије, учествовати на
међународном такмичењу у
Плзену.

У ново бе о град ској дво ра ни
„Ран ко Жера ви ца” про шлог
викен да одр жан је Европ ски
куп у кик-бок су. У кон ку рен -
ци ји нај бо љих бора ца са Ста -
рог кон ти нен та над ме тао се и
наш сугра ђа нин, члан КБК-а
Срп ска Спа р та Огњен Дра го -
је рац.

Он је још јед ном дока зао
да тре нут но спа да међу нај -
бо ље бор це у сред њој кате го -
ри ји у Евро пи. Одра дио је три
меча и сва три је добио при -
лич но убе дљи во, па се на кра -
ју оки тио титу лом шам пи о на.

Прву бор бу је добио пре -
ки дом у дру гој рун ди, да би
потом и наред ни про тив ник
видео исти „сце на рио”, али
издр жао је рун ду више. У
вели ком фина лу Огњен се
састао с Мила ном Баби ћем,
иску сним репре зен та тив цем

Босне и Хер це го ви не, кога је
савла дао одлу ком суди ја с 3:0.

– Хва ла сви ма који су веро -
ва ли у мене. Ово је мој нај ве -
ћи успех до сада. После титу -
ла на Интер на ци о нал ном купу
и Бал кан ском првен ству ово
зла то је дошло као кру на
напор ног рада. Још јед ном
захва љу јем мојим тре не ри -
ма, дру га ри ма који су ми
пома га ли око при пре ма, спа -
ринг-парт не ри ма. Ова титу -
ла ће ми бити под стрек за
даљи рад – рекао је Огњен
Дра го је рац.

Нашем сугра ђа ни ну већ у
апри лу пред сто је нова вели -
ка иску ше ња. Над ме та ће се
на Отво ре ном првен ству
Срби је у дисци пли ни К1, а
број ни љуби те љи овог спор -
та од њега оче ку ју нове тро -
фе је.

Дина мо 1945 
наста вио побед нич ки
низ

„Дизел ка” ста ла у
Бео чи ну

У Срп ској лиги гру па „Вој во -
ди на” про шлог викен да оди -
гра не су утак ми це 17. кола.
Пред став ни ци нашег гра да у
тре ћем ран гу так ми че ња оства -
ри ли су поло ви чан успех. Дина -
мо 1945 савла дао је с 1:0 Рад -
нич ки из Нове Пазо ве, а Желе -
зни чар је са иден тич ним резул -
та том пора жен у Бео чи ну.

По ветро ви том и про хлад -
ном вре ме ну, пред око 200 гле -
да ла ца на Град ском ста ди о ну
у Пан че ву, сна ге су одме ри ли
дру го пла си ра ни Дина мо 1945
и Рад нич ки из Нове Пазо ве.
Пан че вач ки „брзи воз” је у овај
дуел ушао као апсо лут ни фаво -
рит, а после деве де сет мину та
тешке и исцр пљу ју ће бор бе ту
уло гу је и оправ дао: Дина мо
1945 – Рад нич ки 1:0 (0:0).

Овај дуел неће дуго оста ти у
сећа њу љуби те љи ма нај ва жни је
спо ред не ства ри на све ту у нашем
гра ду. Прво полу вре ме је про те -
кло у тако зва ном испи ти ва њу
сна га, па пра вих пого да ка за гол
гото во да није ни било.

После одмо ра Пан чев ци су
кре ну ли агил ни је ка голу рива -
ла, а тим који пред во ди нека -
да шњи фуд ба лер Пар ти за на
Дар ко Тешо вић углав ном се
ори јен ти сао на одбра ну свог
гола. Фуд ба ле ри „брзог воза”
сте за ли су обруч око гола гости -
ју из Нове Пазо ве, а њихо ва
офан зи ва резул ти ра ла је у 52.
мину ту. Сто ја нов ски је одлич -
но про шао по левој стра ни и
упу тио је цен тар шут у казне -
ни про стор Цемен та. Лоп ту је
доче као Небој ша Арбу ти на,
који је гла вом упо слио Нико -
лу Ђор ђе ви ћа, а овом није било
тешко да пого ди мре жу гол -
ма на Рад нич ког. Био је то и
једи ни пого дак на овој утак -
ми ци, који је Дина му 1945
донео нова три бода, али и про -
ду жио наду да до кра ја шам -

ИЗМЕ ЂУ ДВА ГОЛА

„МИНИ МАЛ ЦИ” ЗА РАДОСТ И БРИ ГУ

да им пред ста вља тежак посао.
После побе де над Омла дин -

цем из Нових Бано ва ца фуд ба -
ле ри Желе зни ча ра су про шлог
викен да госто ва ли у Бео чи ну.
Пан че вач ка „дизел ка” још јед -
ном је при ка за ла бор бе ну и
пожр тво ва ну игру. Није устук -
ну ла пред фаво ри том, али у овом
сусре ту није има ла ни спорт ске
сре ће. Од осва ја ња јед ног бода
дели ло ју је све га неко ли ко мину -
та: Цемент–Желе зни чар 1:0 (0:0).

