
– Ва жно је да до да на ко ји је пред -
ви ђен за то, не бу де ки ше, јер у том
слу ча ју пре па рат ко ји бу де био ба цан
не ће де ло ва ти и не ће би ти ефи ка сан.
Ан га жо ва ње ави о на из ко га ће се вр -
ши ти за пра ши ва ње до ста ко шта и не
сме се ри зи ко ва ти да тај по сао не
успе и да упо тре ба пре па ра та бу де
не де ло твор на – ре кла је она.

До да ла је да ће Град ска упра ва и
ове го ди не, у окви ру бор бе про тив ко -
ма ра ца, де ли ти гра ђа ни ма Пан че ва и
ста нов ни ци ма окол них се ла ке си це с
хе ми ка ли јом за њи хо во су зби ја ње ко -
је тре ба уба ци ти у сеп тич ке ја ме. Та

ак ци ја ће по че ти сре ди ном иду ћег
ме се ца. Бит но је да хе ми ка ли ја ни је
отров на за љу де и да је ко ри шће на на
те ри то ри ји Бе о гра да, а до са да шња ис -
ку ства су по зи тив на.

Пре ма ре чи ма Зден ке Миљ ко вић,
ва жно је да ове го ди не не ће би ти по -
тре бе за рас пи си ва њем јав не на бав ке
за из бор фир ми ко је би би ле за ду же не
за пр ска ње ко ма ра ца и над зор, јер су
фир ме ко ји ма су по ве ре ни ти по сло ви
про шле го ди не пот пи са ле тро го ди шњи
уго вор с Град ском упра вом. Да то ни -
је ура ђе но, за пра ши ва ње би си гур но
ка сни ло, јер би би ло нео п ход но са че -
ка ти док не про ђу пред ви ђе ни ро ко ви
за ад ми ни стра тив ну про це ду ру ко ја
мо ра да бу де ис по што ва на.

Миљ ко ви ће ва је до да ла да су че сте
ки ше, вла жност ва зду ха и ви со ке тем -
пе ра ту ре ове го ди не по го до ва ле и по ра -
сту бро ја кр пе ља. Пре ма ње ним ре чи -
ма, њих нај ви ше има у пар ко ви ма у Ја -
бу ци, Гло го њу и Стар че ву, по ред Но вог
гро бља, у бли зни Пе ска не, на ше та ли -
шту по ред Та ми ша итд. Ре кла је и да би

Пр ска ње са зе мље и из
ва зду ха, нај пре по ред 
ре ка и ба ра

Уко ли ко до ви кен да не бу де би ло ки -
ше, кра јем не де ље би тре ба ло да поч -
не уни шта ва ње ко ма ра ца. За пра ши -
ва ње ових до сад них ин се ка та оба -
вља ће се из ва зду ха и са зе мље, а
нај пре ће об у хва ти ти по вр ши не по -
ред ре ка и ба ра, јер су та ме ста иде -
ал на за њи хо во раз мно жа ва ње.

Бла га зи ма, а по том че сте ки ше и
дра сти чан по раст тем пе ра ту ре, ко ја је
већ да ни ма лет ња и пре ла зи про сеч не
вред но сти за април, би ли су иде ал ни
за ко мар це. О то ме го во ри по да так да
их у клоп ка ма ко је се по ста вља ју да би
се пра тио њи хов број пре по чет ка пр -
ска ња у уо би ча је ним вре мен ским усло -
ви ма има 150, а ових да на око 1.000.

Ре дак ци ји „Пан чев ца” већ да ни ма
сти жу при ту жбе гра ђа на да ко ма ра ца
има у свим де ло ви ма гра да и да не -
пре ста но на па да ју то ком це лог да на.
Због то га су де пла си ра на го ди на ма
по на вља на упут ства да би тре ба ло из -
бе га ва ти из ла ске и шет ње у ве чер -
њим и ју тар њим ча со ви ма јер их је
та да нај ви ше.

Зден ка Миљ ко вић, град ски се кре тар
за за шти ту жи вот не сре ди не, из ја ви ла
је да ће се, за по че так, ави он ско пр ска -
ње оба вља ти по ред Та ми ша и На де ла.

ВА ЖНО ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ

„Пан че вац” не ра ди са мо 1. ма ја
Оба ве шта ва мо ко ми тен те и чи та о це да по во дом пр во мај ских пра зни ка
бла гај на „Пан чев ца” не ће ра ди ти са мо у уто рак, 1. ма ја. У по не де љак, 30.
апри ла, ра ди ће од 8 до 18 са ти, а у сре ду, 2. ма ја, од 8 до 17 са ти.

Но ви на ри ће би ти на услу зи гра ђа ни ма 30. апри ла и 2. ма ја. Сле де ћи
број но ви на из ла зи ре дов но – у пе так, 4. ма ја.
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ва ља ло да се трав на те по вр ши не на ко -
ји ма их има по ко се, ка ко би пре па ра ти
за њи хо во су зби ја ње би ли ефи ка сни.

По во дом то га „Пан че вац” се обра -
тио и Да ни лу Бје ли ци, ди рек то ру „Зе -
ле ни ла”. Он је из ја вио да су рад ни ци
тог јав ног ко му нал ног пред у зе ћа већ
по че ли да ко се тра ву по гра ду, пре
два де сет пет да на, и да да ју све од се -
бе да тај по сао што пре бу де за вр шен. 

– Мак си мал но смо ан га жо ва ни. На
те ре ну је сва ко днев но два де сет ве ли -
ких ко са чи ца, исто то ли ко три ме ра и
три трак то ра. Ра ди мо сва ке су бо те, а
ра ди ће мо и је дан дан то ком пред сто је -
ћег пра зни ка, јер смо мак си мал но по -
ја ча ли ин тен зи тет ко ше ња. Мо ли мо гра -
ђа не за ма ло раз у ме ва ња јер нам је због
ва же ћих про пи са за бра ње но да за по -
шља ва мо до дат но људ ство. Не сме мо
чак ни да ан га жу је мо се зон ску рад ну
сна гу. За то пре ба цу је мо на ше љу де из
дру гих рад них је ди ни ца „Зе ле ни ла” да
по мог ну ко са чи ма – из ја вио је Бје ли ца. 

За сад још увек ни је от кри вен ви рус
гро зни це За пад ног Ни ла, бо ле сти ко -
ју пре но се ко мар ци, а мо же да бу де
за ра зна за љу де. Пре ма по да ци ма Ин -
сти ту та за јав но здра вље „Ба тут”, про -
шле го ди не је на те ри то ри ји ју жног
Ба на та од ње обо ле ло пе то ро љу ди, а
ни је би ло смрт них слу ча је ва. На те -
ри то ри ји Ср би је би ло је 45 по твр ђе -
них слу ча је ва и че ти ри мо гу ћа, и са -
мо два смрт на ис хо да.

Ре дак ци ја „Пан чев ца” ових да на је
до би ла имејл од чи та о ца Го ра на Со са
по сле ко јег се на мет ну ло пи та ње о вр -
ста ма ко ма ра ца ко ји нам ових да на
за гор ча ва ју жи вот. Он нам је на пи сао
да је у свом ста ну усмр тио ко мар ца
ко ји чуд но из гле да, јер има жу то те ло
и тач ки це по кри ли ма. До дао је да је
пу тем ин тер не та по ку шао да утвр ди
ко јој вр сти тај ко ма рац при па да, али
да ни ка кво об ја шње ње ни је про на шао.

М. Глигорић

У свим де ло ви ма гра да на па да ју по цео дан
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ПРВИХ ВЕК И ПО

Још ма ло, па Свет ско
пр вен ство

Од бро ја ва ње је одав но по че ло, а из да на у дан ра сту по зи тив на тен -
зи ја, на пе тост и иш че ки ва ње. Пре о ста ло је још ма ло ви ше од два
ме се ца до 14. ју на, ка да у Ру си ји по чи ње Свет ско пр вен ство у фуд -
ба лу.

Не ма сум ње да ће овај ме га спорт ски до га ђај и смо тра 32 нај бо ље
ре пре зен та ци је би ти у цен тру па жње це ло куп не свет ске јав но сти по -
чев од пр вог да на па до 15. ју ла, ка да ће се игра ти фи на ле у Мо скви.

Ове го ди не ће мо и ми при пад ни ци ја чег по ла у Ср би ји опет има -
ти раз ло га да то ком тих ме сец да на све под ре ди мо нај ва жни јој спо -
ред ној ства ри на све ту и про во ди мо са те и са те уз те ле ви зо ре. Ме ђу
ре пре зен та ци ја ма ко је ће се так ми чи ти у гру пи Е на ла зи се и на ша,
што ће би ти до во љан раз лог за на ви ја ње и иш че ки ва ње ле пих ве сти
из Ру си је.

На дај мо се да ће се лек тор Кр ста јић и ње го ви иза бра ни ци, ка да
от пу ту ју на то так ми че ње, би ти све сни да ће очи свих за љу бље ни ка у
фуд бал у Ср би ји би ти упе ре не у њих и да ће сви оче ки ва ти што бо љи
пла сман.

Би ће стра шно ако се опет по но ве не ми ле сце не с ра ни јих свет -
ских шам пи о на та, на ко је смо их ис пра ћа ли с на дом и ве ли ким оче -
ки ва њи ма, а они су се то ком тих так ми че ња сва ђа ли, кар та ли, про -
во ди ли, пи ли, игра ли ис под сва ког ни воа и ис па да ли на са мом
по чет ку.

Не дав на ре при за од лич не се ри је Дра га на Бје ло гр ли ћа „Мон те ви -
део, бог те ви део” о уче шћу ре пре зен та ци је Ср би је на пр вом свет -
ском пр вен ству у фуд ба лу, у Уру гва ју, да ле ке 1930. го ди не, још јед -
ном је под се ти ла на то да ка да не што хо ће мо и ка да се до вољ но
за и на ти мо, за нас не по сто је гра ни це.

Та ко би тре ба ло да се по на ша ју се лек тор Кр ста јић и ње го ви иза -
бра ни ци ка да от пу ту ју у Ру си ју. Не ка пред сва ку утак ми цу по ми сле
да ће их гле да ти ми ли о ни за љу бље ни ка у фуд бал ко ји ће оче ки ва ти
ле пе ве сти и не ка „оста ве ср це на те ре ну”, ка ко то ка жу на дах ну ти
спорт ски но ви на ри. Би ће до вољ но.

Би ло би ле по и да не ре спек ту ју пре ви ше моћ ни је и ја че од се бе,
као што ће то би ти ре пре зен та ци ја Бра зи ла, ко ја је је дан од ри ва ла
на ше еки пе. Сна га јед не ре пре зен та ци је не мо ра ни шта да зна чи,
што се ви де ло 2010. го ди не на Свет ском пр вен ству у Ју жној Афри -
ци, ка да је ре пре зен та ци ја Ср би је по бе ди ла фа во ри зо ва не Нем це.
По на вља мо, по треб но је са мо да се „на ши” за и на те у до вољ ној ме ри
и па шће све пре пре ке.

Раз ло га за оп ти ми зам има, о че му све до че ве сти ко је ових да на
до ла зе из Ен гле ске. Алек сан дар Ми тро вић, шпиц играч у на па ду на -
шег др жав ног ти ма и на па дач од ко га се оче ку је да бу де јед на од
узда ни ца на ше се лек ци је, већ ду же вре ме као играч ен гле ског „Фу -
ла ма” ре ше та про тив нич ке мре же на утак ми ца ма Дру ге ли ге Ен гле -
ске. У три на ест по след њих утак ми ца по сти гао је де сет го ло ва, из че -
га се ја сно ви ди да игра као ни ка да до са да и да је у зе ни ту ка ри је ре.

Свет ско пр вен ство у Ру си ји би ће ин те ре сант но због још јед ног
аспек та. Пред сед ник Пу тин и др жав ни врх те зе мље су ви ше пу та до
са да на ја вљи ва ли да ће учи ни ти све да тај спорт ски до га ђај пла не -
тар них раз ме ра бу де до са да не ви ђе ни спек такл, за ко ји не ће ште де -
ти па ре.

С дру ге стра не, Свет ско пр вен ство у фуд ба лу тре ба ло би да се одр -
жи у ат мос фе ри ка да кри за на ре ла ци ји За па д–Ру си ја ни ка да ни је
би ла ве ћа још од ше зде се тих го ди на про шлог ве ка и Хлад ног ра та.

Да су стра сти оти шле пре да ле ко, го во ре из ја ве не ких ви со ко по зи -
ци о ни ра них за пад них по ли ти ча ра да би Ру си ји тре ба ло од у зе ти Свет -
ско пр вен ство. По њи ма ће Пу тин, по пут Хи тле ра, ко ји је ис ко ри -
стио Олим пиј ске игре у Бер ли ну 1936. го ди не за ја ча ње свог кул та,
по ку ша ти исто и са Свет ским фуд бал ским пр вен ством.

Ве ћи ни љу ди на све ту то так ми че ње у Ру си ји би ће по вод за за до -
вољ ство и ужи ва ње, али би ће и оних ко ји ће по ку ша ти да га ис ко ри -
сте за сво је мрач не ци ље ве.

Те ро ри сти Ислам ске др жа ве су ви ше пу та до са да на ја вљи ва ли да
ће то ком Свет ског пр вен ства у Ру си ји по ка за ти да још ни су по бе ђе -
ни и да ће ор га ни зо ва ти уби лач ке ак ци је. На дај мо се да ће их ру ске
без бед но сне слу жбе у са рад њи с ко ле га ма из це лог све та, ка ко је би -
ло на свим до са да шњим ве ли ким спорт ским так ми че њи ма, спре чи -
ти у то ме. Под јед на ко је ва жно и да уко ли ко оба ве штај ци из за пад -
них зе ма ља пр ви до ђу до не ких ва жних ин фор ма ци ја, по де ле са зна ња
ко ја има ју с без бед ња ци ма из Ру си је, а не да их чу ва ју за се бе.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Михајло Глигорић

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

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

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

Идемо. Од 1869.

На кон што је гра ђан ство пан че вач ке
ва ро ши и око ли не у апри лу 1869. са
за до вољ ством иш чи та ло пре ми јер ни
број „Пан чев ца”, већ та да се ви де ло,
ка ко је и на ја вље но, да ће овај лист

да ва ти вред но сне смер ни це од ко ри -
сти за раз ви так дру штва у це ли ни.

У том све тлу из на ред них (дру гог и
тре ћег) из да ња ва ља из дво ји ти на -
слов ну ру бри ку, под на зи вом „Јед но
ми шље ње” (очи глед но глав ног уред -
ни ка Јо ва на Па вло ви ћа), у ко јем се

рас пра вља о пред ло гу „пре ду го тов -
нич ке шко ле за учи те ље у Ср би ји”.

Иа ко се, као што је по зна то, Пан -
че во та да на ла зи ло у Ау стро у гар ској
мо нар хи ји, „Пан че вац” се, као лист
на ме њен пре вас ход но срп ској по пу -
ла ци ји, и те ка ко освр тао на оно што
се до га ђа пре ко Ду на ва; у овом слу -
ча ју реч је о про јек ту та мо шњег ми -
ни стар ства про све те ко јим би „учи те -
љи и учи те љи це за об у ча ва ње и сво је
и ту ђе де це би ли до вољ но спрем ни”.

У тек сту ау тор кри тич ки про ми шља
на ту те му, уз бо ја зан да ће на пред -
ло же ни на чин пут за „уна пре ђе ње за -
доц ње ног пу ка” би ти пре дуг. Он за -
рад то га, по ред оста лог, пред ла же да
се не на ше сто, већ на пр во ме сто ме -
ђу пред ме ти ма учи тељ ских шко ла
ста ви „На у ка о жи во ту и здра вљу”. И
то због то га што, ка ко се да ље ка же,
„нај пре тре ба по ди ћи на род; и то на -
род пло дан ко ји се мно жи, па на род
кре пак, здрав, са до вољ ном про из вод -
ном сна гом за рад и при вре ду, за раз -
ви так и сна же ње из ну тра, јер пр ви је
чи ни тељ те ло у жи во ту и по је ди ном
и на род ном, пак он да тек до ла зи дух,
ср це, ве ро за кон и про све та”.

По се бан ак це нат у тек сту ста вљен
је и на то да „здра вљу де тен це та осо -
би то го ди чи сто та”, па сход но то ме
„ова мо спа да сва ки да шње млач ко
(ни ка ко вре ло) ку па ње до губ не, а по -
сле све ре ђе; доц ни је бри са ње не чи -
сте ко же чи стим мо крим кр па ма, а
још бо ље чи стим сун ђе ром”.

У оба та април ска бро ја на ста вље на
је и при ча о школ ском пи та њу у Пан -
че ву у ве зи с не до у ми цом о то ме ко је
ду жан да се ста ра о школ ским по тре ба -
ма – „по ли тич на и кон фе си јал на” власт.

До ма ће ве сти до но се не дељ ни пре -
глед са са стан ка Оп штин ског ве ћа, на

ко јем се, по ред оста лог, ди ску то ва ло
и о из град њи пут не ин фра струк ту ре,
то јест о то ме да ли ће из град ња но ве
пру ге из ме ђу Ки кин де и Бе о гра да за -
о би ћи Пан че во. Би ло је ту и (ци ви -
ли зо ва не) де ба те из ме ђу од бор ни ка
Лам бо ви ћа и иза сла ни ка Гра фа, ко ју
је пре се као сам оп штин ски кнез Ни -
ко ла Па вло вић ре чи ма да је све још
увек не из ве сно, а да ће, по ред ов да -
шњих фак то ра, на то ути ца ти и став
срп ске вла де, па тре ба „на ста ви ти рад
у тој ства ри”.

И у овим бро је ви ма би ло је ме ста
за ру бри ке као што су „До пи си”, „На -
род на при вре да”, „Из ве штај о ра ду
Пан че вач ке ште ди о ни це”, „Бр зо јав не

ве сти”, „Те чај беч ке бер зе”, „Ред пло -
вид бе”, „Ста ње во де”...

Ина че, та да шње но ви не још увек
ни су по зна ва ле фо то гра фи ју као део
тех нич ког ре ше ња, па су згу сну те сло -
во ре де раз би ја ли је ди но огла си у раз -
ли чи тим „за ма шће ним” фон то ви ма,
што се да ви де ти из при ло же ног...

Ј. Фи ли по вић

ЈЕД НО МИ ШЉЕ ЊЕ: КА КО 
УНА ПРЕ ДИ ТИ „ЗА ДОЦ ЊЕ НИ ПУК”?



ТА МИШ – ЦР ВЕ НА ЗВЕ ЗДА

Ха ла спор то ва на Стре ли шту

По не де љак, 30. април, од 19 са ти

Бор ба за ти ту лу шам пи о на Ср би је!

До ђи и на ви јај за свој тим – 

бу ди део спорт ске исто ри је на шег гра да!

Пр ви су пер ли га шки
три јумф

Сле ди го сто ва ње у
Зе му ну, па до ла зе
АБА ли га ши

Нај бо ље ко шар ка шке еки пе у
на шој зе мљи за по че ле су ово -
го ди шњу тр ку за ти ту лу шам -
пи о на. Два на ест ве ли чан стве -
них, ме ђу ко ји ма је и пан че -
вач ки Та миш, по де ље ни у две
гру пе, во де же сто ке бор бе на
пар ке ту, не би ли оства ри ли
што бо ље ре зул та те и при бли -
жи ли се за цр та ном ци љу. Од и -
гра но је и тре ће ко ло Су пер ли -
ге, а до са да шњи ре зул та ти по -
ка за ли су јед но – из ра зи тих
фа во ри та не ма. Јер, ка ко дру -
га чи је об ја сни ти три јумф ча -
чан ског Бор ца над Цр ве ном
зве здом или по бе ду Мла до сти
над Ме гом. На ра дост свих пра -
вих при ја те ља спор та у на шем
гра ду, и ко шар ка ши Та ми ша
оства ри ли су пр ви су пер ли га -
шки три јумф.

У уто рак, 24. апри ла, у до ра -
ни „Ваи Таи” на Зла ти бо ру,
мом ци ко је пред во ди тре нер
Бо јан Јо ви чић на чи ни ли су пра -
во из не на ђе ње и на не ли су пр -
ви по раз исто и ме ном до ма ћем
ти му на ње го вом те ре ну, још
од но вем бра про шле го ди не:
Зла ти бор –Та миш 83:98, по че -
твр ти на ма: 18:27, 21:25, 26:23
и 18:23.

Би ла је то из у зет но ва жна
утак ми ца за тим из на шег гра -
да, јер су са мо три јум фом Мла -
ден Вит ко вић и ње го ви са и гра -
чи мо гли да по ка жу и до ка жу
да за слу жу ју ме сто ме ђу нај бо -
љи ма. И ус пе ли су! Ко зна ко ји
пут по ка за ли су да су нај бо љи
ка да је нај по треб ни је.

Игра ло се из у зет но бор бе но
од са мог по чет ка, јер су по бе ду
же ле ли и јед ни и дру ги. По -
чет не по е не за Та миш по сти -
гао је нај е фи ка сни ји ак тер утак -
ми це Иван Сми ља нић, а та
„трој ка” као да је да ла кри ла
мом ци ма Бо ја на Јо ви чи ћа. Раз -
и грао се и Алек сан дар Ил кић,
а ка да је у игру ушао сјај ни
Сте фан Ми тро вић, пред ност Та -
ми ша по че ла је да се уве ћа ва.
Из у зет но на дах ну ту пар ти ју Ми -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АКТУЕЛНО 3

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

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

МА ГИ ЈА „КРА ЉИ ЦЕ ИГА РА”

сет утак ми ца то ком се зо не, са
ова квим ин тен зи те том и чвр -
сти ном, зна ли би смо ка ко да
од го во ри мо. Али ово је ипак
био стрес за мо је игра че и то је
основ на раз ли ка из ме ђу КЛС
и АБА ли ге. У сва ком слу ча ју,
че сти там мо јим игра чи ма на
пру же ној игри – до дао је Бо јан
Јо ви чић.