Тре нер еки пе из нашег гра да
Горан Мрђа на рас по ла га њу је
имао сле де ћи састав: Нико лов -
ски, Ђор ђе вић, Сав ков, Спа сков -
ски, Павло вић, Стај чић, Шали -
пу ро вић, Кова че вић, Руња јић,

наред ним утак ми ца ма. Није
нам лако, али ја и даље веру -
јем у моје мом ке. Посто ји пери -
од адап та ци је, јер смо при пре -
ме одра ди ли на вештач кој тра -
ви, па још увек нисмо успе ли
да се при ла го ди мо при род ном
тере ну. Ту могу да нађем неки
изго вор, мада не желим да га
тра жим, не желим да оправ -
да вам неке ства ри. Било је
пери о да игре у који ма смо успе -
ва ли да намет не мо брз ритам,
да буде мо агре сив ни ји по боко -
ви ма, али посто ји мно го ства -
ри на који ма мора мо да ради -
мо и да им се посве ти мо, како
бисмо убу ду ће били озбиљ ни -
ја еки па. Чести там игра чи ма

Сво је нави ја че обра до ва ли су
и фуд ба ле ри Мла до сти из Омо -
љи це. Они су у 17. колу Вој во -
ђан ске лиге „Исток” на свом
тере ну савла да ли Рад нич ки из
Кови на с 3:2 (1:1).

Била је то врло добра фуд -
бал ска пред ста ва у којој су гле -
да о ци могли да ужи ва ју. Гости
су два пута води ли, али нису
има ли сна ге да одо ле нале ти ма
Омољ ча на. Голо ве за еки пу коју
пред во ди тре нер Душан Ђокић
пости гли су Пеште рац (у 33. и
75. мину ту) и Сла вен Јури ша,
који је био пре ци зан у послед -
њим тре ну ци ма утак ми це.

Мла дост сада зау зи ма пето
место на табе ли са 28 бодо ва.
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На међу на род ном тур ни ру у
Зре ња ни ну, у кон ку рен ци ји 400
уче сни ка из Сло ве ни је, Хрват -
ске, БиХ, Бугар ске, Руму ни је,
Срби је и с Мал те, чланови Џудо
клуба Јединство зара ди ли су осам
тро фе ја.

Андри ја на Крте нић се оки -
ти ла зла том, а брон зе су осво -
ји ли: Васи ли је Сто шић, Јана
Пејо вић, Ана Вели ков ски,
Нико ли на Тошић, Алек сан дра
Дими тров ски, Нема ња Нишић
и Мар та Пешић.

НОВИ УСПЕХ ЏК-а ЈЕДИН СТВО

ТРО ФЕ ЈИ САМО ПРИ СТИ ЖУ
На вео ма јаком тур ни -
ру у Теме ри ну четр на -
ест стре ли ча ра СК-а
Пан че во осво ји ло је
вели ки број меда ља.

Кадет ска еки па коју
су чини ли Сте фан Кља -
јић, Јован Шпе хар и
Урош Јакоб обо ри ла је
свој држав ни рекорд, с
1.493 пое на. Мла ђа пио -
нир ка Ива Јакоб попра -
ви ла је држав ни рекорд
који је она и поста ви ла,
испу цав ши 418 пое на.

Мари ја Љубин ко вић
је три јум фо ва ла у кон -
ку рен ци ји сени ор ки, а Сте фан
Жикић био је нај бо љи у кате -
го ри ји сени о ра, који су се над -
ме та ли у ком па унд сти лу.

Ива Јакоби Лазар Андре ев побе -
ди ли су у так ми че њу пио ни ра.

Каде ти Сте фан Кља јић и Урош
Јакоб заслу жи ли су сре бро одно -
сно брон зу, а сени ор ска еки па
СК-а Пан че во у саста ву Дејан
Фор го, Дра ги ша Јев тић и Дејан
Јакоб осво ји ла је брон за но одлич -
је у гађа њу олим пиј ским сти лом.

СТРЕ ЛИ ЧАР СКИ ТУР НИР У ТЕМЕ РИ НУ

ПАДА ЛИ НОВИ РЕКОР ДИ

Стране припремио

Александар
Живковић

КУП СТА РОГ КОН ТИ НЕН ТА У КИК-БОК СУ

ОГЊЕН НА КРО ВУ ЕВРО ПЕ

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

„ДРУЖИНА” НА ТРЕЋЕМ МЕСТУ

ДРЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У БОК СУ

ПРО ФЕ СИ О НА ЛАЦ НАЈ БО ЉИ У СРБИ ЈИ

пи о на та може сусти ћи прво -
пла си ра ни Бечеј.