Ко шар ка ши Та ми ша у пе так,
27. апри ла, го сту ју у Зе му ну,
где ће од ме ри ти сна гу са еки -
пом Мла до сти, а по том им
пред сто је два ду е ла са АБА ли -
га ши ма. У по не де љак, 30. апри -
ла, у наш град до ла зи Цр ве на
зве зда, а по том у че твр так, 3.
ма ја, у Ха ли спор то ва на Стре -
ли шту го сту је еки па Ме ге.

А. Жив ко вић

Петак, 27. април 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

УТАК МИ ЦА КО ШАР КА ШКЕ СУ ПЕР ЛИ ГЕ

СПОРТСКИ СПЕК ТАКЛ У ПАН ЧЕ ВУ!

До ма ћи тим је по сле од мо ра
за и грао мно го бо ље, ус пео је
да се при бли жи на са мо шест
по е на за о стат ка, али су ко шар -
ка ши из на шег гра да од би ли
све ата ке, пре све га пре ци зним
шу те ви ма с дис тан це. Би ло је
то ве че Ива на Сми ља ни ћа, ко -
ји је у че твр тој че твр ти ни по -
но во пре у зео кон це игре у сво -
је ру ке. Био је го то во не про ма -
шив, па је је дан од нај за слу -
жни јих за то што се Та миш по -
но во „од ле пио” на де вет на ест
по е на „ви шка” и та ко прак тич -
но од лу чио по бед ни ка.

– Це лу утак ми цу од и гра ли
смо баш она ко ка ко смо се и
до го во ри ли. За раз ли ку од не -
ких прет ход них ме че ва, овог
пу та нас је слу жио шут. По го -

врат ку са Зла ти бо ра тре нер Та -
ми ша Бо јан Јо ви чић.

Пре овог ду е ла тим из на -
шег гра да је на свом те ре ну
из гу био од Бор ца са 69:86. Ча -
ча ни су игра ли из ван ред но, го -
то во без гре шке, а да су тре -
нут но ме ђу нај бо љим еки па ма
у Ср би ји, по ка зу је и њи хов три -
јумф над Цр ве ном зве здом. Бо -
рац је та ко на че лу гру пе А у
Су пер ли ги с мак си мал ним
учин ком.

Мно го за ни мљи ви ји и не -
из ве сни ји ду ел Та миш је од и -
грао с Ме гом у Бе о гра ду, у пр -
вом ко лу до и гра ва ња. До ма -
ћин је сла вио по бе ду од 86:77,
али по бед ник се ни је мо гао
на слу ти ти до са мог кра ја утак -
ми це.

тро вић је кру ни сао с де сет по е -
на у пр вој че твр ти ни – без про -
ма ша ја из игре! Та ко су Пан -
чев ци на кра ју пр ве че твр ти не
има ли де вет по е на пред но сти
(18:27). Ко шар ка ши Та ми ша
би ли су сјај ни и у на став ку ме -
ча, па су сре ди ном дру ге че -
твр ти не има ли пред ност и од
два де сет по е на (27:47). Зла ти -
бор је ус пео ко ли ко-то ли ко да
од го во ри, па се на од мор оти -
шло с ре зул та том 39:52.

ди ли смо три на ест „трој ки”, од
че га су Сми ља нић и Ми тро вић
де сет пу та би ли си гур ни. Би ло
је и осци ла ци ја, али то је све
нор мал но. Зла ти бор је та ко из -
гу био пр ви меч на свом те ре ну
још од но вем бра. Иде мо да ље.
До са да шњи ре зул та ти по ка зу -
ју да је Су пер ли га ве о ма ква -
ли тет на и да су сви ти мо ви у
игри за пла сман у плеј-оф –
ре као је про му клим гла сом у
те ле фон ском раз го во ру по по -

– Основ ни про блем за нас у
овој утак ми ци пред ста вљао је
атле ти ци зам ових две ју еки па,
а то се по себ но ви де ло кад смо
бра ни ли на па де ко шар ка ша
Ме ге, јер ни смо успе ва ли да
за у ста ви мо њи хов офан зив ни
скок. Ми смо ус пе ли да са 14
по е на за о стат ка при ђе мо на све -
га два по е на ми ну са, има ли смо
и на пад, али ни смо по сти гли
кош. Не мо гу да бу дем не за до -
во љан, јер да смо од и гра ли де -

Удру же ње гра ђа на „Па нон ке”
из Пан че ва обе ле жи ло је ју би -
лар них де сет го ди на по сто ја ња
при год ном из ло жбом ру ко тво -
ри на ко ја је отво ре на у На род -
ном му зе ју у пе так, 20. апри ла.
Из ло жбу под на зи вом „Па нон ке
чу ва ри тра ди ци је” отво рио је Не -
ма ња Ро тар, град ски већ ник за -
ду жен за кул ту ру. Том при ли -
ком, у при су ству ве ли ког бро ја
по се ти ла ца, Ро тар је ис та као да
ми, на жа лост, ни смо на род ко ји
не гу је кул ту ру се ћа ња, као и да
је очу ва ње тра ди ци је ва жно за
сва ки на род. Сто га је по здра вио
рад овог удру же ња, ко је већ де -
сет го ди на на сто ји да кроз афир -
ма ци ју ста рих за на та очу ва се -
ћа ње на њих, као и њи хо во по -
сто ја ње у да на шњем вре ме ну.

Удру же ње гра ђа на „Па нон -
ке” осно ва но је 2008. го ди не, с
ци љем да кроз афир ма ци ју
жен ског ства ра ла штва не гу је
ста ре за на те и тра ди ци о нал не
тех ни ке из ра де ру ко тво ри на,
као што су вез, тка ње, зла то -
вез, пу сто ва ње, нец, ши ве ње и
мно ге дру ге. Ол га Жол нај Јо -
ка но вић, пред сед ни ца Удру же -
ња, ре кла је да је за прет ход -
них де сет го ди на по сто ја ња и
ра да мно го же на про шло кроз
еду ка ци ју, као и то да Удру же -
ње са да има свој про стор и
опре му за рад. Она, та ко ђе, ис -
ти че да су то ком де се то го ди -
шњег по сто ја ња уче ство ва ли на
ра зним сај мо ви ма и ба за ри ма,
али да је за њих по себ но зна -
ча јан рад с мла дим љу ди ма на

ко је би пре не ле сво је зна ње и
ис ку ство, те та ко еду ко ва ле на -
ра штај ко ји ће њи хов рад на -
ста ви ти у бу дућ но сти.

На отва ра њу је би ло ре чи о
ус пе си ма Удру же ња, а по ме -
ну та је и „Ба нат ска ша ра” као
је дан од три брен да ко ји ће
пред ста вља ти Ср би ју. Ре че но
је и то да Удру же њу зна чај ну
по др шку пру жа ју Град Пан че -
во, АП Вој во ди на и Ам ба са да
Кра ље ви не Нор ве шке у Ср би -
ји. Ка ко су ис та кли, по себ но
су по но сни на не ко ли ко же на
ко је са да има ју са мо стал не за -
нат ске ра ди о ни це.

Из ло жба је при ре ђе на по во -
дом обе ле жа ва ња ју би ле ја, а
по се ти о ци је мо гу по гле да ти
до сре ди не ма ја. Н. П.

ИЗ ЛО ЖБА ПО ВО ДОМ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ПО СТО ЈА ЊА УДРУ ЖЕ ЊА ГРА ЂА НА „ПА НОН КЕ”

Чу ва ри тра ди ци је
За вр шно ве че ма ни фе ста -
ци је „Јед на књи га – је дан
град”, под на зи вом „Бал кан -
ски хо ри зонт до га ђа ја: Из -
ме ђу исто риј ске суд би не и
ин ди ви ду ал не жи вот не при -
че”, би ће при ре ђе но у пе -
так, 27. апри ла, од 19 са ти,
у чи та о ни ци Град ске би бли -
о те ке.

Ово го ди шња ма ни фе ста ци -
ја по све ће на је књи зи „Бал -
кан ска ле по ти ца или Шле ми -
ло во ко пи ле” Ла сла Ве ге ла. У
про гра му ће уче ство ва ти ет -
но лог и ан тро по лог Ил ди ко
Ер деи, књи жев на кри ти чар ка
Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић
и ау тор. Улаз на про грам је
бес пла тан.

Д. К.

ЈЕД НА КЊИ ГА – ЈЕ ДАН ГРАД

Про мо ци ја романа
Ла сла Ве ге ла



На опа ску да је послед њих месе ци пома ло улти ма ти ван у
изја ва ма о косов ском пита њу, као када гово ри да би пову као
пот пис с Бри сел ског спо ра зу ма, Дачић је одго во рио да у
међу на род ном пра ву не посто ји при мер да се пошту је само
део пот пи са ног уго во ра, као што је то слу чај с Бри сел ским
спо ра зу мом.

– Зато сам рекао: или важи све, или не важи ништа. И
оста јем при томе – рекао је Дачић.

(Мини стар спољ них посло ва и пот пред сед ник Вла де
Срби је Иви ца Дачић у интер вјуу за „Тан југ”, 24. април) 

* * *
Хашим Тачи и Рамуш Хара ди нај су мафи ја ши. Њих не инте -
ре су ју људи, већ само новац, власт и моћ.

(Џозеф Дио гар ди, бив ши аме рич ки кон гре смен, у 
интер вјуу за при штин ски лист „Газе та екс прес”, 23. април)

* * *
Срби ја и земље реги о на, као и дру ге држа ве које желе реде -
фи ни са не и боље одно се са Сје ди ње ним Аме рич ким Држа -
ва ма има ју при ли ку да то и постиг ну. Сада, или у наред не
две и по годи не, или шест годи на, у зави сно сти од тога коли -
ко буде тра ја ла Трам по ва адми ни стра ци ја. Она не пола же
мно го пажње на то шта се деша ва ло рани је. Стејт департ -
мент је деце ни ја ма водио спољ ну поли ти ку у погре шном
сме ру, али с тим је сада гото во. Ако Срби ја жели да има боље
одно се са Аме ри ком, тре ба само да буде при сут ни ја у Вашинг -
то ну.

(Кори Леван дов ски, бив ши шеф Избор ног шта ба Донал да
Трам па, на три би ни коју је одр жао 23. апри ла у Бео гра ду)

* * *
Гото во да је немо гу ће одго во ри ти да ли је то могло да се
избег не. Лоша кому ни ка ци ја изме ђу држав ни ка дове ла је до
број них жрта ва, али са ове вре мен ске дис тан це не може мо
твр ди ти ко је донео погре шну одлу ку. Оно што је нај бит ни је,
јесте да гле да мо напред и да и даље ради мо на добрим одно -
си ма Аме ри ка на ца и Срба.

(Амба са дор САД Кајл Скот у одго во ру на нови нар ско
пита ње након обе ле жа ва ња Дана општи не 

Гор њи Мила но вац, 22. април)

* * *
Добро је што је диги та ли зо ван и реста у ри ран филм „Мара -
тон ци трче поча сни круг”. Тај филм је тиме спа сен, јер је, да
то није учи ње но, пре ти ла опа сност да про пад не, због тога
што је сни мљен 1982. годи не.

(Сло бо дан Шијан, режи сер „Мара то на ца”, у интер вјуу за
„Курир”, 22. април)

* * *
Срп ски кошар ка шки тре нер Игор Коко шков један је од кан -
ди да та за новог тре не ра аме рич ког Ен-Би-Еј тима „Финикс
санс”. Ако се то деси, он ће бити први тре нер из Евро пе који
ће само стал но води ти један аме рич ки тим. То ће му бити
још већи успех од оног који је оства рио када је, пред во де ћи
држав ни тим Сло ве ни је, осво јио прво место на европ ском
првен ству у кошар ци које је одр жа но у Тур ској сеп тем бра
про шле годи не.

(Из тек ста обја вље ног у „Кури ру” 22. апри ла)

Вред ност 43.000
евра, спро во ђе ње у
наред не две годи не

Пре зен та ци ја про јек та „Сма -
ње ње сиро ма штва кроз могућ -
но сти запо шља ва ња у циљу при -
сту па ња Срби је Европ ској уни -
ји” одр жа на је у малој сали
Град ске упра ве 23. апри ла. Пот -
пи сни ци уго во ра о сарад њи на
реа ли за ци ји тог про јек та, као
и овог дога ђа ја, јесу Град Пан -
че во и немач ка орга ни за ци ја
„Help – Hilfe zur Selbsthilfe”,
која га у Срби ји спро во ди од
окто бра 2017. Финан си ра га
Швед ска аген ци ја за међу на -
род ну сарад њу SIDA, а суфи -
нан си ра ју гра до ви и општи не
обу хва ће ни про јект ним актив -
но сти ма.

Циљ про јек та је пру жа ње
подр шке угро же ним локал ним
зајед ни ца ма у запо чи ња њу
микро и малих бизни са. Након
поха ђа ња ради о ни ца неза по -
сле на лица, при пад ни ци угро -
же них гру па, могу да кон ку -
ри шу за дона ци ју у опре ми.
Кори сни ци ће, поред дона ци -
ја, доби ти и могућ ност даљих
обу ка, умре жа ва ња и мони то -
рин га. Циљ на гру па су неза по -
сле ни чла но ви угро же них гру -
па ста нов ни штва, а у фоку су
ће бити жене, мла ди и нефор -

мал ни саку пља чи секун дар них
сиро ви на. Иде ја је да се подр -
жи нај ма ње два де сет поје ди -
на ца, од чега 40 одсто жена и
50 одсто Рома.

Пре драг Ердо гли ја, пред став -
ник „Хел па”, рекао је:

– Уз финан сиј ско уче шће
локал не само у пра ве, ми ћемо
кроз овај про је кат подр жа ти
нај ма ње два де сет бизни са одно -
сно про је ка та само за по шља ва -
ња за неза по сле на лица у обла -
сти при вре де и зана та. Вред -
ност про јек та је 43.000 евра и
биће спро ве ден у наред не две
годи не. Поред овог про јек та за
доде лу гран то ва за само за по -
шља ва ње, који смо пот пи са ли

с Пан че вом, посто ји још један,
и то у вези са осо ба ма до два -
де сет шест годи на. Биће им
омо гу ће на рад на прак са, чије
ће спро во ђе ње поче ти кра јем
годи не, тако да ће дру гом при -
ли ком бити више речи о томе.

Милен ко Чуч ко вић, члан
Град ског већа заду жен за под -
руч је рада, запо шља ва ња и
соци јал не поли ти ке, казао је
да је Град ове годи не издво јио
32 мили о на дина ра за све про -
гра ме само за по шља ва ња, јав -
них радо ва, струч не прак се,
сту дент ске лет ње прак се и
„НИС – Првe шансe”. Обра ћа -
ју ћи се заин те ре со ва ним поје -
дин ци ма, додао је:

– Тако ђе, ове годи не Град је
пот пи сао уго вор с „Хел пом” у
вези с доде лом гран то ва. Надам
се да ћете бити актив ни у овом
про це су и поступ ку могућ но -
сти доби ја ња гран та у изно су
од 1.500 до 3.600 евра и да
ћете на тај начин помо ћи себи
да дође те до запо сле ња одно -
сно покре ну ти соп стве ну
послов ну делат ност.

Дакле, у окви ру про јек та биће
пру же на подр шка угро же ном
ста нов ни штву у при сту пу тржи -
шту рада, и то кроз ради о ни це,
обу ке и дона ци је у виду опре ме
и/или мате ри ја ла. Уз то, биће
орга ни зо ва не ради о ни це за
локал не угро же не зајед ни це и
про фе си о нал на обу ка за потен -
ци јал не кори сни ке гран то ва. За
грант у опре ми могу да кон ку -
ри шу и чла но ви дру гих угро -
же них гру па ста нов ни штва, који
има ју реал не и одр жи ве послов -
не иде је за запо чи ња ње или раз -
вој малог бизни са, у скла ду с
посто је ћим доку мен ти ма локал -
ног раз во ја и зако но дав ства
Репу бли ке Срби је.

Страну 
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КОНЦЕПТ

НА КОН ГРЕ СУ ДЕМО КРАТ СКЕ ЗАЈЕД НИ ЦЕ

МЛА ДИХ ЕВРО ПЕ

Ђурин иза бран за 
пот пред сед ни ка

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕЋА

ДУГЕ ПРИ ПРЕ МЕ ЗА СКУП ШТИ НУ ГРА ДА

ПРО ЈЕ КАТ О СМА ЊЕ ЊУ СИРО МА ШТВА

Подр шка за нај ма ње два де сет бизни са

Мили ца Бар бу и Милош Ђурин,
пред став ни ци Демо крат ске
стран ке Срби је, били су у Под -
го ри ци, 13. апри ла, деле га ти
на Кон гре су Демо крат ске зајед -
ни це мла дих Евро пе (DEMYC).

Дома ћин Кон гре са била је Нова
срп ска демо кра ти ја.

На том ску пу за пот пред сед -
ни ка DEMYC-а иза бран је Пан -
че вац Милош Ђурин, члан
Извр шног одбо ра Демо крат ске
стран ке Срби је. Ина че, пред -
сед ник орга ни за ци је постао је
Шпа нац Хави јер Хур та до Мира
из Народ не стран ке.

Демо крат ска зајед ни ца мла -
дих Евро пе осно ва на је 1964.
годи не и дру га је нај ста ри ја
орга ни за ци ја мла дих у све ту.
Седи ште јој је у Бри се лу и она
је чла ни ца Европ ског пар ла -
мен та. Оку пља кон зер ва тив не
и демо хри шћан ске стран ке, као

и стран ке десног цен тра. Поред
ДСС-а, чла но ви DEMYC-а су
још 44 стран ке. Из реги о на су
при сут ни: Нова срп ска демо -
кра ти ја из Црне Горе, Срп ска
демо крат ска стран ка из Репу -

бли ке Срп ске и ВМРО–ДПМНЕ
из Маке до ни је, а од у свет ским
окви ри ма важних пар ти ја сво -
је пред став ни ке има ју Народ -
на стран ка шпан ског пре ми је -
ра Рахо ја, „Напред Ита ли ја”
бив шег ита ли јан ског пре ми је -
ра Бер лу ско ни ја, Нова демо -
кра ти ја из Грч ке, „Фидес”
мађар ског пре ми је ра Орба на,
Мла да гар да „Једин стве не Руси -
је” пред сед ни ка Пути на...

Под се ћа мо да је Ђурин пре
нешто више од месец дана био
члан међу на род не екс перт ске
гру пе на пред сед нич ким избо -
ри ма одр жа ним у Руској Феде -
ра ци ји.

Пре гршт аргу ме на та
у при лог томе да је
РЦТ „Михај ло Пупин”
нај бо ља уста но ва тог
типа у држа ви

Дани ло Бје ли ца од
пет ка дирек тор
„Зеле ни ла”

Већ ни ци су на састан ку одр -
жа ном 20. апри ла обра ди ли 25
тача ка днев ног реда. Ова ко оби -
ман мате ри јал био је пред њима
јер је сед ни ца Скуп шти не гра -
да зака за на за петак, 27. април,
а вели ка већи на ових тема наћи
ће се и пред одбор ни ци ма.

Нај пре су пред ста вље ни Изве -
штај о раду и финан сиј ски изве -
штај Цен тра за соци јал ни рад
„Соли дар ност” за 2017, као и пла -
но ви те уста но ве за ову годи ну.

Недо ста так под за кон ских
ака та
Нагла ше но је на почет ку да ни
током 2017. годи не нису доне -
ти акти који су нео п ход ни за
пуну при ме ну Зако на о соци -
јал ној зашти ти. Ради се о под -
за кон ским акти ма који се тичу
обла сти начи на вође ња еви ден -
ци је и доку мен та ци је у Цен тру.

Посеб не при мет не тешко ће
у раду, пре ма речи ма в. д.
дирек то ра Сање Пата лов Сто -
ја ди но вић, ство ри ло је сту па -
ње на сна гу Зако на о спре ча ва -
њу наси ља у поро ди ци 1. јуна
2017, што изи ску је већу опте -
ре ће ност запо сле них, који сада
два пут месеч но, поред редов -
ног посла, има ју оба ве зу и да
дежу ра ју од 15 сати до 7 ују -
тро. Она је дода ла да Цен тар
покри ва потре бе 9.085 кори -
сни ка, што пред ста вља бла ги
тренд сма ње ња њихо вог бро ја.

Руко во ди лац Реги о нал ног
цен тра за тален те „Михај ло
Пупин” др Дра го љуб Цуцић
изнео је пре гршт аргу ме на та у
при лог томе да је уста но ва коју
води нај бо ља тог типа у држа -
ви. Поно во је Пан че во на так -
ми че њи ма широм Срби је, али
и на оним међу на род ним, има -
ло мла де пред став ни ке за понос
који су осва ја ли прва, дру га и
тре ћа места из број них пред -
ме та што се додат но и струч но
изу ча ва ју у Цен тру. Цуцић је

апо стро фи рао и вели ку помоћ
коју Цен тар има од Гра да: захва -
љу ју ћи њој деца су ишла на
науч но-еду ка тив не екс кур зи је
и коло ни је, као и у кам по ве.

Током 2018. годи не про грам -
ске актив но сти Реги о нал ног
цен тра спро во ди ће се кроз четр -
на ест науч них и умет нич ких
дисци пли на. Про гра ми по који -
ма се ради с пола зни ци ма у
Цен тру нису „кру ти” попут
школ ских, већ су дефи ни са ни
и орга ни зу ју се за знат но виши
ниво од потреб ног зна ња уче -
ни ка. Током школ ске годи не
одр жи се од четр де сет до шезде -
сет часо ва у сва кој од гру па,
што је ван школ ска актив ност.
У коло ни ја ма се интен зив но
раде при пре ме за так ми че ња,
док су кам по ви „опу ште ни ји”
и попу лар но-еду ка тив ног су
карак те ра. Више инфор ма ци -
ја о актив но сти ма Цен тра могу -
ће је виде ти на њего вом одлич -
ном сај ту.