– Осим резул та та, мало је
тога чиме бих могао да будем
задо во љан. Нажа лост, ово нам
је већ дру га утак ми ца у коју
ула зи мо боја жљи во, с пре ви -
ше респек та пре ма рива лу.
Добро је што смо у таквом
одно су сна га успе ли да побе -
ди мо јед ну озбиљ ну еки пу, која
има инди ви ду ал ни и тим ски
ква ли тет. Мора мо да буде мо
срећ ни због бодо ва, али и да
изву че мо поу ке. Окре ће мо се

на осво је ним бодо ви ма и надам
се да ће наста ви ти у том рит -
му – рекао је шеф струч ног
шта ба Дина ма 1945 Алек сан -
дар Сте ва но вић.

Било како било, „брзи воз”
је после про лећ не пре ми је ре и
побе де у Саку ла ма успео да
наста ви побед нич ки низ, па и
даље зау зи ма дру го место на
табе ли, с 37 бодо ва. Иду ћег
викен да Пан чев ци ће госто ва -
ти у Шиду, где ће одме ри ти
сна гу с прет по след њом еки пом
Рад нич ког, што не би тре ба ло

Симо но вић, Трип ко вић и Ста -
ној ко вић, а при ли ку су доби ли
и Тома ше вић и Вукај ло вић.

Желе зни чар је врло добро пари -
рао Бео чин ци ма, био је рав но -
пра ван с њима, али није имао
кон цен тра ци је да издр жи до кра -
ја. Гол одлу ке дома ћи су пости -
гли у фини шу у так ми це, у 87.
мину ту, после чега више није било
вре ме на за про ме ну резул та та.

„Дизел ка” је сада на деве том
месту на табе ли, са 26 бодо ва, а
у наред ном колу, пред сво јим
нави ја чи ма, игра про тив Оџа ка.



У Смедереву је прошлог ви-
кенда одржано Школско пр-
венство Србије, на ком су мно-
го успеха имали и наши мла-
ди суграђани.

Сребрну медаљу је освојио
Урош Петровачки (Гимназија
„Урош Предић”), а бронзама су
се окитили: Дарко Спасковски
(ЕТШ „Никола Тесла”), Нико-

ла Ивановић
( Г и м н а з и ј а
„Урош Пре-
дић”), Алек-
сандар Зде-
шић (ОШ „Вук
К а р а џ и ћ ”
Старчево) и
Сара Жунић
(ОШ „Свети
Сава”).

Учествовали
су и: Јана Кој-
чић, Јелена
Милентије-

вић, Милош Стефановић, Сте-
фан Стојковић, Марија Анто-
нијевић, Павле Милошев, Та-
ра Ђурђевић, Анђелина и Ана-
стасија Јаредић, Јована Нова-
ков, Милан и Ђорђе Стојиљ-
ковић, Дамјан Стојановић и
Филип Секулић. 

У Хали спортова на Стрели-
шту у недељу, 25. марта, биће
одржан традиционалан, девет-
наести карате турнир под на-
зивом „Куп Младости”.

Наступићеоко 400 такмичара
из Србије и земаља из окруже-
ња. Такмичење почиње у 10.30.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викен да
Кошар ка

ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ
Пан че во: ТАМИШ –ДУ НАВ
субо та, 20 сати

ПРВА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА
Рума: СЛО ВЕН – КРИС КРОС

ДРУ ГА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА
Пан че во: ДИНА МО –ВОЈ КА
Кача ре во: ЈЕДИН СТВО – С. ПАЗО ВА

Одбој ка

ПРВА ЛИГА
Пан че во: БОРАЦ –НА ПРЕ ДАК
петак, 18 сати

ДРУ ГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Шид: МАКС – ОДБОЈ КА 013

Руко мет

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јаша Томић: ХЕР ЦЕ ГО ВИ НА –ЈА БУ КА
Јабу ка: ДОЛО ВО –СИ ВАЦ
субо та, 16 сати

ДРУ ГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Мокрин: ОБИ ЛИЋ –ЈА БУ КА
мушкар ци

Пан че во: ОРК ПАН ЧЕ ВО – ПОТИ СЈЕ
неде ља, 19.30

Фуд бал

СРП СКА ЛИГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Шид: РАД НИЧ КИ – ДИНА МО 1945
Пан че во: ЖЕЛЕ ЗНИ ЧА Р–О ЏА ЦИ
неде ља, 15 сати

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИГА „ИСТОК”
С. Црња: БУДУЋ НОСТ–МЛА ДОСТ

ПРВА ЈУЖНО БА НАТ СКА ЛИГА
Павлиш: Ц. ЗВЕ ЗДА – ЈУГО СЛА ВИ ЈА
Пади на: ДОЛИ НА – ЈЕДИН СТВО (К)
Ц. Црква: ВОЈ ВО ДИ НА –СЛО ГА
Ива но во: СТРЕ ЛА –БАК
Гре бе нац: ВУЛ ТУ РУЛ –БО РАЦ

ДРУ ГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД –СЕ ВЕР”
Пан че во: МУН ДИ ЈАЛ –ПО БЕ ДА
Гло гоњ: ГЛО ГОЊ –МЛА ДОСТ

ДРУ ГА ЈБ ЛИГА „ЗАПА Д–ЈУГ”
Дубо вац: ЈЕДИН СТВО –БУ ДУЋ НОСТ
Доло во: ДОЛО ВО – С. ТАМИШ

Про шло не дељ ни
резул та ти

Кошар ка

ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ
Бео град: БЕО ВУК –ТА МИШ 73:107

ПРВА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА
Пан че во: КРИС КРОС – ТОПО ЛА 75:73

ДРУ ГА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА
Пећин ци: ЛОКО МО ТИ ВА –ДИ НА МО 62:85
Б. Н. Село: БНС–ЈЕ ДИН СТВО 66:72

Руко мет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Пан че во: ЖРК ПАН ЧЕ ВО – ЗАЈЕ ЧАР 22:27

ДРУ ГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Доло во: ДОЛО ВО –О БИ ЛИЋ 36:13
мушкар ци

Риђи ца: ДАЛ МА ТИ НАЦ – ОРК ПАН ЧЕ ВО 26:30

Одбој ка

ПРВА ЛИГА
К. Митро ви ца: К. МИТРО ВИ ЦА – БОРАЦ 1:3

ДРУ ГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Пан че во: ОДБОЈ КА 013 – КИКИН ДА 3:1

Фуд бал

СРП СКА ЛИГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Пан че во: ДИНА МО 1945 – РАД НИЧ КИ (НП) 1:0
Бео чин: ЦЕМЕНТ –ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР 1:0

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИГА „ИСТОК”
Омо љи ца: МЛА ДОСТ – РАД НИЧ КИ (К) 3:2

ПРВА ЈУЖНО БА НАТ СКА ЛИГА
Стар че во: БОРАЦ –ДУ НАВ 1:3
Б. Н. Село: СЛО ГА –СТРЕ ЛА 0:1
Кача ре во: ЈЕДИН СТВО –РАД НИЧ КИ 2:0
Јабу ка: ЈУГО СЛА ВИ ЈА –ДО ЛИ НА 1:0

ДРУ ГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД –СЕ ВЕР”
Кова чи ца: СЛА ВИ ЈА –МЛА ДОСТ 0:1
Сеф ке рин: ТЕМ ПО –ГЛО ГОЊ 0:2
Идвор: ПОЛЕТ –МУН ДИ ЈАЛ 6:1

ДРУ ГА ЈБ ЛИГА „ЗАПА Д–ЈУГ”
Пло чи ца: БОРАЦ – С. ТАМИШ 0:1
Б. Бре сто вац: БУДУЋ НОСТ –ДО ЛО ВО 1:4
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Chernyavski

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сх5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Убе дљив три јумф над
Бео ву ком

Про тив Дуна ва за
Супер ли гу

Побе дио и Крис-крос

Првен стве на трка за бодо ве у
Кошар ка шкој лиги Срби је ула -
зи у сам финиш, а пан че вач ки
Тамиш лага но али сигур но пло -
ви ка Супер ли ги. Про шлог
викен да су на про гра му биле
утак ми це 23. кола, у окви ру
кога је тим Боја на Јови чи ћа
госто вао у нашем глав ном гра -
ду, где је одме рио сна гу с Бео -
ву ком. После несрећ ног пора -
за у Новом Саду, након про ду -
жет ка, Пан чев ци су овај меч
оди гра ли под вели ким при ти -
ском, под импе ра ти вом побе -
де, јер им је само она гаран то -
ва ла да неће скре ну ти са зацр -
та ног пута – пута који води у
Супер ли гу. И успе ли су Мла -
ден Вит ко вић и њего ви дру го -
ви. Када је било нај по треб ни је,
били су на виси ни задат ка. Нај -
бо љи. Дома ћин не само да није
имао ника кву шан су већ се грче -
ви то борио да избег не пра ву
ката стро фу: Бео вук –Та миш
73:107, по четвр ти на ма 20:31,
20:27, 12:33 и 21:16.

Иако је игра ла без два нај -
бо ља кошар ка ша, еки па Бео -
ву ка је добро „отво ри ла” меч,
али већ од тре ћег мину та утак -
ми це Пан чев ци су заго спо да -
ри ли тере ном дво ра не „Мега
фек то ри” у Бео гра ду.