Град ско веће је мишље ња да
Скуп шти на гра да може да усво -
ји изве шта је и пла но ве две ју
инсти ту ци ја.

Изме не про гра ма и пла но ва
Потом је дата сагла сност на
про грам „Здрав стве но-еду ка -
тив на пре да ва ња у врти ћи ма и
основ ним шко ла ма” Дома здра -
вља, утвр ђен је пред лог одлу ке

о изме на ма и допу на ма Одлу -
ке о уре ђе њу сао бра ћа ја на
тери то ри ји гра да, пред ло же не
су незнат не изме не Одлу ке о
мак си мал ном бро ју запо сле них
на нео д ре ђе но вре ме у систе му
локал не само у пра ве, а теме су
биле и про грам зашти те земљи -
шта од ути ца ја еол ске еро зи је

поди за њем пољо за штит них
поја се ва и цене услу га ЈКП-а
„Вод-ком” из Јабу ке.

Већ ни ци су се затим бави ли
реше њем о име но ва њу дирек -
то ра ЈКП-а „Зеле ни ло”. Сло бо -
дан Мило ва но вић, пред сед ник

Коми си је за спро во ђе ње кон -
кур са за избор дирек то ра јав -
них и јав них кому нал них пред -
у зе ћа, рекао је да је изме ђу два
кан ди да та као бољег Коми си ја
пред ло жи ла Дани ла Бје ли цу.
Мило ва но вић ће одлу ку о томе
обра зло жи ти и одбор ни ци ма.

До кра ја сед ни це већ ни ци су
се бави ли изме на ма про гра ма
посло ва ња јав них пред у зе ћа и
финан сиј ских пла но ва месних
зајед ни ца, као и изве шта ји ма за
2017. и пла но ви ма за 2018. годи -
ну дру го по ме ну тих. Били су обу -
хва ће ни ЈКП „Гре ја ње” и ЈКП
„Ком брест” из Банат ског Бре -
стов ца, те сле де ће месне зајед -
ни це: Цен тар, Мла дост, Стре ли -
ште, Ста ри Тамиш и Котеж из
Пан че ва, као и чети ри сео ске –
Банат ско Ново Село, Стар че во,
Банат ски Бре сто вац и Јабу ка.

На сед ни ци одр жа ној неко -
ли ко дана рани је једи на тач ка
днев ног реда био је Годи шњи
про грам зашти те, уре ђе ња и
кори шће ња пољо при вред ног
земљи шта у држав ној сво ји ни
на тери то ри ји гра да Пан че ва за
2018. Ура ди ла га је коми си ја и
у вези с њим посто ји сагла сност
Упра ве за пољо при вред но
земљи ште Мини стар ства пољо -
при вре де, шумар ства и водо -
при вре де Репу бли ке Срби је.

О овој теми опшир но смо
писа ли у прет про шлом бро ју.

Про гра ми по који ма
се ради с 
пола зни ци ма 
у Реги о нал ном цен тру
за тален те нису 
„кру ти” попут 
школ ских, већ су
дефи ни са ни и 
орга ни зу ју се за 
знат но виши ниво од
потреб ног зна ња 
уче ни ка.
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Међу на род ни Дан пла не те Земље обе -
ле жа ва се 22. апри ла раз ли чи тим
мани фе ста ци ја ма ради скре та ња
пажње гра ђа ни ма на зна чај очу ва ња
живот не сре ди не. Мно ге земље у све -
ту тог дана орга ни зу ју акци је с циљем
про ме не еко ло шке све сти, а у њима,
пре ма неким пода ци ма, сва ке годи -
не уче ству је више од пола мили јар де
људи.

Овај дан посве ћен пла не ти у све ту
се обе ле жа ва од 1992. годи не, када је
на кон фе рен ци је УН о живот ној сре -
ди ни у Рио де Жане и ру ускла ђен дуго -
роч ни про грам за про мо ци ју одр жи -
вог раз во ја.

Пита ли смо наше сугра ђа не који је
нај ве ћи про блем с којим се наша пла -
не та суо ча ва и како он може да се
реши.

ЖИВ КО СТАЈ ЧИЋ, возач у ЈКП-у
„Хиги је на”:

– Зага ђе ње је нај ве ћи про блем с
којим се суо ча ва наша пла не та. Кри -
ви смо ми, јер не води мо рачу на о
живот ној сре ди ни, баца мо сме ће сву -
да. Тако ђе, сви ови рато ви који се
деша ва ју и бом бар до ва ња. Тре ба ло
би да се више посве ти мо еко ло ги ји,
да раз вр ста ва мо отпад. Ско ро сам био
у Швед ској, тамо се баш води рачу на,
док се код нас баца где ко стиг не.
Има мо мно го дивљих депо ни ја, а ја
радим у Пар кинг-сер ви су ЈКП-а
„Хиги је на” па видим сва шта. Иако

ми чисти мо све како тре ба, људи опет
баца ју сме ће где не тре ба.

БРАН КА ДОЗЕТ, дома ћи ца:
– Пре ви ше је ауто мо би ла, па је

ваздух зага ђен. Тре ба ло би да се уве -
ду бици кли стич ке ста зе у гра до ви ма,
пого то во у Пан че ву. Ја сам бици кли -
ста, волим да све оба вим бици клом.
Било би лепо да већи на у нашем гра -
ду вози бици кле, јер све може мал те -
не да се оби ђе и пешке. То би било и с
меди цин ског гле ди шта здра во за људе.

ЈЕЛЕ НА СВИ ЛА РЕ ВИЋ, рефе рент
инфор ма ци ја у БАС-у:

– Нај ве ћи про блем на чита вој пла -
не ти је зага ђе ње. Фабри ке зага ђу ју,
али и ми сами. Можда би неки фил -
те ри у фабри ка ма били од помо ћи,
или да се сма ње еми си је штет них
гасо ва и да се, нарав но, више не рату -
је. Ми као поје дин ци могли бисмо да
пове де мо рачу на о одла га њу сме ћа и
кеса. Да се води рачу на о себи, сво јој
кући и гра ду.

ВИДА МИЦИЋ, пен зи о нер ка:
– Ђубре је нај ве ћи про блем. Нас

све колек тив но тре ба неко да постро -
ји и казни. Ја ста ну јем у згра ди и не
тако рет ко видим како људи са четвр -
тог или петог спра та само изба це сме -
ће напо ље. Зашто је тешко сићи доле
и одло жи ти сме ће у кон теј нер? Код
нас нема ника кве кул ту ре. Све би

могло да се про ме ни када бисмо били
мало више дисци пли но ва ни. Наша
пла не та не зави си од јед не осо бе, него
од свих нас.

ЈОВАН САКИЋ, пен зи о нер:
– Вели ки је про блем то што су воде

зага ђе не. У стра шном су ста њу. То се
може  виде ти и на оба ла ма Дуна ва.
Ја сам ишао да чистим реку од сме -
ћа; када смо очи сти ли, било је исто
већ за неко ли ко дана. Људи пеца ју и
одма ра ју се у при ро ди и онда све
оста ве. Недо ста је нам основ на кул ту -
ра. Мора мо сви зајед но да дела мо
како бисмо помо гли пла не ти, поје -
ди нац сам ту не може ништа.

АЛЕК САН ДАР СТОЈ КО ВИЋ, 
фото-репор тер:

– Пре све га немар људи пре ма
самој пла не ти, јер она неће дове ка
толе ри са ти оно што јој ради мо. Ми
кори сти мо при род не ресур се, а не
обна вља мо их. Зага ђу је мо пла не ту,
кори сти мо пла сти ку која не може да
се раз гра ди, као и нукле ар ни отпад,
који уни шта ва живи свет. Реше ње
може доћи ако ста ви мо прст на чело
и схва ти мо да нас при ро да неће зау -
век трпе ти. Ми мора мо да се пона -
ша мо добро пре ма њој да би се она
лепо пона ша ла пре ма нама.

Анке ти ра ла Мир ја на
Марић Велич ко вић

В. МИЦИЋЈ. СВИЛАРЕВИЋ Ј. САКИЋ А. СТОЈКОВИЋ

НАША АНКЕТА

КОЈИ ЈЕ НАЈ ВЕ ЋИ ПРО БЛЕМ НА ЧИТА ВОЈ ПЛА НЕ ТИ?

Зага ђе ност воде, земљи шта и тла

Б. ДОЗЕТЖ. СТАЈЧИЋ

ХРОНИКА

ОТ КУД ТР ЖНИ ЦЕН ТАР НЕ ДА ЛЕ КО ОД ЦЕН ТРА ГРА ДА?

НЕ ГА ТИВ НИ ЕКО НОМ СКИ 
ЕФЕК ТИ ЕВИ ДЕНТ НИ

ме се чу ва ју и згра де, што са да ни је
у „мо ди”. Да не го во ри мо о то ме да
су мно ге од њих под за шти том др -
жа ве, а уру ша ва ју се. Уз ово, ка да је
флук ту а ци ја љу ди ве ћа, град по све -
ћу је ви ше па жње и из гле ду око ли не,
а по на вља мо сто ти пут – ра ди се о
епи цен тру гра да. До пи ши те са ми...

Еј, ми нус од се дам сто до осам сто
пе де сет хи ља да евра! Ма, не ма ве зе,
ни смо ви ше на вла сти.

С. Трај ко вић

У пр вој и дру гој зо ни 61
ло кал ску пља па у чи ну

Око 4.100 град ских 
ква дра та је у пан че вач ком
„кру гу двој ке” пра зно

Градски буџет би за седам 
година приходовао
770.000 евра

Пре не пу них се дам го ди на у на се љу
Те сла отво рен је „Авив парк”, пр ви
ри тејл парк у Ср би ји. У ње му се ку пу -
је, про во ди вре ме с дру штвом, ше та.
Та мо је увек жи во! Ле по из гле да. Али...

От куд та кав тр жни цен тар на де се -
так ми ну та хо да од цен тра гра да, ко -
ји је због те чи ње ни це – опу стео? За -
што је прет ход на власт до зво ли ла да
се „Авив” на пра ви на до мак град ског
сре ди шта? Ко ме је то ишло у при лог,
осим пред у зи мљи вим Изра ел ци ма?

Град ски бу џет знат но оште ћен
О то ме има ли шта до бро и шта је ло -
ше ма лој при вре ди гра да и пан че -
вач кој ка си до не ла од лу ка прет ход не
вла сти да пре пу сти ову атрак тив ну
ло ка ци ју стра ном ин ве сти то ру, раз -
го ва ра ли смо с јед ним углед ним еко -
но ми стом из Пан че ва, ко ји је же лео
да оста не ано ни ман.

– Не га тив ни еко ном ски ефек ти су,
ге не рал но гле да но, еви дент ни. Ве ћи -
на ло ка ла у цен тру би ла је у вла сни -
штву Ди рек ци је за из град њу и уре ђе -
ње гра да. Они су са да де ва сти ра ни,
не ма ју за куп це и на тај на чин је град -
ски бу џет знат но оште ћен. Оште ће ни
су и при ват ни вла сни ци ло ка ла, ко ји
су ула га ли ве ли ке су ме нов ца ка ко би
при ву кли кли јен те лу, а из ме шта њем
фо ку са из епи цен тра они су са да на
гу бит ку или су пре ста ли да ра де. Ло -
ка ле не ма ју ко ме ни да из да ју. А и од
из да ва ња, као и од по ре за на из да ва ње
не по крет но сти град ска ка са би ла би
мно го пу ни ја – ре као је он на по чет ку.

Тре нут но, ка ко смо уви дом у зва -
нич ну до ку мен та ци ју има ли при ли ку
да се уве ри мо, за ку пље но је рав но сто
ло ка ла у град ском вла сни штву, а 72
су пра зна. У пр вој и дру гој зо ни, што
зна чи у ши рем цен тру гра да, 61 ло -
кал ску пља па у чи ну. Ако узме мо у
об зир да ни пре се дам го ди на ни су
сви ло ка ли би ли из да ти, али да ве ли -
ка ве ћи на је сте и по што об зна ни мо
да је у пр вој зо ни це на ква драт ног
ме тра по слов ног про сто ра без ПДВ-а
316, а у дру гој 211 ди на ра, кал ку ла -
то ру пре о ста је лак ши део по сла.

Око 4.100 град ских ква дра та је у
цен тру пра зно; ка да би би ли из да ти,
на ме сеч ном ни воу град ски бу џет би
при хо до вао бли зу 1.100.000 ди на ра,
на го ди шњем 13.200.000 ди на ра, а за
се дам го ди на 92.400.000 ди на ра. То
је, да пре ве де мо, 770.000 евра! По на -
вља мо, гре шка у ра чу ни ци мо гу ћа је
у ра спо ну плус-ми нус де сет од сто од
ове су ме.

Шта би све мо гло да се ура ди за тај
но вац у гра ду? Па, сва шта...

На ру шен дух ста рог је згра
Наш са го вор ник ни је из не на ђен ра -
чу ни цом ко ју смо из ве ли. Ка же да су
ло ше про шли и ма ли при вред ни ци,
за на тли је, ко ји су на сле ди ли по ро -
дич ни по сао, по пут сај џи ја, обу ћа ра,

У СУСРЕТ НАГРА ЂИ ВА ЊУ АКА ДЕ МА ЦА

Сту ден ти, при ја ви те се!
Ове годи не Реги о нал ни цен тар за
тален те „Михај ло Пупин” и Кан це -
ла ри ја за мла де гра да Пан че ва орга -
ни зу ју доде лу награ да нај бо љим сту -
дент ки ња ма и сту ден ти ма гра да
Пан че ва за резул та те постиг ну те
током шко ло ва ња и обра зо ва ња у
школ ској 2017/18. годи ни. У кон -
ку рен ци ји могу бити они ака дем ци
који су ове школ скe годи не први
пут упи са ли завр шну годи ну четво -
ро го ди шњих или дужих сту ди ја, што
је пан дан дру гом сте пе ну сту ди ја
по болоњ ском систе му шко ло ва ња,
и то на факул те ти ма чији је осни -
вач Репу бли ка Срби ја.

Они тре ба и да испу ња ва ју одре -
ђе не усло ве. То су: да су држа вља ни
Репу бли ке Срби је или има ју ста тус
избе гли це или расе ље ног лица; да
има ју пре би ва ли ште на тери то ри ји
гра да Пан че ва, одно сно бора ви ште
за лица која има ју ста тус избе глог
или расе ље ног лица; да им је про -
сеч на оце на током свих годи на сту -
ди ра ња нај ма ње девет; да прет ход -
них годи на нису доби ја ли награ ду
од гра да.

Сту дент ки ње и сту ден ти који испу -
ња ва ју ове усло ве, тре ба да доста ве

при ја ву писа ну у сло бод ној фор ми с
крат ком био гра фи јом, адре сом, бро -
јем теле фо на и имеј лом, копи ју лич -
не кар те, као и потвр де факул те та о
упи су завр шне годи не сту ди ја у школ -
ској 2017/2018. годи ни и о про сеч -
ној оце ни током свих годи на сту ди -
ра ња.

Ова доку мен та ци ја мора да буде
у затво ре ној ковер ти и нај ка сни је до
11. маја тре ба да с назна ком – при -
ја ва на јав ни позив за доде лу награ -
да нај бо љим сту ден ти ма/сту дент ки -
ња ма гра да Пан че ва, за резул та те
постиг ну те током шко ло ва ња и обра -
зо ва ња, за школ ску 2017/18. годи ну
– буде посла та поштом Кан це ла ри -
ји за мла де гра да Пан че ва, Град ска
упра ва гра да Пан че ва, кан це ла ри ја
број 204, Трг кра ља Петра I број 2–
4, 26000 Пан че во, или одне та на
исту адре су рад ним дани ма од 9 до
15 сати. При ја ва се доста вља и елек -
трон ским путем, на имејл kancelari-
jazamlade@pancevo.rs.

За све додат не инфор ма ци је мла -
ди ака дем ски гра ђа ни могу се обра -
ти ти Кан це ла ри ји за мла де путем
теле фо на 013/308-795 или поме ну -
тог меј ла. С. Т.

зла та ра... Ди рект но су еко ном ски
оште ће ни јер је сма њен број ку па ца,
па је пи та ње да ли ће на ста ви ти тра -
ди ци ју. Об ја шња ва да по ред гу би та ка
ко ји мо гу да се ис ка жу „ци фар ски”,
има и оних дру гих:

– На ру шен је дух, ста ро је згро гра -
да. Цен тар је у сва ком ме сту про стор
за оку пља ње, а отва ра њем „Ави ва”
сма ње на је при род на ко му ни ка ци ја
љу ди, град је оси ро ма шен; у тр жне
цен тре се, ипак, нај че шће иде ра ди
ку по ви не. Све оно што гра до ве чи ни
жи вим, пре се ље но је на Те слу.

До да је да је та ло ка ци ја би ла иде -
ал на за дру га чи је са др жа је.

– Ре ци мо, Пан че ву не до ста ју сме -
штај ни ка па ци те ти. Нов хо тел ски
ком плекс би при ват ним ин ве сти то -
ри ма отво рио про стор за још иде ја
ко је су мо гле би ти ре а ли зо ва не, као
што су спа-цен тар или аква-парк. То
би при ву кло, си гу ран сам, и Бе о гра -
ђа не, а глав ни град је тик до Пан че -
ва, што би, опет, пу ни ло град ску ка -
су и раз ви ја ло ма лу при вре ду на шег
гра да. Ето еко ном ског сми сла! Ова -
ко, има мо ре ке ау то мо би ла у Ули ци
Ми ло ша Обре но ви ћа, ко ја ни је би ла
пред ви ђе на за то, већ за тран зит ка
на се љи ма и Ко ви ну. Ства ра ју се гу -
жве и нер во за.

Сла же се с на шом кон ста та ци јом
да се сву да у све ту тр жни цен три
пра ве де се так ки ло ме та ра од гра да и
као при мер у Ср би ји за то на во ди
Ин ђи ју. Као је ди ну по зи тив ну ствар
у пан че вач кој при чи ви ди то што по -
тро ша чи на јед ном ме сту има ју кон -
цен три са не све мо гу ће тр го ви не.

Он за кљу чу је да је ло гич но да је
па ла це на ква драт ног ме тра ло ка ла у
цен тру Пан че ва, али да ниг де на пла -
не ти она ни је ви ше стру ко ни жа од
оних ван сре ди шњих ули ца, као што
је слу чај код нас.

Има ту још не ко ли ко ства ри. Ка да
су ло ка ли у упо тре би, ко ри сни ци
уре ђу ју ен те ри је ре и екс те ри је ре, чи -

РЕ А ГО ВА ЊЕ НА ТЕКСТ „ЛИЧ НИ ИН ТЕ РЕ СИ ИЛИ 

НЕ ЗРЕ ЛОСТ”, „ПАН ЧЕ ВАЦ” БРОЈ 4760

Би ће суд ског епи ло га
По во дом об ја вље ног тек ста с кон фе -
рен ци је за но ви на ре но вог ло кал ног
ру ко вод ства „До ста је би ло”, же лим
да чи та о ци ма „Пан чев ца” ука жем на
низ не и сти на и крај ње зло на мер не
ин си ну а ци је ко је за циљ има ју мо ју
дис кре ди та ци ју.

Од осни ва ња ГГ „До ста је би ло”,
ко ја је уче ство ва ла на ло кал ним из -
бо ри ма 2016, до 10. ма ја 2017. го ди -
не, био сам овла шће но ли це те гру пе
гра ђа на. Сва сред ства ко ја су до би ја -
на из бу џе та ло кал не са мо у пра ве у
том пе ри о ду по тро ше на су у скла ду
са за ко ном и ис кљу чи во на рад ГГ.

По ред тих сред ста ва, на при пре му,
фор ми ра ње и рад ГГ по тро шио сам и
ве ли ку ко ли чи ну лич них сред ста ва.
До са да сам Аген ци ји за бор бу про -
тив ко руп ци је пре дао два из ве шта ја
и за то до био по зи тив но ми шље ње
овла шће ног ре ви зо ра, ко ји је је ди ни
ме ро да ван у ова квим слу ча је ви ма.

Из но ше ње увре да и кле ве та на мој
ра чун пред ста вља кри вич но де ло ко -
је ће има ти суд ски епи лог.

Де јан Јо ва но вић, осни вач 

ГГ „До ста је би ло” и од бор ник 

у Скуп шти ни гра да Пан че ва



У „Ру ко пи си ма 41” ове го ди не
на ћи ће се ше зде сет је дан ау тор
из Ср би је, Цр не Го ре, Сло ве ни -
је, Хр ват ске, Бо сне и Хер це го -
ви не и Ма ке до ни је. Жи ри је из -
бор на пра вио на осно ву тристa
при сти глих меј ло ва и не ко ли ко
ра до ва ко ји су по сла ти по штом,
ме ђу ко ји ма је би ло пре ко хи -
ља ду пе са ма и при ча. Кон курс
је за вр шен сре ди ном фе бру а ра,
а из ла зак збор ни ка из штам пе
оче ку је се по чет ком ма ја.

И ове го ди не би ће одр жан
тро днев ни фе сти вал, од 17. до
19. ма ја, у Пан че ву и Бе о гра -
ду, с цен трал ним про гра мом
чи та ња 19. ма ја у на шем гра -
ду. По ред ода бра них ау то ра,
спе ци јал ни го сти би ће Ла ми ја
Бе га гић и Да вор Иван ко вац,
пи сци из окру же ња.