Еки па коју су чини ли: Алек -
сан дар Илкић, Мла ден Вит ко -
вић, Иван Сми ља нић, Сте фан
Савић, Душан Кне же вић, Нема -
ња Ђор ђе вић, Нико ла Соча нац,
Вла ди мир Кање вац, Петар
Бало вић, Дими три је Раи че вић,
Сте фан Митро вић и Миљан
Раден ко вић игра ла је сјај ну

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

„МЕЧ-ЛОП ТА” ЗА ТАМИШЈОВАНА
НАЈУСПЕШНИЈА

Отво ре но првен ство Срби је у
пли ва њу одр жа но је од 9. до 11.
мар та на СРЦ-у „Милан Гале
Мушка ти ро вић” у Бео гра ду. Уче -
ство ва ло је пре ко 440 так ми ча -
ра из 49 клу бо ва из: Пољ ске,
Сло ве ни је, Тур ске и Срби је.

Пли вач ки клуб Спар та из
нашег гра да пред ста вља ли су:
Јова на Бог да но вић, Ања Јаки -
мов ски, Миро слав Фун ћик и
Милош Тра ја нов ски, а пред во -
дио их је тре нер Ненад Јовић.

Нај у спе шни ја је била Јова на
Бог да но вић, која је три јум фо -
ва ла у апсо лут ној кате го ри ји у
трци на 200 м прсно, с вре ме -
ном 2:33,12. Био је то по ФИНА
бодо ви ма и нај вред ни ји резул -
тат у жен ској кон ку рен ци ји на
овом првен ству, тако да је она
про гла ше на и за нај у спе шни ју
пли ва чи цу.

СЈАЈНИ ПЛИВАЧИ 
Пливачица Динама Вања Гру-
јић остварила је одличне резул-
тате на Отвореном првенству
Србије. Она је у јуниорској кон-
куренцији освојила златну
медаљу у дисциплини 200 м
леђно и сребрно одличје у трци
на 100 м леђно.

Субо ти ца је 17. и 18. мар та
уго сти ла нај бо ље мла де пли -
ва че из наше земље који су се
над ме та ли на Зим ском првен -
ству Срби је за пио ни ре. Уче -
ство ва ло је 296 так ми ча ра из

40 клу бо ва, а запа же не резул -
та те оства ри ли су и так ми ча ри
ПК-а Дина мо.

Петар Ран ко вић, Стра хи ња
Шон дић, Андреа Нађ и Дуња
Сто ев осво ји ли су брон за ну
меда љу у шта фет ној трци на 4
x 50 м мешо ви то. Петар Ран -
ко вић је зара дио сре бр на одлич -
ја у над ме та њи ма на 100 м
прсно и 100 м мешо ви то.

СУПЕР КЛИН ЦИ
На 36. међу на род ном тур ни ру
у Зре ња ни ну насту пи ла су 354
так ми ча ра из: БиХ, Бугар ске,

Хрват ске, Руму ни је, Сло ве ни је,
Срби је и с Мал те. ЏК Дина мо
је пред ста вља ло десет бора ца,
који су осво ји ли пет тро фе ја.

Злат на одлич ја су зара ди ли
Филип Ћирић, Алек са Ђуро -
вић и Ђор ђе Јаки мов ски, сре -
бром се оки тио Мате ја Зубо -
вић, а брон зу је заслу жио
Милош Сто ја но вић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

кошар ку, спро во де ћи у дело
све зами сли свог шефа, који је
одлич но при пре мио так ти ку за
овај дво бој. Први део утак ми -
це Тамиш је решио с дво ци -
фре ном раз ли ком у сво ју корист
(20:31). И дру га четвр ти на про -
те кла је у пот пу ној доми на ци -
ји еки пе из нашег гра да, па се
на одмор оти шло с резул та том
40:58.

Дру го полу вре ме доне ло је
иден тич ну сли ку. Тамиш је био
тим који је доми ни рао и све
кон це овог сусре та држао у сво -
јим рука ма. Бео вук није имао
ни сна ге ни моћи да се оду пре
„маши не ри ји” из Пан че ва, а
пра ву резул тат ску ката стро фу
избе гао је у послед њој четвр -
ти ни, када је пита ње побед ни -
ка било реше но.

– Бео вук је јако незгод на еки -
па када игра на свом тере ну,
али овог пута смо успе ли да
избег не мо све њего ве зам ке и
оства ри мо нео че ки ва но лак

три јумф. Чести там мом ци ма
на зала га њу и про фе си о нал -
ном при сту пу утак ми ци, али
нема мо мно го вре ме на за сла -
вље. Оче ку је нас још један
тежак меч, овог пута на нашем
тере ну, про тив еки пе Дуна ва.
То је за нас „меч-лоп та” јер
уко ли ко оства ри мо побе ду,
дефи ни тив но ћемо обез бе ди ти
пла сман у Супер ли гу. Зато
пози вам и нави ја че да дођу у
што већем бро ју и да нас подр -
же у овој важној утак ми ци –
рекао је Бојан Јови чић, први
тре нер Тами ша.

У субо ту, 24. мар та, сви пра -
ви при ја те љи спо р та у нашем
гра ду биће у Хали спор то ва на
Стре ли шту. Мла ден Вит ко вић
и њего ви дру га ри заслу жи ли су
подр шку за све што су ура ди -
ли у овој сезо ни. А потреб на је
још само јед на побе да, па да
уско ро на Стре ли шту гле да мо
и АБА лига ше. Утак ми ца про -
тив Дуна ва почи ње у 20 сати.

Кошар ка ши Крис-кро са оства -
ри ли су и шесту побе ду у Првој
реги о нал ној лиги „Север”. Они
су на свом тере ну савла да ли
Топо лу са 75:73, по четвр ти на -
ма 26:12, 17:28, 14:17 и 18:16.

– Сва ка утак ми ца коју игра -
мо је нај ва жни ја у сезо ни. Таква
је била и ова про тив Топо ле,
коју смо доби ли захва љу ју ћи
вели кој бор би, али и сми ре но -
сти у послед њим секун да ма.
Чести там мом ци ма на побе ди,
атмос фе ра је одлич на, публи -
ка је ужи ва ла у још јед ној зани -
мљи вој утак ми ци. Морам напо -
ме ну ти да смо били знат но
осла бље ни јер нису игра ли
Гарић и Угљић, а с повре да ма
су насту пи ли Вер нач ки, Стри -
нић и Илић – иста као је Милош
Сте па нов, тре нер Крис-кро са.

Дома ћи кошар ка ши су у сјај -
ној завр шни ци и с „трој ком”
Вер нач ког изво је ва ли зна чај ну
побе ду про тив директ ног про -
тив ни ка за опста нак у лиги.

Утак ми ца ма 19. кола про шлог
викен да је наста вље на првен -
стве на трка за бодо ве у Првој
лиги за одбој ка ше. Борац из
Стар че ва је у овој рун ди шам -
пи о на та путо вао у Косов ску
Митро ви цу, где је одме рио сна -
гу са исто и ме ним дома ћим
тимом. Мом ци које пред во ди
тре нер Душан Јовић и пре
почет ка утак ми це важи ли су
за вели ког фаво ри та, али због
даљи не и вре ме на про ве де ног
у путу ваља ло је бити на опре -
зу. На радост љуби те ља одбој -
ке у нашем гра ду и око ли ни,
Давор Мило ше вић и њего ви
саи гра чи нису дозво ли ли ника -
кво изне на ђе ње: Косов ска
Митро ви ца – Борац 1:3, по сето -
ви ма 16:25, 13:25, 26:24 и 20:25.

Стар че вач ки бор ци су одлич -
но оди гра ли и овај дуел. Мак -

си мал но анга жо ва но и озбиљ -
но ушли су у утак ми цу и на
самом ста р ту су дома ћи ну ста -
ви ли до зна ња да неће има ти

вели ке шан се да оства ри пово -
љан исход. Рела тив но лако и
брзо Борац је повео са 2:0 у
сето ви ма, а онда је усле дио мали

пад кон цен тра ци је, што је еки -
па Косов ске Митро ви це уме ла
да казни и да у неиз ве сном сету
сма њи резул тат на 1:2. Ипак, у
четвр том делу утак ми це Стар -
чев ци су поно во пре у зе ли кон -
тро лу над утак ми цом, па су
оства ри ли и четр на е сти три -
јумф у првен ству.

Борац је играо у саста ву:
Ненад Мадић, Саша Рај ко вић,
Милан Зин до вић, Давор Мило -
ше вић, Бојан Познић, Нико ла
Крстић, Нема ња Миле тић,
Јован Кова чић, Вла ди мир Луко -
вић и Алек сан дар Гаври лов.

Еки па коју пред во ди тре нер
Душан Јовић тако је наста ви ла
трку за дру го пла си ра ним Пар -
ти за ном, који има само јед ну
побе ду више. Иду ћег викен да
Борац игра на свом тере ну про -
тив кру ше вач ког Напрет ка.

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ТРИ ЈУМФ БОР ЦА НА КОСО ВУ

ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У КАРАТЕУ

МЕДАЉЕ ИЗ СМЕДЕРЕВА



Нај бо љи срп ски ауто мо би ли ста, наш
сугра ђа нин Душан Бор ко вић ове сезо -
не над ме та ће се на европ ском TCR
шам пи о на ту, за титу лу нај бо љег на
Ста ром кон ти нен ту.