Ода бра ни ау то ри по др жа -
ва ма су: Вла дан Креч ко вић,
Ан ђе ла Пен дић, Ни ко ла Ра -
дић, Ја на Рас те го рац, Ма ри ја
Ма тић, Је ле на Цве тић, Пе тра
Ви да ко вић Цвет ко вић, Је ле на
Па ли го рић, Ан ђе ли ја Ар бу ти -
на, Урош Ђур ко вић, Бо жа на
Ра ден ко вић, Сте фан Ми тић,
Го ра на Ба лан че вић, Кри сти на
Ми ло са вље вић, Ан дри ја Ста -
ну ло вић, Ел ма Се ли ми, Ср ђан
Се ку лић, Да мјан Ми ли во је -
вић, Ми лан Вур де ља, Ми ла на
Гр бић, Те о до ра Му сов ски, Го -
ран Бла го је вић, Сте фан Ста -
но је вић, Са ра Ма ђар, Вла да -
на Плав шић, Мар та Кне же -
вић, Урош Ђо ро вић, Ти ја на
Са ва тић, Ни ко ли на Ђор ђе вић
(Ср би ја); Бо ни слав Ка ме ња -
ше вић, Миа Го лу бић, Мо ни ка

Хер цег, Ни ко ли на Де марк, Јо -
сип Че кољ, Ла на Бо ја нић, Ла -
ра Ми тра ко вић, Јо сип Ра зум,
Ми ра Пе тро вић, До ро теа Шу -
шак (Хр ват ска); Ад нан Ав да -
гић, Ами ра Де лић, Ну џеј ма
Ди зда ре вић, Ал ма Га ча нин,
То дор Ру жић, Ами на Хрн чић,
Ду шко Су бо тић (БиХ); Ја на
Ра ди че вић, Мар ко Ста ној ков -
ски, Бар ба ра Де лаћ, Алек сан -
дар Га вра нић, Амар Му ла бе -
го вић, На та ша Гу дељ (Цр на
Го ра); На та ли ја Ми ло ва но вић,
Ана Лор гер, Ни на Крем жар,
Јер неј Ку стер ле, Ве ро ни ка Бра -
чић (Сло ве ни ја); Ка лиа Ди ми -
тро ва, Ма ри ја Ан ге лов ска, Еле -
на Ко стов ска и Ка те ри на Го -
го ва (Ма ке до ни ја).

Жи ри је ра дио у са ста ву: Ја -
сми на То пић, Бо јан Ва сић, Ср -

ђан Га гић, Ана Ри сто вић (Сло -
ве ни ја), Искра Пе не ва и Пе тар
Ан до нов ски (Ма ке до ни ја).

Ода бра ни ау то ри би ће пу -
тем имеј ла оба ве ште ни о де -
та љи ма про гра ма ма ни фе ста -
ци је. Они ко ји не бу ду би ли у
мо гућ но сти да се ода зо ву, до -
би ће ау тор ске при мер ке на
адре се ко је су на ве ли при ли -
ком сла ња ра до ва. Из да вач „Ру -
ко пи са 41” је Дом омла ди не
Пан че во. Про грам ма ни фе ста -
ци је би ће на кнад но ис так нут
на „Феј сбук” стра ни ци и сај ту
До ма омла ди не.

Астра га лус (Astragalus mem-
branaceus) још јед на je од
пред став ни ца фа ми ли је ма -
ху нар ки (Fabaceae), ко ја по -
ре кло ву че из Мон го ли је и
Ки не, где га зо ву „жу ти цар”.
У нај мно го људ ни јој зе мљи
све та упо тре бља ва се ви ше
хи ља да го ди на као ле ко ви -
та биљ ка, а за јед но са жен -
ше ном сма тра се осно вом
за дуг и здрав жи вот и успо -
ра ва ње ста ре ња. На ро ди
Да ле ког ис то ка ко рен
астра га лу са др же у по су ди
за пи ће, ве ру ју ћи да да је
енер ги ју и ус по ста вља рав -
но те жу у ор га ни зму.

Мно ги струч ња ци су на -
уч но по твр ди ли су пер и ор -
ност ове биљ ке у раз ли чи -
тим аспек ти ма де ло ва ња.
Ре ци мо, у Евро пи се од не -
дав но га ји у Фран цу ској, Че -
шкој, Не мач кој и Пољ ској.
Нај ве ћи про из во ђа чи астра -
га лу са су, по ред Ки не, и
САД, Фран цу ска и Ин ди ја.
То је ви ше го ди шња зе ља ста
биљ ка, али се га ји као че -
тво ро го ди шња или пе то го -
ди шња; ко ре нов си стем јој
је ве о ма раз ви јен с вр ло до -
бром уси сном мо ћи, а чи не
га ко ре ни и сто ло ни ко ји
мо гу до сти ћи и до пет на ест
ме та ра ду жи не. Глав ни ко -
рен углав ном ра сте вер ти -
кал но, док се сто ло ни раз -
ви ја ју при по вр шин ском
сло ју.

Ко ре ње је спо ља пр ља во -
бе ле, а уну тра бе ле бо је. Из
сто ло на се фор ми -
ра ју но ве биљ ке с
но вим ко ре ни ма и
сто ло ни ма. На овај
на чин се ства ра ве -
ли ка би о ма са астра -
га лу са. Ви си на ма -
ља вог ста бла до сти -
же до ме тар и по, а
на ње му се на ла зе
пе ра сто сло же ни
ли сти ћи, овал но ја -
ја сти и све тло зе ле -
ни на на лич ју.

Цве то ви су бе ле,
жу те или љу би ча -
сте бо је, из гле дом
ка рак те ри стич ни
за биљ ке из ове фа -
ми ли је. Пе ри од
цве та ња је у ма ју
и ју ну, ка да астра -
га лус фор ми ра
гро зда сте цва сти са
по 10 до 20 цве то -
ва. Плод је ма ла
цр вен ка сто сме ђа ма ху на, са
три до пет сит них се ме на.

Од астра га лу са се ко ри -
сти осу ше ни ко рен (Astra-
gali radih). По хе миј ском са -
ста ву, ко рен астра га лу са са -
др жи нај ви ше скро ба (до 35
од сто), мо но са ха ри де, фла -
во но и де, хо лин, фол ну ки -
се ли ну, це лу ло зу, смо ле и
раз не ами но ки се ли не. Од
ми кро е ле ме на та, бо гат је
гво жђем, цин ком, маг не зи -
ју мом, кал ци ју мом и се ле -
ном, чи ји је ан ти ок си да тив -
ни ефе кат ве ћи за око пет -
сто пу та у по ре ђе њу с деј -
ством ви та ми на Е.

Астра га лус сти му ли ше
ак ти ва ци ју бе лих крв них

зр на ца (Т лим фо ци та) и
по ве ћа ва про дук ци ју ин -
тер фе ро на (ан ти ви ру сна
бе лан че ви на) ових две ју ве -
о ма ва жних ком по не на та
иму но си сте ма. За хва љу ју -
ћи по ли са ха ри ду астра га -
ла ну Б, астра га лус по се ду -
је спо соб ност да об но ви кан -
це ром оште ће на бе ла крв -
на зрн ца и вра ти их у нор -
мал ну функ ци ју.

За хва љу ју ћи сво јим из -
у зет ним осо би на ма, ко рен
ове биљ ке пред ста вља нај -
бо љи при род ни иму но сти -
му ланс. Сма тра се да је
ко рен астра га лу са по је ди -
нач но бо ље сред ство за ја -
ча ње от пор но сти ор га ни -
зма од ехи на цее, бу ду ћи
да се мо же узи ма ти ме се -
ци ма без пре ки да, а да
при том да не из гу би де -
ло твор ност. При ме њу је се
и у лече њу кан це ро ге них
обо ље ња, у че му је по сти -
гао зна чај не ре зул та те.

У нај но ви јим ис тра жи ва -
њи ма до ка за но је по зи тив -
но деј ство астра га лу са код
обо ле лих од ра ка плу ћа, је -
тре, ор га на за ва ре ње, бе -
ши ке и де бе лог цре ва, пр -
вен стве но због при су ства
знат не ко ли чи не ак тив ног
се ле на.

Тре ћа област у ко јој астра -
га лус убр за но за у зи ма сво је
ме сто је AIDS. Бу ду ћи да
има ан ти ви ру сно и ан ти бак -
те риј ско деј ство, те да не
до зво ља ва по ја ву ане ми је,

ко рен астра га лу са ства ра од -
брам бе ни ме ха ни зам ко ји
спре ча ва за ра зу ор га ни зма
ХИВ-ом.

Ова биљ ка не до зво ља ва
мо ле ку лар не па то ло шке про -
ме не ће ли ја ко је иза зи ва ју
ви ру си, успо ра ва про цес ста -
ре ња и под сти че ле че ње бу -
бре га и чи ра на же лу цу. Ко -
ри сти се и у бор би про тив
гри па и хе па ти ти са, у ле че -
њу хи пер тен зи је, за ја ча ња
ср ча ног ми ши ћа, а има при -
ме ну и код фри гид но сти и
им по тен ци је.

Астра га лус се раз мно жа -
ва ра са дом про из ве де ним у
хлад ним ле ја ма на отво ре -
ном по љу.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 27. април 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Астра га лус – при род ни
иму но сти му ланс

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ПРИ ВРЕД НА КО МО РА ВОЈ ВО ДИ НЕ ДО ДЕ ЛИ ЛА ГО ДИ ШЊУ НА ГРА ДУ ПРИ ВРЕД НИ ЦИ МА

ПАН ЧЕВ ЦИ МА ПРИ ЗНА ЊЕ ЗА 
ЗНА ЧАЈ НЕ РЕ ЗУЛ ТА ТЕ

На гра ђе на три 
при вред на дру штва 
и два по је дин ца

Пред сед ник При вред не ко мо -
ре Вој во ди не (ПКВ) Бо шко Ву -
чу ре вић и пред сед ник По кра -
јин ске вла де Игор Ми ро вић до -
де ли ли су го ди шњу на гра ду
ПКВ за зна чај на при вред на
оства ре ња у 2017. го ди ни.

На гра ђе на су три при вред на
дру штва и два по је дин ца. За
успе шно по сло ва ње и по стиг ну -
те вр хун ске ре зул та те у обла сти
ин ду стри је ово го ди шњи ла у ре -
ат је ЈП „Тран снаф та” Пан че во,
у обла сти услу га то је „Ми кро -
мар кет НС” д. о. о. Но ви Сад, у
обла сти по љо при вре де „Вре ба -
лов аграр” д. о. о. Но ви Бе чеј;
нај у спе шни ја при вред ни ца је Ка -
та лин Му жлаи, вла сни ца по ро -
дич не фар ме му зних кра ва „Му -
жлаи” из Бач ког Гра ди шта, док
је при зна ње за нај у спе шни јег
при вред ни ка до де ље но Ми ро -
љу бу Кр ша ни ну, пред сед ни ку
бор да ди рек то ра ком па ни је „Тех -
но мар кет” д. о. о. Пан че во.

Пред сед ник По кра јин ске вла -
де Игор Ми ро вић у свом обра -
ћа њу је ис та као да без пред у -
зи мљи во сти и кре а тив но сти по -
је ди на ца, уре ђе ног при вред ног
ам би јен та и до бро осми шље не
и од луч но спро во ђе не еко ном -
ске по ли ти ке не ма при вред ног
раз во ја дру штва.

„За то је, у по след њих не ко ли -
ко го ди на, нај бо љи при мер упра во

ОДА БРА НИ АУ ТО РИ ЧЕ ТР ДЕ СЕТ ПР ВИХ „РУ КО ПИ СА”

Пре ко ше зде сет ау то ра из шест зе ма ља

У уто рак, 17. апри ла, одр жа на је
те мат ска сед ни ца Пар ла мен та
при вред ни ка При вред не ко мо ре
Ср би је – Ре ги о нал не при вред не
ко мо ре Ју жно ба нат ског управ -
ног окру га. Сед ни ца је одр жа на
по уна пред при пре мље ном днев -
ном ре ду, ко ји је об у хва тио пред -
ста вља ње кре дит них ли ни ја Фон -
да за раз вој Ре пу бли ке Ср би је и
кон кур са Раз вој не аген ци је Ср -
би је (РАС), као и кон кур са Раз -
вој ног фон да АП Вој во ди не.

Сед ни ци је пред се да ва ла
пред сед ни ца Пар ла мен та при -
вред ни ка Оли ве ра Бе у ко вић,
ко ја је отво ри ла скуп, по здра -
ви ла го сте из на ве де них ин сти -
ту ци ја, као и при сут не чла но ве
Пар ла мен та при вред ни ка и све
оста ле ко ји су ис ка за ли ин те -
рес да при су ству ју овој сед ни -
ци. При сут ни су би ли и Мар ко
Ћу ли брк, ди рек тор Ре ги о нал -
не при вред не ко мо ре Ју жно ба -
нат ског управ ног окру га, и Нер -

ми на Љу бо вић, са вет ник пред -
сед ни ка ПКС-а.

Рас по ло жи ве кре дит не ли ни -
је пред ста вио је пред став ник
Фон да за раз вој Ре пу бли ке Ср -
би је Ми лан Љу штић, на кон че -
га су Ми лош Ђе кић и Иван
Цвет ко вић упо зна ли при сут не
са отво ре ним кон кур си ма Раз -
вој не аген ци је Ср би је. То је ујед -
но би ла при ли ка да на ја ве кон -
кур се за на ред ни пе ри од, на ро -
чи то у обла сти по љо при вре де.

Усле ди ла је пре зен та ци ја
кон кур са Раз вој ног фон да АП
Вој во ди не, ко ји је пред ста ви -
ла Је ле на Трен кић. При сут не
при вред ни ке нај ви ше су за ни -
ма ли усло ви свих кон кур са, као
и пи та ња на те му обез бе ђе ња
и да ва ња га ран ци ја ко ри сни -
ци ма сред ста ва. Са ма сед ни ца
је иза зва ла ве ли ко ин те ре со -
ва ње, што је по твр ди ло при су -
ство број них при вред ни ка.

ОДР ЖА НА ТЕ МАТ СКА СЕД НИ ЦА ПАР ЛА МЕН ТА ПРИ ВРЕД НИ КА У ПРО ШИ РЕ НОМ СА СТА ВУ

У фо ку су кон кур си и кре ди ти

Страну припремила
Мирјана Марић 

Величковић

на ша зе мља и на ша по кра ји на.
Нај бо љи до ка зи за то су кон ти -
ну и ран раст бру то до ма ћег про -
из во да, екс пан зи ја ин ве сти ци ја
и отва ра ње но вих рад них ме ста,
стал но по ве ћа ва ње ин ду стриј ске
про из вод ње и из во за и, нај зад,
ра пи дан пад не за по сле но сти”, ре -
као је пред сед ник Ми ро вић.

На до де ли при зна ња пред -
сед ник ПКВ Бо шко Ву чу ре вић
ис та као је да је ПКВ ме сто оку -
пља ња при вред ни ка, раз ме не
иде ја и ис ку ста ва и, ка ко ка же,
про стор у ком до ла зи до по ве -
зи ва ња свих оних ко ји ути чу
на кре и ра ње сна жни јег при -
вред ног ам би јен та.

„Као зна ча јан сер вис при -
вред ни ци ма у сва ко днев ном
по сло ва њу и по др шка у ја ча њу
тр жи шне кон ку рент но сти, про -
шле го ди не смо по кре ну ли уну -
тра шњу ре фор му и ин тен зи ви -
ра ли све сво је ак тив но сти. Ви,
при вред ни ци, нај ва жни ји сте
парт не ри у свим сег мен ти ма
на шег по сло ва ња”, ре као је Ву -
чу ре вић и до дао да на гра ђе ни
при вред ни ци сво јим при ме ром
охра бру ју и дру ге да сво је ка -
па ци те те, ка ко ка же, ин тен зив -
но усме ре ка по сти за њу ква ли -
те та, успе шно сти, из вр сно сти
и кон ку рент но сти.

У име ово го ди шњих до бит -
ни ка ску пу се обра тио ди рек -
тор ЈП „Тран снаф та” То ми слав
Ба ста, за хва лив ши на при зна -
њу и ре кав ши да је при зна ње
ПКВ до дат ни мо тив за све за -
по сле не и јед на сна га и но ва
енер ги ја у це лој ком па ни ји за
не ке но ве, бу ду ће успе хе.

„Ве о ма ми је ве ли ко за до -
вољ ство и част што је ова ком -
па ни ја до би ла ова ко јед ну пре -
сти жну на гра ду. При ја кад не -
ко по сма тра ваш рад са стра не
и по зи тив но то бо ду је и ка же
да је то успе шно”, на гла сио је
Ба ста.



сум пор, а по што је оно би ло
ван функ ци је, над ле жни у Ра -
фи не ри ји мо ра ли су да при -
бег ну спа љи ва њу штет них ма -
те ри ја. Ин спек циј ска слу жба је
у не ко ли ко на вра та об и шла
НИС-ове по го не у Пан че ву и
ме наџ мен ту Ра фи не ри је на ло -
же но је да, у скла ду са за ко -
ном, пре ду зме ме ре ка ко би се
овај про блем ре шио. Ка ко смо
са зна ли, у пан че вач ком ра фи -
не риј ском ком плек су тих да на
сма њен је ни во пре ра де и би ле
су пред у зе те ме ре ка ко би се
ни во ис пу шта ња опа сних и за -
га ђу ју ћих ма те ри ја свео на нај -
ма њу ме ру. У сре ду, 25. апри -
ла, по стро је ње „Кла ус” је по -
но во укљу че но у про цес пре -
ра де, та ко да над ле жни про це -
њу ју да ће у на ред ном пе ри о ду
ква ли тет ва зду ха у на шем гра -
ду по но во би ти у скла ду са за -
ко ном.

За ни мљи во је да сва оба вље -
на ме ре ња по ка зу ју да упро се -
че на 24-ча сов на вред ност сум -
пор-ди ок си да ни јед ног да на, од
11. апри ла, ни је пре ко ра чи ла до -
зво ље ну гра ни цу. Пре ма ва же -
ћем пра вил ни ку о при су ству опа -
сних и за га ђу ју ћих ма те ри ја, јед -

Ин спек ци ја на ло жи ла
ме наџ мен ту да 
пре ду зме за ко ном
про пи са не ме ре

Ка па ци тет 
про из вод ње све ден
на ми ни мум

Упро се че не 
вред но сти го во ре да
ни је би ло за га ђе ња

Гра ђа ни Пан че ва две не де ље
су би ли из ло же ни не при јат -
ним ми ри си ма ко ји су до пи -
ра ли из прав ца ју жне ин ду -
стриј ске зо не. Го то во сва ко -
днев но, бле да из ма гли ца и јед -
но ча сов ни пи ко ви за га ђу ју ћих
ма те ри ја, на ро чи ти сум пор них
ок си да, ко је су ре ги стро ва ли
ана ли за то ри град ског кон ти -
ну ал ног мо ни то ринг си сте ма,
ука зи ва ли су на то да у хе миј -
ском ком плек су у ју жном де -
лу гра да има од ре ђе них про -
бле ма. Пре ма са зна њи ма „Пан -
чев ца”, 11. апри ла до шло је до
пре ки да про из вод ње у пан че -
вач кој ра фи не ри ји, про у зро -
ко ва ног пре стан ком на па ја ња
елек трич ном енер ги јом фа -
брич ких по стро је ња. Ка ко нам
је ре че но, у то ку је ин тер на ис -
тра га ко ја тре ба да утвр ди раз -
ло ге ис па да чи та вог ра фи не -
риј ског ком плек са.

Због из не над ног об у ста вља -
ња ра да, ве ли ке ко ли чи не раз -
ли чи тих ма те ри ја би ле су усме -
ре не на спа љи ва ње, што је, пре -
ма ре чи ма над ле жних, би ло у
скла ду с про пи са ним про це ду -
ра ма ко је пра те ова кве си ту а -
ци је. Пан чев ци до бро зна ју да
сва ко об у ста вља ње и по нов но
по кре та ње по стро је ња до во ди
до по ве ћа ња кон цен тра ци је опа -
сних и за га ђу ју ћих ма те ри ја.
Та ко је би ло и овог пу та.

Пред у зе те ме ре
На кон по нов ног стар та 17.
апри ла је до шло до ква ра на
по стро је њу „Кла ус”, та ко да су
га со ви обо га ће ни сум по ром по -
но во усме ре ни на ба кљу. Да
под се ти мо, у том по стро је њу
оба вља се пре тва ра ње сум пор -
них је ди ње ња у еле мен тар ни

Ја ча ње стра те шке 
са рад ње са 
уни вер зи те ти ма

„Гуп кин” – 
уни вер зи тет за наф ту
и гас

Сту ден ти пре сти жног мо сков -
ског Уни вер зи те та за наф ту и
гас „Гуп кин” бо ра ви ли су од
13. до 18. апри ла у ви ше днев -
ној по се ти Ср би ји, где им је
до ма ћин би ла ком па ни ја НИС.
Мла ди ака дем ци има ли су при -
ли ку да са гле да ју све аспек те
по сло ва ња ру ско-срп ског нафт -
ног ги ган та.

За хва љу ју ћи над ле жни ма у
НИС-у, сту ден ти су об и шли Ра -
фи не ри ју наф те Пан че во и том
при ли ком су се упо зна ли са
исто ри ја том, раз во јем и мо -
дер ни за ци јом ра фи не риј ског
ком плек са Блок Пре ра да. По -
ред то га, би ли су у при ли ци да
ви де про из вод не по го не хи дро -
кре кин га и хи дро о бра де
(MHC/DHT), чи јом је из град -
њом и пу шта њем у рад
oмогућена до ма ћа про из вод ња
го ри ва европ ског стан дар да.
Бу ду ћи ин же ње ри по се ти ли су

и ко манд ну са лу Ра фи не ри је,
где су им пред ста вље ни да љи
пла но ви мо дер ни за ци је пре ра -
ђи вач ког ком плек са НИС-а.