– Имао сам неко ли ко сјај них пону -
да из WTCR-а, али с обзи ром на то да
се ради о јед ном пот пу но новом так -
ми че њу с доста ино ва ци ја, од којих
су нај ве ће вожња три трке по викен -
ду и пове ћан буџет, за мене и мој тим
је то ипак била јед на вели ка непо зна -
ни ца и при ли чан ризик за ову годи -
ну. Ове сезо не желим искљу чи во бор -
бу за нај ви ше пла сма не. Донео сам
одлу ку за коју веру јем да је нај бо ља
за мене, тим, спон зо ре и Срби ју. У
про шлој сезо ни имао сам доста про -
бле ма са ауто мо би лом и не желим да
поно во про ла зи мо кроз такве непо -

треб не про бле ме ни ја ни моји фано -
ви. TCR Евро па омо гу ћа ва ми већу
кон ку рент ност, више тесто ва, бољи
ауто мо бил и тим и једва чекам да
кре нем да се так ми чим – рекао је
Душан Бор ко вић.

Сезо на у так ми че њу TCR Евро па
стар ту је 6. маја на ста зи „Пол Рикар”
у Фран цу ској, а до кра ја годи не срп -

ском асу пред сто ји укуп но четр на ест
трка. Шам пи о нат се завр ша ва 21.
окто бра у Бар се ло ни.

– Кон ку рен ци ја ће бити вео ма јака.
На ста зи ће сва ког викен да бити вели -
ки број врхун ских воза ча, али као и
увек до сада, даћу све од себе. Неке
ста зе позна јем, на неки ма ћу вози ти
први пут, али увек радо при хва там иза -
зо ве. Уско ро почи њем и с првим тесто -
ви ма, који су један од глав них раз ло га
зашто сам се одлу чио за TCR Евро пу.
Има ћу могућ ност да се добро при пре -
мам на тесто ви ма, и то не само за ову
годи ну, већ и за наред ну сезо ну, на
којем год шам пи о на ту будем возио –
додао је Дуца.

Бор ко вић ће у наред ним дани ма обја -
ви ти име тима за који ће вози ти, као и
ауто мо бил за нову сезо ну. А. Ж.

У 15. колу Супер Б лиге руко ме та -
ши це ЖРК Пан че ва изгу би ле су про -
шлог викен да на свом тере ну од Заје -
ча ра са 22:27.

Иако су дру го пла си ра ним гошћа -
ма и пре почет ка меча дава не веће
шан се за побе ду, тре ба рећи да су
девој ке које пред во ди тре нер Мар ко
Крстић, пого то ву у првом полу вре ме -
ну, пру жи ле врло добар отпор фаво -
ри ту. 

Сања Павло вић је поно во бри љи -
ра ла на голу ЖРК Пан че ва, а нај е фи -
ка сни ја у редо ви ма дома ћег тима била
је Све тла на Ничев ски, капи тен, са
шест голо ва. Јова на Јова но вић је пет
пута била пре ци зна, а по три гола
пости гле су Неве на Џелај ли ја, Неве -
на Којић и Мари ја Мили ће вић. Неве -
на Ста ни шко вић је два пута савла да -
ла про тив нич ког гол ма на.

Одлич не су про шлог викен да биле
и мла де руко ме та ши це ЖРК Пан че -
ва. На завр шном тур ни ру Лиге мла -
ђих кате го ри ја Вој во ди не, који је одр -
жан у нашем гра ду, ЖРК Пан че во је
зау зео четвр то место и тако се пла си -
рао на Првен ство Срби је. Прва је била
Рума, док је дру го место зау зео Срем,
а тре ће Про ле тер.

ОРК Пан че во је у 17. колу Дру ге
лиге „Север” у Риђи ци савла дао дома -
ћи Дал ма ти нац с 30:26.

Нај е фи ка сни ји у редо ви ма еки пе
коју пред во ди Душан Гран дов били
су Лац ко и Дотлић, са по шест голо -
ва, док је Прчу љ пет пута био пре ци -
зан.

ОРК Пан че во је поно во лидер на
табе ли, а наред ног викен да доче ку је
Поти сје из Аде. А. Живковић

џић успе ли су да изјед на че и да поно во
уне су неиз ве сност у овај зани мљив дуел.
У послед њем мину ту утак ми це, голом
Жујо ви ћа с пена ла, Пан чев ци су пове -
ли са 28:27, али је меч ипак окон чан без
побед ни ка – 28:28, што је био вели ки
успех тима из нашег гра да.

У послед њем колу СЕХА лиге Дина -
мо је у неде љу, 18. мар та, госто вао у
хрват ским Наши ца ма, где је од дома -
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Ката ри на 
Пау но вић,
гим на зи јал ка:
– Учи ћу, а можда ћу
иза ћи у субо ту, јер
ће у дво ра ни „Апо -
ло” бити кон церт
бео град ског поп-
саста ва „Irie FM”.

Мили ца Буга рин,
гим на зи јал ка:
– Веро ват но ће доћи
дру га ри це да пре спа -
ва ју код мене, а пре ко
дана ћу учи ти ако
будем има ла вре ме на.
Нећу изла зи ти овог
викен да.