То ком ви ше днев не сту диј ске
по се те на шој зе мљи ака дем ци
су об и шли и На уч но тех но ло -
шки цен тар НИС-а у Но вом Са -
ду, где су има ли при ли ку да
ви де са вре ме не тех но ло ги је ко -
је се ко ри сте у ра ду тог цен тра.
До ма ћи ни су ор га ни зо ва ли и
од ла зак у НИС-ов тре нинг цен -
тар Бло ка Сер ви си у Зре ња ни -
ну, као и оби ла зак са вре ме ног
по стро је ња за пре ра ду га са у
Еле ми ру. По ред то га, го сти из
Ру ске Фе де ра ци је об и шли су
Му зеј НИС-а, као и По слов ни

цен тар у Но вом Са ду. За јед но
с ру ским ко ле га ма у по се ти
НИС-у би ло је и шест сти пен -
ди ста на ше ком па ни је с Тех -
нич ког фа кул те та „Ми хај ло Пу -
пин” из Зре ња ни на. Сту ден те
из Ру си је у по се ти НИС-у пред -
во дио је Ан дри ја Авра мо вић,
сти пен ди ста НИС-а, ко ји је про -
шле го ди не про гла шен за нај -
бо љег стра ног сту ден та у Ру -
ској Фе де ра ци ји.

Ком па ни ја НИС већ се дам
го ди на за ре дом кроз про грам
„Енер ги ја зна ња” не гу је парт -
нер ске од но се са обра зов ним
и на уч ним ин сти ту ци ја ма у зе -
мљи и ино стран ству, ко ји из -
ме ђу оста лог под ра зу ме ва ју ор -

га ни за ци ју сту дент ских по се -
та ком па ни ји, али и го сту ју ћа
пре да ва ња пред став ни ка НИС-а
на фа кул те ти ма. Ка ко је НИС,
пре све га, за ин те ре со ван за раз -
ви ја ње са рад ње с факул те ти -
ма при род них и тех нич ких
на у ка, пот пи са ни су по себ ни
ме мо ран ду ми о са рад њи с
Фа кул те том тех нич ких на у -
ка, При род но-ма те ма тич ким
фа кул те том, Тех но ло шким
фа кул те том и Тех нич ким фа -
кул те том „Ми хај ло Пу пин”
из Зре ња ни на, ко ји обра зу ју
ка дар по тре бан ком па ни ји.

Да под се ти мо, НИС је у де -
цем бру 2012. го ди не ус по ста -
вио кор по ра тив ни про грам
„Енер ги ја зна ња”, кроз ко ји је,
с ци љем уна пре ђи ва ња усло ва
ра да и по ди за ња ква ли те та на -
ста ве, до са да уло же но пре ко
200 ми ли о на ди на ра. Про грам
„Енер ги ја зна ња” усме рен је на
ја ча ње стра те шке са рад ње са
уни вер зи те ти ма, фа кул те ти ма
и сред њим шко ла ма, а циљ је
да по пу ла ри зу је и ре а фир ми -
ше при род не и тех нич ке на у ке
и да по мог не у кре и ра њу са -
вре ме ни јих усло ва за од ви ја -
ње на став них ак тив но сти кроз
ре кон струк ци ју и опре ма ње
учи о ни ца и ла бо ра то ри ја.

Уче ни ци и про фе со ри Ма -
шин ске шко ле Пан че во би ли
су до ма ћи ни пе тог об ла сног
так ми че ња тех ни ча ра за ком -
пју тер ско упра вља ње, ко је је
одр жа но у пе так, 20. апри ла,
у тој пан че вач кој сред њој
струч ној шко ли. Уче ство ва ло
је пет ма шин ских шко ла из
Вој во ди не, са укуп но 19 так -
ми ча ра, а нај у спе шни ји су би -
ли ђа ци су бо тич ке тех нич ке
шко ле „Иван Са рић”.

Так ми че ње у про гра ми ра -
ња стру га и гло да ли це одр -
жа но је у спе ци ја ли зо ва ним
ка би не ти ма ове пан че вач ке
струч не шко ле. Ђа ци из Су -
бо ти це, Аде, Но вог Са да и
Пан че ва над ме та ли су се у
те о риј ској и прак тич ној при -
ме ни зна ња. На за дат ра ди о -
нич ки цр теж, ко ји су за ову
при ли ку ура ди ли про фе со ри

Фа кул те та тех нич ких на у ка
у Но вом Са ду, так ми ча ри су
при пре ма ли план сте за ња и
план ала та и пи са ли про грам
за ну ме рич ки упра вље не ма -
ши не.

На по чет ку, у окви ру све -
ча ног отва ра ња, ди рек тор Ма -
шин ске шко ле мр Ми ло рад
Илић по же лео је до бро до шли -
цу свим го сти ма, а на ро чи то
Љи ља ни Бра шо ван и Ми ро -
сла ву Чо ба но ву, пен зи о ни са -
ним про фе со ри ма пан че вач -
ке Ма шин ске шко ле, за ко је
је ис та као да су пи о ни ри уво -
ђе ња ових тех но ло ги ја у бив -
шој Ју го сла ви ји. Вре ди ис та -
ћи да је за хва љу ју ћи на по ри -
ма ове пан че вач ке струч не
шко ле пре пет го ди на по но во
по кре ну то ово так ми че ње у
обла сти про гра ми ра ња тзв.
CNC ма ши на.

Се кре та ри јат за за шти ту жи -
вот не сре ди не је у окви ру ово -
го ди шњег обе ле жа ва ња Да на
пла не те Зе мље рас пи сао ли ков -
ни кон курс на те му „Шу ма чи -
ста – бли ста”, а ау то ри нај леп -
ших цр те жа би ће у при ли ци да
бо ра ве на Чар да ку је дан дан.

По ред то га, по во дом обе -
ле жа ва ња овог зна чај ног еко -
ло шког пра зни ка, ЈКП „Зе ле -
ни ло” је у са рад њи с Град -
ском упра вом Пан че ва ор -
га ни зо ва ло ак ци ју на омо -
љич ком тр гу, ис пред ОШ
„До си теј Об ра до вић”. Нај -
мла ђи Омољ ча ни би ли су у

при ли ци да слу ша ју пре да -
ва ње о цр ве но ли сној бу кви, о
ње ној ста ро сти и ње ним по -
себ но сти ма. Сви уче ни ци тре -
ћег раз ре да те шко ле, за ко је
је и ор га ни зо ва на еду ка ци ја,
на по клон су до би ли бо јан ке
и ма ји це с мо ти вом тог за -
шти ће ног др ве та ко је кра си
цен тар Омо љи це.

Дан пла не те Зе мље обе ле -
жи ли су и пан че вач ки из ви -
ђа чи. У ор га ни за ци ји пан че -
вач ке че те „Цр не ро де” – Од -
ре да из ви ђа ча На дел из Стар -
че ва, у дво ри шту ОШ „Ми -
ро слав Ан тић” одр жан је сво -
је вр сни еко ло шки камп. По -
ред по ди за ња ша то ра, при -
пре ма за пред сто је ћа так ми -
че ња, из ви ђа чи су пр ви пут

има ли за јед нич ки до ру чак с
ро ди те љи ма и ди рек то ром те
обра зов не уста но ве. Ак ци ја
је тра ја ла два да на, а ма ли -
ша ни су спа ва ли у дво ри шту
шко ле. Овом при ли ком из -
ви ђа чи за хва љу ју де жур ној
по ли циј ској па тро ли ко ја их
је ре дов но оби ла зи ла.

Свет ски дан пла не те Зе мље
обе ле жа ва се 48 го ди на, сва -
ког 22. апри ла, у ви ше од 150
зе ма ља ши ром све та с ци љем
да се свет ско ста нов ни штво
под се ти и опо ме не на ста ње
пла не те на ко јој жи ви мо. Ор -
га ни за то ри то ком кам па ње

сва ке го ди не ста вља ју ак це -
нат на је дан од го ру ћих про -
бле ма ко ји не за у ста вљи во уни -
шта ва ју еко си стем. Овог пу та
као је дан од нај ве ћих за га ђи -
ва ча пре по зна та је пла сти ка,
од но сно мно го број на свет ска
ис тра жи ва ња по твр ди ла су да
огром не ко ли чи не пла стич не
ам ба ла же и пред ме та од пла -
сти ке ко је чо век ба ца у ре ке,
је зе ра, ба ре и мо ра има ју дра -
ма ти чан ути цај на жи вот ну
сре ди ну.

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 27. април 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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РА ФИ НЕ РИ ЈА НАФ ТЕ У ПАН ЧЕ ВУ ПО НО ВО РА ДИ ПУ НИМ КА ПА ЦИ ТЕ ТОМ

ВАН РЕД НЕ АК ТИВ НО СТИ ЗБОГ КВА РА 
НА ПО СТРО ЈЕ ЊУ „КЛА УС”

РЕ ГИ О НАЛ НА СМО ТРА МА ШИ НА ЦА

Про гра ми ра ње стру га
и гло да ли це

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

но ча сов на кон цен тра ци ја не сме
пре ћи 350 ми кро гра ма по ме -
тру куб ном. Нај ве ћи пик из ме -
рен је у не де љу, 22. апри ла, ка -
да су ана ли за то ри у Вој ло ви ци
ре ги стро ва ли кон цен тра ци ју од
250 ми кро гра ма по ме тру куб -
ном. Ка да је реч нај ве ћој про -
сеч ној 24-ча сов ној вред но сти,
она је ре ги стро ва на у уто рак,
17. апри ла, и из но си ла је 66
ми кро гра ма по ме тру куб ном.
Пре ма ва же ћем пра вил ни ку,
24-ча сов но при су ство ове ма -
те ри ја не сме би ти ве ће од 125
ми кро гра ма.

Ар ху ска кон вен ци ја
Ни ко од зва нич ни ка НИС-а ни
ло кал не са мо у пра ве ни је оба -
ве стио гра ђа не Пан че ва о ван -
ред ној си ту а ци ји ко ја се до го -
ди ла у Ра фи не ри ји иа ко је град -
ски мо ни то ринг си стем две не -
де ље ре дов но бе ле жио ви со ке
вред но сти опа сних и за га ђу ју -
ћих ма те ри ја у на шем гра ду.

Ре пу бли ка Ср би ја је 2009. го -
ди не пот пи са ла Ар ху ску кон вен -
ци ју и над ле жни у на шој зе мљи
су у оба ве зи да обез бе де до ступ -
ност ин фор ма ци ја и да омо гу ће
уче шће јав но сти у до но ше њу од -
лу ка о пи та њи ма ко ја се од но се

на жи вот ну сре ди ну. Су шти на
овог ме ђу на род ног уго во ра је -
сте да се др жа ве оба ве жу да ће
сва ком ли цу обез бе ди ти пра во
да жи ви у сре ди ни ко ја од го -
ва ра ње го вом здра вљу. Ра ди
оства ри ва ња овог пра ва гра ђа -
ни ма мо ра ју би ти до ступ не ин -
фор ма ци је и тре ба да им бу де
омо гу ће но уче ство ва ње у до -
но ше њу од лу ка и обез бе ђе на
прав на за шти та у пи та њи ма
жи вот не сре ди не. Ко ли ко је то
ва жно, Пан чев ци нај бо ље зна -
ју, јер до пре не ко ли ко го ди на
ни ко у гра ду ни је имао пој ма
о ко ли чи ни, вр ста ма и об ли -
ци ма еми то ва ња опа сних и за -
га ђу ју ћих ма те ри ја из ју жне
зо не.

Под еко ло шким ин фор ма -
ци ја ма под ра зу ме ва ју се све
оне ко је су у пи сме ном, ви зу -
ел ном, звуч ном, елек трон ском
или дру гом ма те ри јал ном об -
ли ку и пру жа ју ја сну сли ку о
ста њу еле ме на та жи вот не сре -
ди не (ва здух, во да, зе мљи ште,
при род ни ком плек си, би о ло -
шки ди вер зи тет итд.), те ин -
фор ма ци је о ста њу здра вља,
без бед но сти љу ди и усло ви ма
жи во та на јед ној те ри то ри ји.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ПЛА НЕ ТЕ ЗЕ МЉЕ

Еко-камп у дво ри шту
шко ле

БУ ДУ ЋИ АКА ДЕМ ЦИ ПО СЕ ТИ ЛИ РА ФИ НЕ РИ ЈУ

Ру ски сту ден ти у ју жној зо ни
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

У хоте лу „Crowne Plaza” у
Бео гра ду про шле неде ље
одр жан је кон грес удру же -
ња про фе си о на ла ца за есте -
ти ку и очу ва ње здра вља
„Есте тик про”. Пре зен то ва -
но је мно го нових трет ма -
на за лице и тело. Посеб но
се издво јио „Vacuslim 48” –
јед но ста ван трет ман са
одлич ним и брзим резул та -
ти ма.

„Vacuslim 48” је нова
мето да за про фе си о нал не
трет ма не мрша вље ња и
ели ми на ци ју целу ли та, која
вид но сма њу је обим након
првог трет ма на, побољ ша -
ва изглед и тонус коже и
ели ми ни ше вишак теч но -
сти. Има мета бо лич ко деј -
ство актив них суп стан ци
на про цес липо ли зе (раз -
град ње масних насла га).
Кори сти се ваку ум тех но -
ло ги ја, тако да се пости же
сау на и пре со ефе кат и на

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

Хит трет ман 
за мрша вље ње

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Састој ци: 150 гра ма бра шна,

100 гра ма густи на (скроб ног

бра шна), 60 гра ма шеће ра,

30 гра ма кака оа, 125 гра ма

масла ца, јед но јаје и две

каши ке слат ке павла ке или

мле ка.

Фил: 100 гра ма беле чоко -

ла де, 50 мили ли та ра слат ке

павла ке и три каши ке лике ра

од коко са или све тлог рума.

Гла зу ра: 100 гра ма чоко ла -

де и три каши ке уља.

При пре ма: Заме си ти тесто од наве де них састо ја ка, па га уви ти у

фоли ју и хла ди ти у фри жи де ру 30 мину та.

Тесто раз ву ћи тан ко, па модли цом вади ти зве зди це. Кад су све

зве зди це спрем не, одво ји ти јед ну поло ви ну, а дру гој поло ви ни зве -

зди ца мањом окру глом модли цом изва ди ти сре ди ну. Пећи око

седам-осам мину та у рер ни загре ја ној на 190 сте пе ни.

За фил рас то пи ти белу чоко ла ду на пари, па дода ти слат ку павла -

ку. Кад се сме са мало про хла ди, уме ша ти ликер. Пре ма за ти онај

део кек си ћа без отво ра на сре ди ни.

За гла зу ру рас то пи ти чоко ла ду с мало уља и пре ли ти њоме зве -

зди це са отво ром. Кад се гла зу ра стег не, спо ји ти с пре ма за ним кек -

си ћи ма.

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

Чоко лад не зве зди це

За пу шен нос, цр ве не и су -
зне очи, јак свраб у но су,
очи ма, неп цу, ждре лу или
гр лу, на па ди ки ја ња – са мо
су не ки од симп то ма про -
лећ них по лен ских алер ги ја.
Још увек су не ја сни раз ло зи
због ко јих не ко има здрав -
стве не про бле ме узро ко ва не
по ле ном и због че га из го -
ди не у го ди ну ра сте број осо -
ба са овим те го ба ма, ко је нас
оме та ју у сва ко днев ним ак -
тив но сти ма. Ге нет ски фак -
то ри ни су до вољ ни да би се
об ја сни ла уче ста лост се зон -
ских алер ги ја, па се па жња
све ви ше по све ћу је ути ца ју
стре са и за га ђе њу ва зду ха
дру гим че сти ца ма ко је де -
лу ју уза јам но с по ле ном.

Алер ге ност не ке биљ не вр -
сте од ре ђу је ње но свој ство
да се опра шу је ве тром, да
про из во ди ве ли ке ко ли чи не
по ле на и да по лен има из -
ра же не алер ге не осо би не.
Ве ге та ци о ни пе ри од ко ји
тра је од фе бру а ра до но вем -
бра ни је је ди ни услов за ви -
со ку кон цен тра ци ју по ле на
у ва зду ху. Кли мат ски фак -
то ри, ве ли чи на биљ ног по -
кри ва ча, вре мен ске при ли -
ке и хе миј ске че сти це у ва -
зду ху до при но се алер ге но -
сти по ле на. За па же но је да
су нај ве ће кон цен тра ци је

по ле на у пе ри о ду то плог и
су вог вре ме на са сла бим ве -
тром. Хлад ни и вла жни да -
ни ума њу ју ко ли чи ну по ле -
но вих че сти ца у ва зду ху. Ам -
бро зи ја је сте кла ста тус нај -
о па сни је алер ге не биљ ке на
све ту, а ин те ре сант но је да
иа ко се она по ја ви ла у на -
шим кра је ви ма че тр де се тих
го ди на про шлог ве ка, ње на
алер ге на свој ства по че ла су
да се ис по ља ва ју тек се дам -
де се тих.

Нај ва жни ја пи та ња за сва -
ког па ци јен та с по лен ском
алер ги јом су пре вен ци ја и
убла жа ва ње те го ба алер ги је.
Из бе га ва ње бо рав ка на по љу
од 5 до 10 са ти ују тру, др жа -
ње за тво ре них про зо ра и вра -
та, ко ри шће ње кли ма-уре ђа ја
у ста ну и ау то мо би лу, ту ши -
ра ње по сле ак тив но сти на -
по љу и из бе га ва ње су ше ња
оде ће на отво ре ном – по -
ступ ци су ко ји до при но се
пре вен ци ји по лен ске алер -
ги је. Ан ти хи ста ми ни ци су
ле ко ви ко ји се че сто ко ри -
сте с ци љем ума ње ња те го ба
свра ба но са и очи ју, по ја ча -
не се кре ци је, су же ња и ки -
ја ња. Та ко зва ни де кон ге стан -
ти тре ти ра ју симп то ме за пу -
ше но сти но са и они се ко ри -
сте као та бле те и спре јо ви.
По пу лар не су ком би на ци је
де кон ге ста на та са ан ти хи -
ста ми ни ци ма ко ји де лу ју на
све симп то ме алер ги је. Уко -
ли ко ови ле ко ви не ма ју за -
до во ља ва ју ће деј ство, он да
се ко ри сте кор ти ко сте ро ид -
ни спре јо ви за нос с ци љем
ре ша ва ња те го ба за пу ше но -
сти, свра ба и по ја ча не се кре -
ци је из но са.

На рав но да сви ови те ра -
пиј ски по ступ ци тре ба да се
при ме њу ју уз кон сул та ци ју
с ле ка ром, јер не ки ле ко ви
мо гу да ути чу на крв ни при -
ти сак и кар ди о ва ску лар ни
и нер вни си стем.

Про лећ не алер ги је

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

тај начин се ради лим фна
дре на жа.

Про из во ди који се кори -
сте током трет ма на садр же
актив не суп стан це које дају
брзе и ефи ка сне резул та те.
То су: Л-кар ни тин (има сна -
жан ути цај на про цес окси -
да ци је масних кисе ли на и
пома же тран спорт масти до
мито хон дри ја, где масти
саго ре ва ју и осло ба ђа се
енер ги ја); кофе ин (сна жан
анти ок си данс који раз би ја
масно ћу у дубљим сло је ви -
ма коже, исто вре ме но
побољ ша ва ју ћи микро цир -
ку ла ци ју), затим екс тракт
дивљег кесте на и бршља на,
ета р ски ком плекс и мно ге
дру ге ком по нен те.

Трет ман се састо ји од узи -
ма ња мера, нано ше ња ther-
mo slimming серу ма и slim-
ming & firming кре ме. Затим
кли јент ула зи у wrapping вре -
ћу и леже на кре вет. Потом
се апа ра том извла чи ваздух,
кли јент се покри ва и почи -
ње дело ва ње актив них суп -
стан ци из нане тих про из во -
да. Након пола сата ски да
се „сау на” и ради анти це лу -
лит маса жа. После првог
трет ма на одмах се виде
резул та ти у оби му, што се
понов ним мере њем и пока -
зу је кли јен ту.

Нај бо ље је овај трет ман
ком би но ва ти с маде ро
тера пи јом – маса жом окла -
ги ја ма, јер синер ги ја трет -
ма на увек даје нај бо ље
резул та те.

Нај ве ћа епи де ми ја
мор би ла у Срби ји
после два де сет пет
годи на

У јужном Бана ту за
чети ри месе ца девет
обо ле лих

У Евро пи се ове неде ље, од 23.
до 29. апри ла, обе ле жа ва неде -
ља иму ни за ци је – дога ђај чији
је општи циљ да се пове ћа обу -
хват иму ни за ци јом, да се изгра -
де пози тив ни ста во ви пре ма овој
про бле ма ти ци и да се јав ност
под се ти на то да је од пре суд -
ног зна ча ја да сва ка осо ба буде
зашти ће на од боле сти које се
могу спре чи ти вак ци на ци јом.

Неде ља иму ни за ци је обе ле -
жа ва се од окто бра 2005. годи -
не на ини ци ја ти ву Свет ске
здрав стве не орга ни за ци је (СЗО),
а овој кам па њи се од самог
почет ка при кљу чи ла и Срби ја.

– Цен тар за пре вен ци ју и
кон тро лу боле сти Заво да за јав -
но здра вље Пан че во, зајед но с
коор ди на то ри ма иму ни за ци је
и сарад ни ци ма мре же осам
домо ва здра вља, две опште и
три спе ци јал не бол ни це, реа -
ли зо ва ће низ тим ских актив -
но сти кроз реви зи ју вак ци нал -
них кар то на и пру жа ње струч -
но-мето до ло шке помо ћи свим
уче сни ци ма у изво ђе њу иму -
ни за ци је, здрав стве ним рад ни -
ци ма, доно си о ци ма одлу ка и
општој попу ла ци ји и меди ји -
ма. Наш циљ је да допри не се -
мо усва ја њу зна ња и изград њи
пози тив них ста во ва у вези са
иму ни за ци јом – иста кла је mr
sc. med. dr Сла ђа на Томић из
Цен тра за пре вен ци ју и кон -
тро лу боле сти Заво да за јав но
здра вље.

Аргу мен ти и чиње ни це
Тре ба ло би да је у 21. веку изли -
шно гово ри ти о зна ча ју иму ни -
за ци је, али реал ност ових дана
дока зу је да би ипак ваља ло под -
се ти ти на одре ђе не чиње ни це,
ста ти сти ку и аргу мен те који
нима ло не иду у при лог оно ме
што, без мно го про ми шља ња, с
ТВ екра на и на дру штве ним
мре жа ма јав но сти сер ви ра ју
про тив ни ци вак ци на ци је.

Ове годи не се, реци мо, у
европ ском реги о ну СЗО навр -
ша ва ју две деце ни је од послед -
њег реги стро ва ног аутох то ног
слу ча ја деч је пара ли зе иза зва -
ног дивљим поли о ви ру сом. Све
држа ве у Евро пи сте кле су ста -
тус зема ља без поли о ми је ли -
ти са у јуну 2002. годи не. Про -
це њу је се да је око 1,5 мили о -
на смрт них исхо да деце узра -
ста до пет годи на живо та спре -
че но захва љу ју ћи при ме ни вак -
ци не и вита ми на А, тамо где је
то било потреб но.

Тако ђе, пре уво ђе ња вак ци -
не про тив малих боги ња, која
је у при ме ни ско ро педе сет годи -
на, годи шње је уми ра ло око 2,6
мили о на осо ба. У 2016. годи ни
реги стро ва но је 89.780 смрт -
них исхо да од мор би ла, што је
изу зет но зна ча јан пода так, јер
је први пут у исто ри ји за годи -
ну дана од малих боги ња умр -
ло мање од 100.000 људи. Тре -
ба под се ти ти на то да код јед -
ног дете та од два де сет обо ле -
лих мале боги ње иза зи ва ју запа -
ље ње плу ћа, а да ће од сва ке
хиља де деце која доби ју мале
боги ње јед но или дво је умре ти.

Током про шле годи не у
европ ском реги о ну СЗО при ја -

ЕВРОП СКА НЕДЕ ЉА ИМУ НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ВАК ЦИ НА – ИНДИ ВИ ДУ АЛ НО ПРА ВО,
КОЛЕК ТИВ НА ОДГО ВОР НОСТ

вље но је 21.315 слу ча је ва мор -
би ла, с три де сет пет смрт них
исхо да, што је чети ри пута више
него у 2016. годи ни. Епи де ми -
је са сто и више слу ча је ва реги -
стро ва не су у пет на ест од педе -
сет три земље. Нај ве ћи број
обо ле лих забе ле жен је у Руму -
ни ји (5.562), Ита ли ји (5.006),
Укра ји ни (4.769), Грч кој (967),
Немач кој (927), Срби ји (702),
Таџи ки ста ну (649), Фран цу ској
(540), Руској Феде ра ци ји (408),
Бел ги ји (369), В. Бри та ни ји
(292) и Бугар ској (168). Како
обја шња ва ју струч ња ци, до епи -
де ми ја је дошло због пада обу -
хва та ММР вак ци ном у општој
и спе ци јал ним попу ла ци о ним
гру па ма, те због пре ки да у снаб -
де ва њу вак ци на ма и/или због
недо вољ но осе тљи вог систе ма
над зо ра.

Иако се про цес ели ми на ци -
је мор би ла кон ти ну и ра но спро -
во ди у земља ма Европ ске уни -
је, у обла сти ма с ниским обу -
хва том реги стру ју се епи де ми -
је у општој попу ла ци ји и међу
здрав стве ним рад ни ци ма.

Застра шу ју ћа ста ти сти ка
Како пока зу ју пода ци Заво да
за јав но здра вље, послед ња већа
епи де ми ја мор би ла у Срби ји
забе ле же на је на тери то ри ји
Косо ва и Мето хи је 1997. годи -
не, када је обо ле ло 3.948 и умр -
ло седам осо ба. Стопa инци -
ден ци је нaкон 1998. кон -
тинуирaно беле жи тренд
опaдaњa, сa 7,21 до нaјниже
регистровaне вред но сти од
0,03/100.000 у 2005. и 2006.
годи ни, да би дошло до пора -
ста у 2007. годи ни због епи де -
ми је у Вој во ди ни (2,68/100.000).

Након ове епи де ми је, због пада
обу хва та и наго ми ла ва ња осе -
тљи ве попу ла ци је, реги стро ва -
не су нове епи де ми је 2010/2011.
и 2014/2015. годи не.

– У току је нај ве ћа епи де ми -
ја мор би ла у Срби ји након два -
де сет пет годи на, с првим смрт -
ним исхо ди ма после два де сет
годи на. Она је поче ла у окто -
бру 2017. годи не и сре ди ном
апри ла 2018. беле жи пре ко
4.600 обо ле лих, с три на ест
смрт них исхо да. Од 1995. до
2013. годи не у Јужно ба нат ском
окру гу се не реги стру је није -
дан при ја вљен слу чај обо ље ња
од мор би ла. У 2014. има ли смо
импор то ван један слу чај у
Вршцу. У 2015. и 2016. годи ни
није било при ја вље них обо ле -
лих од мор би ла, док су у 2017.
годи ни на тери то ри ји Јужно -
ба нат ског окру га реги стро ва на
укуп но три слу ча ја, од чега два
с тери то ри је Пан че ва, одно сно
из Омо љи це и Кача ре ва, и један

с тери то ри је Кови на. Од почет -
ка ове годи не до 20. апри ла
при ја вље но је девет обо ле лих:
осам с тери то ри је гра да Пан -
че ва, од чега један из Доло ва и
један из Бава ни шта. Сви су
оства ри ли кон так те с потвр ђе -
ним слу ча је ви ма мор би ла у
Бео гра ду. Нису забе ле же ни
нови слу ча је ви сум ње или обо -
ље ња међу кон так ти ма обо ле -
лих – иста кла је Сла ђа на Томић.

Она је дода ла и то да је обу -
хват иму ни за ци је на тери то ри -
ји Јужно ба нат ског окру га, осим
вак ци на ци је ММР вак ци ном,
у свим оста лим вак ци на ма пре -
ко 95% и на нивоу је пето го ди -
шњег про се ка.

Како кажу у Заво ду за јав но
здра вље, ове годи не није достиг -
нут обу хват већи од 95% за
ММР вак ци ну због одби ја ња
роди те ља да се деца вак ци ни -
шу. Таква ситу а ци ја забе ле же -
на је у домо ви ма здра вља у
Кови ну, Пан че ву и Вршцу, те
су упу ће не 84 при ја ве сани тар -
ној инспек ци ји.

Магич них деве де сет пет
Захва љу ју ћи упо тре би вак ци -
на поје ди не зара зне боле сти

дожи ве ле су толи ко дра сти чан
пад да се сада сма тра ју делом
про шло сти у Евро пи.

Насу прот томе, бли зу мили -
он осо ба у европ ском реги о ну
СЗО није вак ци ни са но основ -
ним вак ци на ма, па сто га боле -
сти које се могу пре ве ни ра ти
вак ци на ци јом кон ти ну и ра но
иза зи ва ју обо ле ва ње, ком пли -
ка ци је, па чак и смрт не исхо де.
Тако су, при ме ра ради, у прет -
ход ним годи на ма, поје ди не
европ ске земље биле суо че не са
епи де ми ја ма малих боги ња,
рубе о ле и зау ша ка. Како зара -
зне боле сти не позна ју гра ни -
це, епи де ми је се шире из држа -
ве у држа ву. Вак ци не су с вре -
ме ном поста ле жртве сво га успе -
ха, јер се не виде обо ле ли од
тих боле сти, већ само они који
нису има ли при ли ку да обо ле,
буду ћи да су вак ци ни са ни.

У Заво ду за јав но здра вље
сто га исти чу да је и даље нео п -
ход но ради ти на дости за њу и
одр жа ва њу обу хва та пре ко 95%
вак ци на ци јом, свим вак ци на -
ма, и тиме пости ћи одр жа ва ње
колек тив ног иму ни те та попу -
ла ци је.

Важно је одр жа ти колек тив ни иму ни тет



Како да цени мо срећ не тре -
нут ке ако не дожи ви мо тугу?
Добар тан го пле сач кори сти
све емо ци је које дожи ви да
би испри чао при чу, чак и
ако му оне доно се бол. То је
лепо та тан га. То је лепо та
живо та.

Дени Маке на уше та ла је у
свет тан га да би раз от кри ла
лажи и пре ва ре које већ гене -
ра ци ја ма раза ра ју њену поро -
ди цу. У потра зи за одго во ри -
ма, наи ла зи на при чу о нераз -
ре ше ном уби ству леген де тан -
га педе се тих годи на про шлог
века у Буе нос Ајре су и упо -
зна је тајан стве ног Кар ло са
Еску де ра, мушкар ца вре ле крви
чија гру ба спо ља шњост кри је
пре гршт при ча.

Упр кос томе што Дени
нема ника кав осе ћај за ритам,

њих дво је ства ра ју једин стве -
ни плес душа све док раз ли -
ке у њихо вом поре клу и кул -
ту ра ма не узро ку ју дубок јаз.
Тада плес стра сти поста је
ком пли ко ва ни плес изда је.

ДРУШТВО
Петак, 27. април 2018.

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

У про шлом бро ју нашег листа
пита ли смо вас како бисте
се осе ћа ли да неко напи ше
књи гу 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 „Ако
ти тако желиш” Бри на Ком -
ба 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:

„Осе ћа ла бих се вео ма
посеб но, емо тив но и испу -
ње но, јер бих зна ла да сам у
нечи јим очи ма толи ко бит -
на и да неко ме толи ко зна -
чим да би се потру дио да
напи ше књи гу о мени.”
066/12073...

„Била бих пре срећ на када
би ’Пан че вац’ неког обра до -
вао књи гом о мени.” 060/6672...

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

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај кре -
а тив ни јих одго во ра на пита -
ње с којом сери јом би пои -
сто ве ти ли свој живот. Они
ће осво ји ти по један при ме -
рак књи ге „Вале ри ја у огле -
да лу” Ели са бет Бена вент.

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:

„У пот пу но сти са ’Жики -
ном дина сти јом’!” 069/1684...

„Па поло вич но са сери јом
’Секс и град’. Пои сто ве ћу јем
се, ето, с дру гом поло ви ном
нази ва. Ова прва одав но нема
везе са мном.” 064/3110...

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, 2. маја, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње: „Какав
роман о савре ме ном мушкар цу бисте ви напи са ли?”, награ ди ће -
мо по јед ним при мер ком књи ге „Мушка азбу ка” Мир ја не Бобић
Мој си ло вић. 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.

„Мушка азбу ка” Мир ја не
Бобић Мој си ло вић је роман
о мушкар цу који набра ја ју -
ћи асо ци ја ци је по азбуч ном
реду поку ша ва да ода гна
пани ку пре него што зау век
оста ви сво ју жену и започ не
нов живот.

„’Мушка азбу ка’ је роман
о савре ме ном мушкар цу,
’малом раза пе том Ису су’,
који напу шта сво ју жену јер
жели сло бо ду, нови живот,
нову мла дост и лако ћу, али
ништа одјед ном није ни
лако, ни ново, ни осло ба ђа -
ју ће. То је је при ча о бра ку,
стра ху, пона вља њу, љуба ви,
мржњи и коле ба њу – из угла
мушкар ца. Био је то иза зов
за мене – да будем у кожи
типич ног мушкар ца и да га

раз у мем”, рекла је Мир ја на
Бобић Мој си ло вић о сво јој
новој књи зи.

„Мушка азбу ка” 
М. Бобић Мој си ло вић

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Тан го под 
месе чи ном” Али Син клер

Два чита о ца који до сре де, 2. маја, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње: „С ким
бисте пле са ли под месе чи ном?”, награ ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Тан го под месе чи ном” Али Син клер. 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.

ИСТИ НЕ И ЗА БЛУ ДЕ О НАР ГИ ЛА МА

ОПА СНА „ИГРАЧ КА” КО ЈОМ СЕ 
ТРУ ЈУ И ОСНОВ ЦИ

Чак де вет од сто де це
уз ра ста од три на ест
до пет на ест го ди на
про ба ло во де ну лу лу

Не здра ве су чак и
кад не са др же ду ван

От куд сајт за про да ју
опре ме за уз гој 
ма ри ху а не

Ве ли ко на ци о нал но ис тра жи -
ва ње упо тре бе ду ван ских про -
из во да код мла дих од три на -
ест до пет на ест го ди на у Ср би -
ји, спро ве де но про шле го ди не,
по ка за ло је да чак де вет од сто
при пад ни ка те циљ не гру пе ко -
ри сти или је ко ри сти ло нар ги -
ле. Ако се узме у об зир да је
иста ан ке та по ка за ла да ме ђу
ис пи та ни ци ма, а би ло их је
3.362, има 11% оних ко ји кон -
зу ми ра ју ци га ре те, а да су нар -
ги ле у на шој зе мљи, као и у
остат ку све та, по ста ле по пу -
лар не тек у по след њих не ко -
ли ко го ди на, до ла зи се до за -
кључ ка да су се оне за су ви ше
крат ко вре ме го то во из јед на -
чи ле с ду ва ном ка да је реч о
њи хо вој упо тре би. Сто га је и
ви ше не го оправ да на за бри ну -
тост да ће у бли ској бу дућ но -
сти по пу лар ност во де них лу ла
или ши ша, ка ко још на зи ва ју
овај про из вод, ме ђу мла ди ма
тек до жи ве ти не слу ће ну екс -
пан зи ју.

Чи ње ни ца да су нар ги ле и у
на шем гра ду до ступ не све мла -
ђој по пу ла ци ји, али и оп шта
не ин фор ми са ност о опа сним
по сле ди ца ма ко је оне има ју по
здра вље, са мо су не ки од мо -
ти ва за ор га ни зо ва ње три би не
под на зи вом „Да ли зна те ко -
ли ко су нар ги ле штет не?”, ко -
ја је одр жа на у уто рак, 24. апри -
ла, у ма лој са ли Град ске упра -
ве. О овим ва жним те ма ма го -
во ри ле су прим. др Љи ља на
Ла зић, ди рек тор ка За во да за
јав но здра вље Пан че во, Је ле на
Кр стић, ди пло ми ра ни пе да гог
и здрав стве ни са рад ник по ме -
ну тог за во да, те mr sc. На де -
жда Ни ко лић и др Би ља на Ки -
ли бар да из Кан це ла ри је за пре -
вен ци ју пу ше ња Ин сти ту та за
јав но здра вље Ср би је „Др Ми -
лан Јо ва но вић Ба тут”.

Зли, зли
Упр кос свим на по ри ма на ша зе -
мља још ни је ре ши ла ни про -
блем упо тре бе ду ва на код мла -
дих, а већ се су о чи ла с но вим
иза зо вом, у ви ду нар ги ла.

На три би ни је Је ле на Кр стић
из не ла уз не ми ру ју ћу при чу о
то ме да се на сај ту www.zla-
zla.com, по ред нар ги ла, не сме -
та но про да ју опре ма за уз га ја ње
ма ри ху а не, ри зле и ра зни „ала -
ти” нео п ход ни они ма ко ји кон -
зу ми ра ју ду ван и дро гу. И за и -
ста, ка да по гле да те оде љак „О
на ма” на по ме ну том сај ту, са -
зна ће те да је реч о „спе ци ја ли -
зо ва ној про дав ни ци за про да ју
па пи ри ћа за мо та ње и пра те ће
опре ме за ис ку сно пу ше ње”. На

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Поло вич но 
пои сто ве ћен

ци ју тај ног сти за ња па ке та, што
зна чи да се па кет не ис по ру чу -
је на кућ ну адре су и не ви ди се
ко га је по слао. Они са да тра -
же фран ши зе и у дру гим гра -
до ви ма. За и ста не зна мо ка ко
је то за кон ски мо гу ће, али ни
ка ко да на вре ме уо чи мо ова -
кве по ја ве на ин тер не ту, ко јих
је све ви ше – ис при ча ла је Кр -
сти ће ва.

Она је при сут не оба ве сти ла
и о то ме да се на „Феј сбу ку”
мо гу про на ћи нај ма ње два ло -
ка ла у Пан че ву, је дан у Ко ви -
ну и је дан у Вр шцу ко ји ну де
нар ги ле, и то или с по пу стом
или чак бес плат но у окви ру од -
ре ђе них па ке та.

– У цен тру Пан че ва по сто ји
са лон ле по те ко ји ну ди 20% по -
пу ста на ко ри шће ње нар ги ла,
као и нар ги ла бар са пре ко 2.000
пра ти ла ца на „Феј сбу ку”. Сли -
чан бар у Ко ви ну на сво јој стра -
ни ци има фо то гра фи је ма ло -
лет ни ка ка ко ко ри сте нар ги лу
и на во ди да „спе ци јал на ме ша -
ви на” ко шта 450 ди на ра. Ту је
и бар у Вр шцу ко ји уз пи ће ну -
ди гра тис во де ну лу лу. Вла сни -
ке свих ових ло ка ла по зва ли
смо на три би ну и ни ко нам ни -
је од го во рио, ни ти се по ја вио.
За пра во, са мо је дан од вла сни -
ка нам је ре као да зна да су
нар ги ле штет не, али да је њи -
хо во кон зу ми ра ње ствар лич -
ног из бо ра. Ја сно је да су ово
но ви иза зо ви за нас, јер има мо
не са мо но ве про из во де већ
и нов на чин њи хо вог про мо -
ви са ња ко ји ми мо жда на -

и ми ри сне суп стан це и да ту
не ма ду ван ског ди ма. С дру ге
стра не, пи та ње је шта су те
аро ма ти зо ва не ма те ри је ко је
се ну де у ба ро ви ма, да ли се ту
до да је још не што и да ли се на
тај на чин и ма ри ху а на про да -
је мла ди ма. С пра вом се то пи -
та мо, јер смо ра ни је у су сре -
ти ма са омла ди ном има ли при -
ли ку да чу је мо да има слу ча -
је ва да се ма ри ху а на по си па
по про из во ди ма за ис хра ну,
као што је, ре ци мо, пи ца. Наш
за да так је да мла ди ма ука же -
мо на штет но сти ових про из -
во да и да оја ча мо њи хо ву сна -
гу во ље да за њи ма не по сег ну.
Бит но је по ја ча ти при ме ну по -
сто је ће за кон ске ре гу ла ти ве
или чак ути ца ти на ње ну про -
ме ну. Мно ге про бле ме би ре -
ши ла за бра на пу ше ња у уго -
сти тељ ским објек ти ма, с вр ло
пре ци зним де фи ни ци ја ма, та -
ко да се ја сно де фи ни ше став
у ве зи с нар ги ла ма – ис та кла
је Љи ља на Ла зић.

Ина че, пу ше ње нар ги ла ни је
но ва по ја ва. Пре ви ше од че -
ти ри ве ка ко ри сти ли су их ста -
нов ни ци Афри ке и Ази је, а кра -
јем 19. и по чет ком 20. ве ка би -
ле су по пу лар не ме ђу ста ри -
јим му шкар ци ма на Бли ском
ис то ку. Про из вод њом аро ма -
ти зо ва ног ду ва на по ра сла је и
по пу лар ност овог про из во да и
про ме ни ла се и циљ на гру па, а
здрав стве ни и про свет ни рад -
ни ци, као и ро ди те љи до би ли
су још је дан про блем ви ше.

Д. Ко жан

– Пу ше ње нар ги ле у нај ве -
ћем бро ју слу ча је ва под ра зу ме -
ва упо тре бу ду ва на. Ме ђу тим,
вр ло че сто ће ар гу мен ти вла -
сни ка нар ги ла ба ро ва би ти да
ни је увек ду ван у пи та њу, већ да
се у лу лу ста вља ју биљ не ме ша -
ви не ко је ни су штет не. То, ме ђу -
тим, ни је тач но, јер се ме ша ви -
не сва ка ко за гре ва ју са го ре ва -
њем угља, ко ји осло ба ђа ве ли ку
ко ли чи ну угљен-мо нок си да. Јед -
на од за блу да ко ја се че сто спо -
ми ње, је сте да се дим из нар ги -
ла про ла ском кроз во ду фил -
три ра, чи ме се од стра њу ју штет -
ни са стој ци. Ис тра жи ва ња, ме -
ђу тим, по ка зу ју да се на тај на -
чин фил три ра све га три од сто
ток си на, као што су, ре ци мо,
те шки ме та ли. Гре ше и они
ко ји твр де да ко ри шће ње нар -
ги ла не иза зи ва за ви сност или
да су оне ма ње штет не од ци -
га ре та. Пу ше њем нар ги ла у
тра ја њу јед не се си је, а то је 45
до 60 ми ну та, уне се се оно ли -
ко ка тра на ко ли ко се уне се ка -
да се по пу ши два де сет ци га -
ре та. У слу ча ју нар ги ла знат но
је ве ћа и ко ли чи на угљен-мо -
нок си да, док је ко ли чи на аро -
ма тич них угљо во до ни ка  при -
бли жно иста – из ја ви ла је Би -
ља на Ки ли бар да.

Она је на гла си ла да се вр ло
че сто у де ба та ма на ову те му
за бо ра вља на без бед ност за по -
сле них у нар ги ла ба ро ви ма и
дру гим за ди мље ним уго сти тељ -
ским објек ти ма, ко ји су нај ма -
ње по осам са ти днев но из ло -
же ни до ка за но кан це ро ге ним

пор та лу пи ше и да „шоп ну ди
соп стве ни бренд streе twear гар -
де ро бе, као и нај ква ли тет ни ју
опре му за кул ти ви са ње и уз га -
ја ње би ља ка”. Ве ро ва ли или не.

– У на по ме на ма на сај ту сто -
ји да они не про да ју дро гу и да
њи хо ве про из во де не мо гу ку -
пи ти ма ло лет ни ци. Ме ђу тим,
по ка за ло се да осо бе ко је сто је
иза овог сај та не про ве ра ва ју
ко им је на ру чио ро бу. Уз то,
ну де оп ци ју он лајн на ру чи ва -
ња с 10 по сто по пу ста, те оп -

шим ме то да ма и не мо же мо
да пра ти мо у до вољ ној ме ри.
Је ди но за јед нич ким де ло ва -
њем здрав стве них и про свет -
них рад ни ка и ме ди ја мо же мо
овај про блем да не ка ко бар ума -
њи мо, ако не и ре ши мо – за -
кљу чи ла је Је ле на Кр стић.