Бор ко 
Вица но вић,
гим на зи ја лац:
– Можда ћу с мај -
ком оти ћи до Фру -
шке горе на кра так
одмор. Од редов них
оба ве за има ћу часо -
ве енгле ског и
немач ког, а можда
ћу успе ти и да учим.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Ули це и...
Град ске ули це одр жа ва ју јав на пред у зе ћа и пута ри.

    И тач но и нетач но.

    „Те”, јер је то у опи су посла који оба вља ју.

    Како то чине? Па, диску та бил но...

    „Не-те”, пошто без помо ћи људи, гра ђа на, од тог посла нема

ништа. Не бацај! Не пљуј! Скло ни каку иза свог пса!

    Основ ци, шта у тау то ло ги ји беше дају „те” и „не-те”? А „те” и

„те”? Бољи избор...

Сту бо ви
Нека да шња про из вод ња и про мет наше фабри ке ста кла били су

један од сту бо ва гра да. Богат ство.

    Од тога су оста ли само дим ња ци, који изгле да ју као сту бо ви.

    Сту бо ви мул ти кул ту рал но сти и мул ти кон фе си о нал но сти Пан -

че ва су вер ски објек ти. Нетач но.

    Сту бо ви тог богат ства су људи, гра ђа ни.

    Мада је тач но да цркве уме ју да изгле да ју моћ но.

    Као сту бо ви гра да.

Река људи
Лепе су фот ке у овој рубри ци.

    А уме наш град да буде леп. Не само на фот ка ма.

    Зна, само му у томе тре ба помо ћи.

    Реци мо, није довољ но да Тамиш сам по себи тече, а да се

поред њега само шета.

    Потреб на му је река добро на мер них, само све сних људи, гра -

ђа на, који ће увек у гла ви има ти: волим сво ју реку, волим свој

град. Тач но тако!

Завр ше но над ме та ње у
СЕХА лиги

Сле ди срп ски плеј-оф

Спу ште на је заве са на деби тант ско
уче шће руко ме та ша у реги о нал ној
СЕХА лиги. Мом ци које пред во ди тре -
нер Иван Пет ко вић про шле неде ље су
оди гра ли два дуе ла, после којих се
још јед ном може кон ста то ва ти да је
прво уче шће пан че вач ких „вуко ва с
Тами ша” у лиги са европ ским руко -
мет ним „ала ма” било при лич но успе -
шно. „Жуто-црни” су оди гра ли осам -
на ест утак ми ца, два пута су три јум -
фо ва ли, три пут су игра ли нере ше но и
пре тр пе ли су три на ест пора за. На кра -
ју су зау зе ли прет по след ње место, с
девет бодо ва. За прву сезо ну – сасвим
довољ но.

У сре ду, 14. мар та, у Хали спор то ва
на Стре ли шту госто вао је још један
европ ски вели кан – Загреб. Био је то
још један вели ки спорт ски дога ђај, у
који су гости, пред во ђе ни леген дар -
ним Злат ком Сара че ви ћем, ушли као
апсо лут ни фаво ри ти. Али Бран ко Рада -
но вић и њего ви саи гра чи нису тако
мисли ли. Дина мо је од самог почет ка
утак ми це заи грао офан зив но и ефи -

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

А САД – ЈУРИШ НА ТИТУ ЛУ!

ИЗ СВЕТ СКОГ У ЕВРОП СКИ ШАМ ПИ О НАТ

ДУЦА КРЕ ЋЕ У ЛОВ НА ТРОФЕЈЕ

ка сно, а при том није дозво ља вао нека -
да шњем шам пи о ну Евро пе да се раз -
мах не. На голу дома ћи на бри љи рао је
Душан Петро вић, који је успео да
одбра ни и два сед мер ца, а мре жу
Загреп ча на реше тао је сјај ни Иван
Дими три је вић. Ипак, на полу вре ме се
оти шло при нере ше ном резул та ту 14:14.

Жесто ка бор ба се одви ја ла и после
одмо ра, а Дина мо се није пре да вао ни
када је Загреб повео с 19:22. За само два
мину та Дими три је вић, Дис тол и Бару -

ћег Нек сеа изгу био са 27:19 (14:12) и
тако окон чао деби тант ски наступ у
реги о нал ном над ме та њу.

Она пра ва иску ше ња тек пред сто је
Ива ну Пет ко ви ћу и њего вим мом ци -
ма. После уче шћа у СЕХА лиги Дина -
мо ће уче ство ва ти у срп ском плеј-
-офу, где ће за рива ле има ти нај бо ље
еки пе у нашој земљи с који ма ће се
бори ти за титу лу држав ног шам пи о -
на. Нова руко мет на узбу ђе ња може -
мо оче ки ва ти сре ди ном апри ла.