Ни је не го
А о то ме за што су нар ги ле за -
пра во штет не и ко је све за блу -
де по сто је о њи ма, го во ри ла је
др Би ља на Ки ли бар да.

ма те ри ја ма. Још је дан ве ли ки
про блем у ве зи с кон зу ми ра -
њем нар ги ла је сте тај што мла -
ди не рет ко де ле исти на ста вак
ко јим увла че дим, што нар ги -
ле пре тва ра и у по тен ци јал ни
из вор за ра зних бо ле сти.

– Наш за кон де фи ни ше за -
бра ну про да је ду ван ских про -
из во да ма ло лет ним осо ба ма,
али ни је ја сно пре ци зи ра но да
ли ту спа да ју и нар ги ле. Да би
из бе гли за кон, про дав ци твр -
де да нар ги ла са др жи са мо уља

Да ли зна мо ко ли ко је ово штет но?



Вој ни ци и офи ци ри пан че вач -
ког гар ни зо на све ча но су обе -
ле жи ли Дан Вој ске Срби је у
поне де љак, 23. апри ла, у цен -
тру нашег гра да. Број ни при -
сут ни гра ђа ни могли су да виде
постро је не вој ни ке 11. пеша -
диј ског бата љо на, као и дефи -
ле мото ри зо ва ног еша ло на у
коме су били при пад ни ци про -
тив те ро ри стич ких једи ни ца
Спе ци јал не бри га де. Испред
згра де Град ске упра ве при ре -
ђе на је изло жба дела нао ру жа -
ња, вој них вози ла и опре ме.

– Дан Вој ске Срби је про сла -
вља се у знак сећа ња на пра -
зник Цве ти 1815. годи не, када
је у Тако ву доне та одлу ка о
почет ку Дру гог срп ског устан -
ка ради осло бо ђе ња од Тура ка
и бор бе за нову срп ску држа -
ву. Тиме је озна чен нови поче -
так бор бе за ауто но ми ју у окви -
ру Тур ског цар ства, што је
постиг ну то захва љу ју ћи кне зу
Мило шу Обре но ви ћу. Он се
избо рио за успо ста вља ње Кне -

же ви не Срби је, која је има ла
устав, скуп шти ну и вла дар ску
дина сти ју. Вој ска је има ла зна -
чај ну уло гу у ства ра њу срп ске
држа ве. Била је глав ни осло -
нац наро да из кога је поте кла
у тешким вре ме ни ма, а њено
упо ри ште је било у сло бо дар -
ском духу нашег наро да –
рекао је у свом обра ћа њу
коман дант Спе ци јал не бри га -
де бри гад ни гене рал Зоран
Велич ко вић.

Он је додао да је дана шњи
првен стве ни зада так Вој ске Срби -
је зашти та држав ног суве ре ни -
те та Срби је, али и помоћ гра ђа -
ни ма у слу ча је ви ма при род них
ката стро фа и уче шће у међу на -
род ним миров ним миси ја ма.

Начел ни ца Јужно ба нат ског
окру га Дани је ла Лон чар рекла
је да су Пан че во, јужни Банат
и Срби ја мир ни и спо кој ни
захва љу ју ћи нашим вој ни ци -
ма и офи ци ри ма.

Заме ник гра до на чел ни ка
Пан че ва Пре драг Жив ко вић
иста као је да наш град одлич -
но сара ђу је с Вој ском и да она
увек пома же гра ђа ни ма. Додао
је да је то посеб но зна чај но у
ван ред ним ситу а ци ја ма.

Пово дом Дана Вој ске Срби је
21. апри ла су доде ље ни кљу че -
ви од ста но ва девет на е сто ри ци
актив них и пен зи о ни са них при -
пад ни ка Мини стар ства одбра -
не и Вој ске Срби је, који живе у
Пан че ву, Бео гра ду, Зре ња ни ну,
Бач кој Топо ли и Кру шев цу. Том
при ли ком је саоп ште но да је
реша ва ње стам бе них про бле ма
запо сле них у врху листе при о -
ри те та руко вод ста ва наше арми -
је и Мини стар ства одбра не.

О томе гово ре пода ци да је од
2017. годи не Вој ска доде ли ла 234
ста на сво јим при пад ни ци ма, а
да је реше но стам бе но пита ње
150 вој них пен зи о не ра и више
од 400 вој ни ка и офи ци ра, који
су у ту свр ху доби ли повољ не
кре ди те.

Ни по сле пет го ди на не ма од -
го во ра на пи та ње ко је и због
че га убио на шег су гра ђа ни на
Ђу ру Са на де ра (31), у не по -
сред ној бли зи ни ку ће на Ми си
у ко јој је ста но вао са чла но ви -
ма по ро ди це, у но ћи из ме ђу
23. и 24. апри ла 2013. го ди не.

Овај до га ђај је увр штен у тзв.
цр ну књи гу не раз ја шње них уби -
ста ва у Ср би ји и Цр ној Го ри у
по след њих пет го ди на ко ју је
об ја ви ла Мре жа за ис тра жи ва -
ње ко руп ци је и кри ми на ла
(„Крик”) из Бе о гра да. Пре ма
по да ци ма из тог до ку мен та, за
то вре ме су ре ги стро ва на 83
уби ства, од че га 56 у Ср би ји, а
27 у Цр ној Го ри. По ред уби -
ства Ђу ре Са на де ра, у књи зи
су об ја вље не ин фор ма ци је и о
уби ству још јед ног на шег су -
гра ђа ни на – Ми ло ша Ви да ко -
ви ћа.

У „цр ној књи зи” са же ти су
де таљ ни по да ци о то ме ка ко
су се сва еви ден ти ра на уби ства
до го ди ла, као и шта су над ле -
жни ор га ни учи ни ли у ра све -
тља ва њу тих зло чи на.

Под се ћа мо, од мах по сле Са -
на де ро вог уби ства гра дом су се
про ши ри ле гла си не да је он
ли кви ди ран у нар ко ман ском
об ра чу ну, као и да је био у до -
брим од но си ма с Ми ло шем Ви -
да ко ви ћем. Те ин фор ма ци је су
об ја вље не и у по је ди ним бе о -
град ским днев ним ли сто ви ма,
због че га су Са на де ро ви при ја -
те љи и чла но ви ње го ве по ро -
ди це би ли огор че ни.

– Све што знам и мо гу да ка -
жем, је сте да је Ђу ро на пре ва ру

на ма мљен да
иза ђе из ку ће, јер
га је пре уби ства
не ко ко га је, по
све му су де ћи,
до бро по зна вао,
по звао мо бил -
ним те ле фо ном.
Он ни је био про -
бле ма ти чан и
ни је имао ве зе с
кри ми на лом –
из ја вио је „Пан -
чев цу” су тра дан
по сле уби ства
Са на де ров отац.

У са оп ште њу
Ви шег су да ко је је об ја вље но
по сле тог до га ђа ја, пи са ло је
да  је у Са на де ра ис па љен је -
дан ме так, од ко га је за до био
смрт но сне по вре де. Пре ма не -
зва нич ним ин фор ма ци ја ма,
осо ба ко ја га је уби ла, пу ца ла
му је у гла ву, с ле ђа, док је
ула зио у ку ћу.

По ла са та пре уби ства пан -
че вач ки ва тро га сци су го то во у
исто вре ме до би ли до ја ве да су
на два раз ли чи та кра ја гра да

за па ље на два ау то мо би ла. Да
ли је то би ло по ве за но са уби -
ством на Ми си, мо же се са мо
прет по ста вља ти.

Ва жно је на по ме ну ти да за
по ли ци ју не ма ар хи ви ра ња не -
ре ше них слу ча је ва и да се на
не раз ја шње ним уби стви ма ра -
ди све док се њи хо ви по чи ни о -
ци не от кри ју. Је дан од до ка за
за то је не дав но хап ше ње 44-
-го ди шња ка ко ји је убио вла -
сни ка ме њач ни це у Бе о гра ду
пре де вет го ди на. Он је по сле
уби ства по бе гао и за њим је из -
да та по тер ни ца, ко ја је би ла ва -
же ћа све до ње го вог хва та ња.

То ни је све, јер је пре ме сец
да на по ли ци ја ра све тли ла уби -
ство ста ро пет на ест го ди на, а
про шле го ди не је ухап шен пр -
ви осум њи че ни за уби ство ко је
се до го ди ло пре два де сет го -
ди на.

У Ви шем јав ном ту жи ла штву
у на шем гра ду у то ку је ис -
тра га про тив че ти ри осо бе
из ко сов ског гра да По ду је ва,
од ко јих је јед на ма ло лет на.
Они се те ре те да су из вр ши -
ли кри вич но де ло нео вла -

шће на про из вод ња и ста вља -
ње у про мет опој них дро га.

При пад ни ци Ми ни стар -
ства уну тра шњих по сло ва у
Пан че ву у са рад њи с Без бед -
но сно-ин фор ма тив ном аген -
ци јом ухва ти ли су их по чет -
ком мар та ове го ди не. Они
су та да за пле ни ли три ки ло -
гра ма и осам сто гра ма ма -
ри ху а не и ухап си ли В. К.
(1992), А. А. (1998), С. К.
(1997) и ма ло лет ни ка за ко -
га ни су на ве де ни ни ка кви
лич ни по да ци.

По ли цај ци су их за у ста ви -
ли у јед ном ком би ју у Бе лој
Цр кви, при ли ком кон тро ле
са о бра ћа ја, и то ком пре тре -
са тог во зи ла про на шли су

ма ри ху а ну са кри ве ну у бун -
ке ру то вар ног сан ду ка.

По на ло гу Ви шег јав ног ту -
жи ла штва у Пан че ву, тро ји ци
осум њи че них од ре ђен је 48-
ча сов ни при твор, а на кон то га
су уз кри вич ну при ја ву при ве -

де ни над ле жном ту жи о цу. Че -
твр ти ухап ше ни, ма ло лет ник,
при ве ден је су ди ји за ма ло лет -
ни ке Ви шег су да у Пан че ву.

По ли циј ска упра ва у на -
шем гра ду та да је под не ла
кри вич ну при ја ву и про тив
че тр де сет тро го ди шњег му -
шкар ца из око ли не Сме де -
ре ва због по сто ја ња осно ва
сум ње да је из вр шио кри вич -
но де ло не до зво љен про мет
ак ци зних про из во да.

То ком кон тро ле са о бра ћа -
ја у Ко ви ну оба вље не 27. фе -
бру а ра у пут нич ком во зи лу
ко јим је упра вљао осум њи -
че ни про на ђе но је ви ше од
пе де сет ки ло гра ма су ше ног
ду ва на.

ХРОНИКА
Петак, 27. април 2018.
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Тра же на шест да на,
пр ви је при ме тио
је дан ро ђак

У мо мен ту ка да је
про на ђе на, би ла је
дро ги ра на

Апел по ли ци је: 
ро ди те љи, 
ус по ста ви те с де цом
ме ђу соб но по ве ре ње

У Обре нов цу је кра јем про шле
не де ље про на ђе на че тр на е сто -
го ди шња Ј. У. из Пан че ва, о
чи јем не стан ку је пре шест да -
на мо гло да се про чи та на го -
то во свим дру штве ним мре -
жа ма. Вест да јој се из гу био
сва ки траг, као и ње ну фо то -
гра фи ју и број те ле фо на за ја -
вља ње ин фор ма ци ја об ја вио је
њен отац 14. апри ла. Она је
по след њи пут ви ђе на на кон
што је с два на е сто го ди шњим
бра том по шла у Основ ну шко -
лу „Све ти Са ва”, чи ји је ђак.
За по сле ни у шко ли су при ме -
ти ли њен ула зак у згра ду, а
он да је ми сте ри о зно не ста ла.

Упо зо ре ње о ње ном не стан -
ку и апел де вој чи ци ног оца за
по моћ ма ло ко га су оста ви ли
рав но ду шним, што се ви де ло
по то ме да су број ни на ших су -

ПО СЛЕ ИН ТЕН ЗИВ НЕ ПО ТРА ГЕ

ПРО НА ЂЕ НА НЕ СТА ЛА ДЕ ВОЈ ЧИ ЦА

гра ђа ни и су гра ђан ке „по де ли -
ли” то на „Феј сбу ку”. Убр зо по -
сле то га ин фор ма ци је о де вој -
чи ци ном не стан ку об ја ви ли су
и го то во сви ме ди ји у Ср би ји.

ВИ ШЕ ЈАВ НО ТУ ЖИ ЛА ШТВО

У то ку ис тра га про тив
нар ко-ди ле ра

По сле шест да на ин тен зив не
по тра ге ко ју је во ди ла пан че -
вач ка по ли ци ја не ста ла че тр -
на е сто го ди шња ки ња про на ђе -
на је у јед ном се лу у бли зи ни

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Обре нов ца. То је ус пе ло јед ном
ње ном ро ђа ку, а иа ко се све до -
бро за вр ши ло, за бри ња ва ју ће је
то што је у тре нут ку ка да је
про на ђе на, би ла дро ги ра на.

Тај по да так је био по вод за
сум њу да је ова де вој чи ца би ла
на ме ти кри ми на ла ца или тр -
го ва ца љу ди ма. Раз лог ви ше за
сум њу у то је ин фор ма ци ја да
је ма ло не до ста ја ло да још јед -
на ма ло лет на де вој чи ца ко ја је
та ко ђе не ста ла про шле не де ље
за вр ши као плен тр го ва ца љу -
ди ма. Ме ђу тим, то је спре че но
истог да на за хва љу ју ћи бр зој и
ефи ка сно из ве де ној ак ци ји пан -
че вач ких по ли ца ја ца.

– Ка да ви из ме ди ја из ве -
шта ва те о та квим слу ча је ви ма,
тре ба да апе лу је те на ро ди те -
ље да је све ве ћа ве ро ват но ћа
да им се де ца на ђу на ме ти
кри ми на ла ца, тр го ва ца љу ди -
ма и нар ко-ди ле ра. Ста ро сна
гра ни ца жр та ва та квих љу ди
се све ви ше спу шта и до шла је
до два на ест го ди на. За то ро ди -
те љи тре ба да што ви ше при -
ча ју са сво јом де цом, да во де
ра чу на о њи ма и тру де се да
ус по ста ве ме ђу соб но по ве ре ње.
Ако се они та ко по ста ве, де ца
ће има ти сло бо ду да им по ве -
ре сва ки про блем и не ће хте ти
да бе же од ку ће – из ја вио је
наш из вор из пан че вач ке по -
ли ци је ко ји је за тра жио да оста -
не ано ни ман.

У ПОНЕ ДЕ ЉАК У ЦЕН ТРУ ГРА ДА

Све ча но обе ле жен Дан Вој ске Срби је

МИ СТЕ РИ ЈА ЗА КО ЈУ ЈОШ НЕ МА ОД ГО ВО РА

Не ра све тље но уби ство на Ми си

На осно ву не дав не од лу ке
Не бој ше Сте фа но ви ћа, ми -
ни стра уну тра шњих по сло ва
Ср би је, за по сле ни у МУП-у
ко ји ис пу ња ва ју од ре ђе не
усло ве мо ћи ће да до 31. де -
цем бра ове го ди не до бро вољ -
но оду у пре вре ме ну пен зи ју

– об ја вио је ових да на Син -
ди кат срп ске по ли ци је.

Та ор га ни за ци ја је пре ци -
зи ра ла да ће на та кву мо -
гућ ност мо ћи да ра чу на ју
они ко ји су на вр ши ли че тр -
де сет пет го ди на жи во та, а
има ју пет на ест го ди на рад -
ног ста жа у Жан дар ме ри ји,
Спе ци јал ној ан ти те ро ри -
стич кој је ди ни ци, Про тив -
те ро ри стич кој је ди ни ци, или
су би ли ан га жо ва ни у Је ди -
ни ци за спе ци јал не опе ра -
ци је и По себ ним је ди ни ца -
ма ми ли ци је и по ли ци је где
су оба вља ли спе ци фич не, од -
но сно опе ра тив не по сло ве.

ССП је об ја снио да су се
усло ви за до но ше ње ова кве
ме ре сте кли на кон не дав ног
усва ја ња и сту па ња на сна гу
Из ме на и до пу на За ко на о о
по ли ци ји. У чла ну 173а тог
прав ног ак та пи ше да за по -
сле ни ма у МУП-у ко ји ра де
у од ре ђе ним је ди ни ца ма тог
ми ни стар ства мо же да пре -
ста не рад ни од нос пре ис пу -
ње ња оп штих усло ва за сти -

ца ње ста ро сне пен зи је и до -
да је се да ми ни стар уну тра -
шњих по сло ва тре ба да до -
не се по себ ну уред бу у ко јој
ће пре ци зи ра ти на ко је се је -
ди ни це МУП-а то од но си.

За по сле ни ко ји ис пу ња ва -
ју пред ви ђе не усло ве за од -

ла зак у пре вре ме ну пен зи ју
и же ле да ис ко ри сте ту мо -
гућ ност, тре ба да под не су
зах те ве за то, а о њи ма ће
од лу чи ва ти ми ни стар уну -
тра шњих по сло ва и ди рек -
тор по ли ци је, во де ћи ра чу -
на о по тре ба ма слу жбе.

Они ће нај пре про це ни ти
ко ли ко је љу ди нео п ход но за
не сме та но функ ци о ни са ње
САЈ-а и ПТЈ-а. На кон то га
ће од лу чи ти ко ли ки је број
љу ди ко ји ма МУП мо же да
омо гу ћи оства ри ва ње пра ва
на од ла зак у пре вре ме ну пен -
зи ју, па ће у скла ду с тим
би ти из вр ше на од го ва ра ју ћа
се лек ци ја оних ко ји су под -
не ли зах те ве.

Син ди кат срп ске по ли ци -
је на ја вио је и да ми ни стар
уну тра шњих по сло ва и ди -
рек тор по ли ци је уско ро тре -
ба да до не су по себ ну ин струк -
ци ју ко јом ће се де таљ ни је
пре ци зи ра ти по сту пак оства -
ри ва ња пра ва на ову вр сту
пен зи је, као и то ко ли ко ће
она из но си ти.

СИН ДИ КАТ СРП СКЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

Мо гућ ност за 
пре вре ме ну пен зи ју



Да афирмисани списатељи ни-
су заборављени у сеоским до-
мовима културе, говори и го-
стовање познатог публицисте и
новинара Марка Лопушине у
уторак, 24. априла, у Глогоњу.

Посетиоци су много тога мо-
гли да сазнају од госта из Бео-
града, који се више деценија
бавио истраживачким радом о
дијаспори расутој по целом све-
ту, па се може рећи да је он је-
дан од најчитанијих и најце-
њенијих српских писаца у Евро-
пи, Америци и Аустралији.

Овом приликом представљене
су књиге „Стаклени мир” и „Срби
у Русији”, а Лопушина је највише
причао о нашим људима који су

учествовали у стварању истори-
је Русије и Америке.

Према тим наводима, званич-
но први Србин који се отиснуо
„преко баре” био је Ђорђе Ша-
гић, и то након слома Првог
српског устанка. Овај Београђа-
нин у Америци мења име у Џорџ
Фишер; касније постаје херој ра-
та и вероватно најзаслужнији за
припајање Тексаса Сједињеним
Државама, а познат је и као
оснивач четири масонске ложе
у тој федерацији.

Можда највише интересова-
ња изазвала је прича о животу
још једног Србина – Ричарда
Милановића, индијанског по-
главице двадесет племена. Он

је заправо био син принцезе из
чувеног племена Шошони и
Стевана Милановића, Србина
из Загреба.

Један од најчувенијих пла-
стичних хирурга у другој по-
ловини 20. века на простори-
ма САД је Борко Б. Ђорђевић.

Лопушина истиче да за њих
и друге који су у Америци по-
стали утицајни, наши полити-
чари нису били превише заин-
тересовани, иако су многи же-
лели да део свог капитала уло-
же у Србији.

Ништа друкчије није било ни
с нашим људима у Русији, који
су учествовали у стварању исто-
рије те државе. Још крајем 17.

века велики број житеља Боке
одлази на бродоградилишта и
у флоте царске Русије, а у јед-
ном периоду Срби су имали
чак и своје две републике на
просторима данашње Украји-
не. Прича иде до Ђорђа Мар-
јановића и „Седморице мла-
дих”, који су за „баћушке” би-
ли исто што и „Битлси” за оста-
так планете, па све до дана-
шњих српских грађевинских
компанија што успешно послу-
ју у највећој земљи на свету.

Све те занимљивости учини-
ле су публику изузетно задо-
вољном, што је доказ да и у се-
лима постоји интересовање за
оваква културна догађања.

Кре а тив ни кул тур ни клуб је у
ре ла тив но крат ком пе ри о ду, у
апри лу, уго стио два од лич на
ино стра на ал тер на тив на бен да.

Нај пре је у сре ду, 4. апри -
ла, у по ме ну том про сто ру
стар че вач ког До ма кул ту ре
на сту пио ска-кор бенд из Мо -
скве под на зи вом „Ded Presi-
dent”. Тај са став је на европ -
ској тур не ји, а у на ше кра је ве
до шао је за хва љу ју ћи са рад -
њи по ме ну тих стaрчевачких
ин сти ту ци ја и про дук циј ске
ку ће из Со фи је с ме на џе ром
Ран ге лом Дој чи но вим на че -
лу. Увер ти ра ур не бе сној свир -
ци ру ске гру пе био је на ступ
са ста ва „Украт ко Штеф”, што
је би ла при ли ка да ови Пан -
чев ци пред ста ве но ви ал бум.

Већ у не де љу, 22. апри ла, у
ККК-у се пред ста вио и панк-
-рок бенд „Voodoo Hallers” из
Со лу на, ко ји је, та ко ђе, на
тур не ји по Ста ром кон ти нен -
ту, чи ме обе ле жа ва пет на ест
го ди на од на стан ка. По др шку
Гр ци ма пру жио је до ма ћи
„Кре а тив ни не ред”, а на кон
свир ке фронт мен грч ке гру -
пе Крис Пен те лас ни је крио
за до вољ ство го сто прим ством
Стар че ва ца и ре ак ци ја ма пу -
бли ке.

Ба нат ски Бре сто вац: ЈКП
„Ком брест” је на Дан пла не -
те Зе мље у не де љу, 22. апри -
ла, по са дио три де се так сад -
ни ца ја во ра у цен тру се ла. За -
вр ше на је ком плет на ре кон -

струк ци ја све ча не са ла Ме -
сне за јед ни це. Пред став ни ци
те ин сти ту ци је кон так ти ра ли
су с про јек тант ским ку ћа ма
у ве зи с по ста вља њем огра де
на фуд бал ском игра ли шту.

Ба нат ско Но во Се ло: По че ли
су гра ђе вин ски ра до ви у скло -
пу из град ње ка пе ле. Мо но -
гра фи ја под на зи вом „Спо -
ме ни ца со кол ског по кре та у
Пан че ву” пред ста вље на је у
че твр так, 19. апри ла, у До му
кул ту ре. Ста ри ја деч ја фол -
клор на сек ци ја те уста но ве
на сту пи ће на зон ској смо три
у су бо ту, 28. апри ла, у Кул -
тур ном цен тру.

До ло во: На кон оба вље ног по -
ступ ка јав не на бав ке ода бран
је из во ђач дру ге фа зе из град -
ње пла тоа ис пред До ма кул -
ту ре. Про те клих да на је омла -
ди на из се ла, у са деј ству с
Ме сном за јед ни цом и ко му -
нал ним пред у зе ћем, уре ђи -
ва ла цен тар се ла.

Гло гоњ: Мар ко Ло пу ши на
одр жао је књи жев но ве че у
уто рак, 24. апри ла, у До му
кул ту ре. Деч је фол клор не сек -
ци је те уста но ве на сту пи ће
на зон ској смо три у су бо ту,
28. апри ла, у Кул тур ном цен -
тру, а ан самбл мла ђег уз ра -
ста пред ста ви ће се на јед ном
од нај пре сти жни јих фе сти ва -
ла у зе мљи, под на зи вом
„Злат ни опа нак”, у Ва ље ву.

Ива но во: По че ли су ра до ви
на из град њи атар ског пу та ка
Стар че ву. Мар ти на Ву ко вић,
уче ни ца пе тог раз ре да ОШ
„Мо ша Пи ја де”, за у зе ла је тре -

ће ме сто на Окру жном так -
ми че њу из би о ло ги је, одр жа -
ном у су бо ту, 21. апри ла, у
Уљ ми. Пред став ни ци По кра -
јин ског се кре та ри ја та за обра -
зо ва ње об и шли су шко лу у
сре ду, 25. апри ла, ка ко би на -
пра ви ли увид у ста ње усло ва
ра да.

Ја бу ка: Рад ни ци ЈКП-а „Вод-
-ком” су у не де љу, 22. апри ла,
за јед но с Ме сном за јед ни цом
и во лон те ри ма, по во дом Да -
на пла не те Зе мље, очи сти ли
из ле ти ште „ду до ва шу ми ца”
на ула зу у се ло, па гра ђа ни
та мо мо гу да про ве ду 1. мај.
Истог да на при ре ђен је „Тре -
ћи про лећ ни ру чак”, у окви ру
ко јег су чла но ви ло кал них
удру же ња и при ват ни ци при -
пре ма ли и бес плат но де ли ли
раз не спе ци ја ли те те.

Ка ча ре во: Ко му нал но пред у -
зе ће за вр ша ва уре ђе ње СРЦ-а
„Је зе ро”, а у то ку је по прав ка
по је ди них ма ши на у вла сни -
штву те фир ме. Пред ста ва
драм ске сек ци је Клу ба за од -
ра сла и ста ра ли ца под на зи -
вом „Се стре Дан гу бић” би ће
из ве де на у су бо ту, 28. апри ла,
од 18 са ти, у До му омла ди не.
Из ло жба го лу бо ва, жи ви не и
ег зо тич них пти ца би ће упри -
ли че на истог да на од 8 са ти
на ру ко мет ном ста ди о ну.

Омо љи ца: У то ку су „До си те -
је ви да ни”, ко ји ма се обе ле -
жа ва дан шко ле, по во дом че -
га ће у че твр так, 26. апри ла,
од 17.30, у До му кул ту ре би -
ти упри ли че на све ча на ака -
де ми ја, а на ред ног да на, од
16 са ти, у цен тру се ла на про -
гра му ће би ти еко ло шки кар -
не вал.

Стар че во: По че ли су ра до ви
на из град њи атар ског пу та ка
Ива но ву. Спро ве де на је ак -
ци ја „Април – ме сец чи сто -
ће”, у ко ју су се, уз по др шку
Ме сне за јед ни це и ко му нал -
ног пред у зе ћа, укљу чи ли и
са ми гра ђа ни, во лон тер ским
ра дом на уре ђе њу игра ли шта
и јав них по вр ши на. Со лун -
ски бенд „Voodoo Healers” на -
сту пио је, за јед но с до ма ћим
„Кре а тив ним не ре дом”, у не -
де љу, 22. апри ла, у ККК-у.

Петак, 27. април 2018.
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Месне актуелности 
Осам да на ра зних
так ми че ња и дру гих
ма ни фе ста ци ја

По се бан ак це нат на
еко ло ги ји

Основ на шко ла „До си теј Об ра -
до вић” из Омо љи це већ ду го
др жи до пра вих вред но сти, а
на ро чи то у по гле ду раз ви ја ња
еко ло шке све сти. На том по љу
су се уче ни ци и за по сле ни из
те обра зов не уста но ве ле ги ти -
ми са ли ви ше пу та и та ко што
су осва ја ли на гра де на кон кур -
су „За чи сти је и зе ле ни је шко -
ле Вој во ди не”.

То је био и раз лог због ко јег
су пред став ни ци По кра јин ског
се кре та ри ја та за обра зо ва ње, у
чи јем де ло кру гу је по ме ну то
над ме та ње, у сре ду, 25. апри -
ла, по се ти ли то пан че вач ко се -
ло, ка ко би на ли цу ме ста са -
гле да ли оно што ра де омо љич -
ки про све та ри и њи хо ви ђа ци,
као и да би на пра ви ли пре сек
ста ња у по гле ду усло ва – од
гре ја ња до енер гет ске ефи ка -
сно сти згра де.

Пре ма ре чи ма ди рек то ра ОШ
„До си теј Об ра до вић” Вла ди ми -
ра Ри сти ћа, том при ли ком на -
пра вљен је при каз од ре ђе них
ак тив но сти.

– Ор га ни зо ван је спорт ски
дан на два хек та ра зе ле них по -
вр ши на око шко ле. То што је
око нас то ли ко зе ле ни ла и при -
ро де уоп ште, ко ју ко ри сти мо,
али бри жљи во чу ва мо и не гу -

СЕЛО

БРОЈ НИ ПРО ГРА МИ У ОМО ЉИЧ КОЈ ШКО ЛИ

БО ГА ТИ „ДО СИ ТЕ ЈЕ ВИ ДА НИ”

Страну припремио

Јордан
Филиповић

АЛ ТЕР НА ТИВ НИ СА СТА ВИ У СТАР ЧЕ ВУ

Ру си и Гр ци у ККК-у

је мо, си гур но је до при не ло да
сва ке го ди не на по кра јин ском
кон кур су осва ја мо раз не на гра -
де, по пут екс кур зи ја – на вео је
Ри стић.

Овај до га ђај је са мо део ма -
ни фе ста ци је „До си те је ви да -
ни”, ко јом се обе ле жа ва ро ђен -
дан омо љич ке шко ле.

Та ко је у пе так, 20. апри ла,
ту уста но ву по се ти ла град ска
се кре тар ка за за шти ту жи вот не
сре ди не Кри сти на Ба њаи, за -
јед но са за по сле ни ма из ЈКП-а
„Зе ле ни ло”, а јед на од њих, Же -
ња Ма рин ко вић, го во ри ла је о
спо ме ни ку при ро де из та мо -

шњег пар ка – цр ве но ли сној бу -
кви, што су па жљи во слу ша ли
ма ли ша ни из тре ћег раз ре да,
ко ји ма је по том по де ље но пре -
ко пе де сет ма ји ца.

Су тра дан је ор га ни зо ва но
над ме та ње под на зи вом „Шта
знаш о са о бра ћа ју?”, за тим у
не де љу, 22. апри ла, и окру жно
так ми че ње из пред ме та Тех -
нич ко и ин фор ма ци о но обра -
зо ва ње, у ра зним обла сти ма
мо де лар ства, да би у по не де -
љак на ред до шле Ма ле олим -
пиј ске игре, на ко ји ма је уче -
ство ва ло се дам де сет пе то ро уче -
ни ка из свих пан че вач ких уста -

но ва основ ног обра зо ва ња. Тре -
ба ис та ћи да су омо љич ки уче -
ни ци бри љи ра ли и у го то во
свим обла сти ма би ли нај у спе -
шни ји.

Ка да је реч о пред сто је ћим
до га ђа ји ма у ве зи са одр жа ва -
њем „До си те је вих да на”, у че -
твр так, 26. апри ла, у 17.30, у
До му кул ту ре би ће упри ли че -
на све ча на ака де ми ја по во дом
да на шко ле, а на ред ног да на,
од 16 са ти, на про гра му је са да
већ чу ве ни еко ло шки кар не -
вал, ка да се у цен тру Омо љи це
оку пи ве ли ки број де це и од -
ра слих.

Са ку пљен ма те ри јал
за до пу ну књи ге

Про мо ци јом мо но гра фи је „Спо -
ме ни ца со кол ског по кре та у
Пан че ву” Сло бо да на Пе тров -
ског у че твр так, 19. апри ла, у
Но вом Се лу, за вр ше на је ова
те мат ска ми ни-тур не ја по пан -
че вач ким се ли ма.

То је би ла при ли ка да пу -
бли ка са зна не што ви ше о исто -
ри ји со кол ства у на шем окру -
же њу, по пут то га да је, ре ци -
мо, у Но вом Се лу 20. ок то бра
1929. фор ми ра на нај пре сек -
ци ја, док је че та зва нич но осно -
ва на две го ди не ка сни је. У њој
је пр ви шко ло ва ни пред њак био
Бран ко Сте јић, а за њим и Го -
ран Сте јић Гу ци и Вељ ко Ко -
јић, ко ји је пре у зео це ло ку пан
рад с ве жба чи ма.

Пр ви со кол ски јав ни час у
том се лу одр жан је 1934. и од
та да до 1940. одр жа ван је сва -
ке дру ге го ди не. Про па ги ра -
ње те ле сног ве жба ња на ова -
кав на чин при ре ђи ва но је и у
окви ру кул тур но-умет нич ких
при ред би, а ре ци мо у До ло ву
су на јав ним ча со ви ма уче -

ПРО МО ЦИ ЈОМ У НО ВОМ СЕ ЛУ ЗА ВР ШЕ НА МИ НИ-ТУР НЕ ЈА

Спо ме ни ца о со кол ству об и шла се ла

Омољички ђаци научени да брину о природи

сни ци би ли ис кљу чи во Но во -
се ља ни.

Нај бо љи ве жба чи уче ство -
ва ли су на со кол ским сле то -
ви ма, као на при мер Зо ран
Сте јић у За гре бу 1934. го ди -
не, ко ји се по ја вио и на ред не
го ди не у Љу бља ни за јед но с
Вељ ком Ко ји ћем и То зом Ве -
се ли но ви ћем. Сва тро ји ца би -
ли су и у Са ра је ву, док је у Бе -

о гра ду уче ство ва ло и по де сет
со ко ло ва из Но вог Се ла. Ме -
ђу пр вим же на ма у че ти, по -
ред на чел ни це Ма ре По по вић
и ње не за ме ни це Ан ки це Ба -
јић, би ле су и пред ња ки ње Ју -
ли ја на По пин, Иван ка Алек -
сић, Со ка Ди ми три је вић, Хе -
ле на Ба ро, Је ле на Дрен ча,
Илин ка Ђа ко но вић, Ме ри Ср -
бин...

Го ди не 1936. по чео је рад с
де цом, а со кол ска че та и фуд -
бал ски клуб су, по ред ре дов -
них так ми че ња, за јед нич ки ра -
ди ли на по пу ла ри за ци ји ма -
сов ног ба вље ња фи зич ком кул -
ту ром.

На кон ове успе шне ве че ри,
на ко јој је го во рио и исто ри -
чар Ср ђан Бо жо вић, а во ди тељ
је био Мом чи ло Мрч ко вић, ди -
рек тор До ма кул ту ре Со рин Бо -
ља нац и ме шта ни обе ћа ли су
по моћ ау то ру Сло бо да ну Пе -
тров ском у из ра ди но вог из да -
ња књи ге.

Тво рац ове зна чај не мо но -
гра фи је, го сту ју ћи у се о ским
до мо ви ма кул ту ре, ис ко ри стио
је при ли ку да од жи те ља тих
ме ста са ку пи ма те ри јал за до -
пу ну свог де ла, у ко јем ће, за -
хва љу ју ћи ра зним до ку мен ти -
ма, из за бо ра ва из ву ћи је дан
део пан че вач ке исто ри је ко ји
је, мо же се ре ћи, не пра вед но
за по ста вљен.

Ин те ре сант но је да је у Но -
вом Се лу оти шао и по след њи
при ме рак књи ге, па ће про мо -
ци је у Бре стов цу и Ја бу ци мо -
ра ти да са че ка ју штам па ње но -
вог из да ња.

ЗАНИМЉИВО КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ МАРКА ЛОПУШИНЕ У ГЛОГОЊУ

О нашима у Америци и Русији
Солунски панкери „Healers”



На сце ни дво ра не „Апо ло” До -
ма омла ди не у че твр так, 19.
апри ла, од и гра на је пред ста ва
„По кон ди ре на ти ква” по мо ти -
ви ма исто и ме ног де ла Јо ва на
Сте ри је По по ви ћа. Пред ста ву
је из ве ло „По зо ри ште лек ти -
ра”, чи ји је циљ еду ка ци ја и
про мо ви са ње чи та ња код мла -
дих на ра шта ја. Ре жи ју за пред -
ста ву „По кон ди ре на ти ква” пот -
пи са ла је Ја сми на Ве чан ски.

Глум ци „По зо ри шта лек ти -
ра” успе шно су пред ста ви ли
пан че вач кој пу бли ци ово Сте -
ри ји но де ло, о ко ме се че сто
го во ри као о ко ме ди ји ка рак -
те ра. Ли ко ви Фе ме, Еви це, Ва -
си ли ја, Са ре и фи ло зо фа Ру -
жи чи ћа до ча ра ни су ве што во -
ђе ним ди ја ло зи ма. По ја ве ко је
су оку пи ра ле Сте ри ји ну па жњу,
а ко је су би ле ка рак те ри стич -
не за ста нов ни штво та да шње
ју жне Угар ске, од но сно да на -
шње Вој во ди не, као што су по -
кон ди ре ност, же ља да се бу де

не што што чо век ни је, по тре ба
за „но бле сом”, ак ту ел не су и у
да на шње вре ме, са мо су окол -
но сти из ме ње не. Сте ри ја је ове
по ја ве исме вао слу же ћи се ра -
зним сред стви ма, од иро ни је
до ка ри ка ту ре и гро те ске. Та -
ко је Фе мин лик гра ђен до гра -
ни ца ка ри ка ту ре, док се у град -
њи ли ка фи ло зо фа и по е те Ру -
жи чи ћа Сте ри ја слу жио пр вен -
стве но иро ни јом, на сто је ћи да
исме је та да шње псе у до кла сич -
но пе сни штво. Сти че се ути сак
да су је ди ни ли ко ви у дра ми

пре ма ко ји ма је Сте ри ја бла -
го на клон Фе ми на кћи Еви ца и
њен ве ре ник Ва си ли је. Је ди но
су њих дво је оста ли по ште ђе -
ни оштри це Сте ри ји ног пе ра,
док су сви оста ли на овај или
онај на чин пред мет кри ти ке.
Лик Фе ме, при про сте же не и
опан ча ри це, ко ја на кон смр ти
свог му жа схва та да је чи та вог
жи во та те жи ла да бу де не што
дру го, за ми шљен је и при ка -
зан та ко да пу бли ку те ра на
гро хо тан смех. Уми слив ши да
је „но блес”, она на сто ји да се

Јеле на Кату ца, 

проф. срп ског јези ка

и књи жев но сти

СЕРИ ЈА „The Wire”, код
нас пре ве де на као „Жица”
или „Доу шни ци”, јесте кри -
ми на ли стич ка дра ма која
у пет сезо на при ка зу је јед -
ну од нај бо љих кри ми при -
ча. Сва ка сезо на бави се
дру га чи јим слу ча јем, а све
се деша ва у Бал ти мо ру –
од иле гал не трго ви не дро -
гом и мал вер за ци ја у луци,
пре ко про бле ма с коруп -
ци јом у врху град ске вла -
сти, до све про бле ма тич ни -
јег школ ског систе ма и суно -
вра та нови нар ског бизни са.
У сери ји запра во нема глав -
ног лика, а зани мљив је и
избор глу ма ца који тума че
воде ће лико ве. Избе га ва њем
позна тих име на сери ја је још
више доби ла на реа ли стич -
но сти.

Ову сери ју из мно штва
поли циј ских сери ја издва ја
и то што неке поли цај це не
води мото да шти те и слу же,
већ су мно ги неспо соб ни,
окрут ни и вође ни себич ним
моти ви ма. Кри ми нал це не
моти ви ше увек про фит и
жеља да нау де дру ги ма, већ
има ју и људ ске ква ли те те. На
тај начин сери ја при ка зу је
ствар ност поли циј ског рада
и кри ми нал не актив но сти.
Сери ју су мно ги кри ти ча ри
про гла си ли за нај бо љу која
је ика да сни мље на.

КЊИ ГА: Мону мен тал но дело
у шест томо ва „Моја бор ба”
нор ве шког писца Кар ла Увеа
Кна ус го ра оста ви ло је на мене

нај ве ћи ути сак у послед њих
неко ли ко годи на. У дру гом
тому „Моје бор бе” Карл Уве
напу шта Нор ве шку и сели се
у Сток холм. Тамо се заљу -
бљу је у Лин ду и с њом засни -
ва поро ди цу. Убр зо доби ја ју
тро је деце и обо је оста ју зате -
че ни оба ве за ма и рути ном
која испу ња ва сва ко днев ни
живот. Карл нам гово ри о
раз ли чи тим врста ма љуба ви,
пре ма деци, жени, при ја те -
љи ма и књи жев но сти. Реч је
о све тлим, али и там ним стра -
на ма љуба ви, па књи га оби -
лу је суко би ма и кон флик ти -
ма и исто вре ме но врви од
нежно сти, љуба ви и стр пље -
ња. Мало ко је имао хра бро -
сти да то тако отво ре но при -
зна све ту.

Раза пет изме ђу љуба ви,
очин ства и наго на за само -
ћом и писа њем, Карл Уве
почи ње да се пита да ли је то
живот који жели да води. Он
при зна је сво је нај мрач ни је
пори ве, па самим тим и чита -
о це тера да се зами сле над
сво јим живо том и сво јим
само об ма на ма и сла бо сти ма.

КУЛТУРА
Петак, 27. април 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс
ПРЕД СТА ВЉЕН РО МАН ЉИ ЉА НЕ ЈО ВА НО ВИЋ

ЖИ ВОТ У ТРИ ДА НА
Књи га о 
из ми шље ном ли ку – 
ико но пи сцу Ра фа и лу
Астра пи Ра ша ни ну

У чи та о ни ци Град ске би бли о -
те ке у уто рак, 17. апри ла, пред
ма хом мла дом пу бли ком, пред -
ста вљен је нај но ви ји ро ман спи -
са те љи це Љи ља не Јо ва но вић,
под на сло вом „Три да на”. Ова
књи га, на из глед јед но став ног,
али, ка ко је на про мо ци ји ис -
так ну то, ефект ног на сло ва, пре -
ма ре чи ма Бран ке Мар ган, про -
фе сор ке књи жев но сти, за пра -
во пред ста вља „ро ман си ра ну
сред њо ве ков ну исто ри ју”. Ау -
тор ка је ис та кла да је иде ју за
ро ман до би ла од Зо ра на Ла за -
ре ви ћа, пред сед ни ка Са бо ра
ико но пи са ца Ср би је.

На пред ста вља њу књи ге об ја -
шње но је да сам на слов „Три да -
на” упу ћу је на по след ња три да -
на у жи во ту глав ног ју на ка, ико -
но пи сца Ра фа и ла Астра пе Ра ша -
ни на, ко ме се у од суд ним тре ну -
ци ма ја вља Бо го ро ди ца и са оп -
шта ва да су му пре о ста ла још три
да на ово зе маљ ског жи во та. У та
три да на Ра фа и ло по ку ша ва да
ре кон стру и ше чи тав свој жи вот,
по себ но се освр ћу ћи на соп стве -
не гре хе и по ка ја ње због њих.

Ро ман „Три да на”, иа ко је
лик глав ног ју на ка плод ма ште,

Моја бор ба

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 

Мирјана Марић
Величковић

Пред ста ве
Субо та, 28. април, 12 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва за децу „Злат ко во зла то”.

Музи ка
Четвр так, 26. април, 13 сати, Музич ка шко ла „Јован Бан -
дур”: школ ско так ми че ње гуда ча.

Четвр так, 26. април, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди -
не: музич ко вече „Наран Џе мо ва ње”.

Петак, 27. април, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди не:
кон церт саста ва „Зона Б”.

Субо та, 28. април, 18 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра: реги -
о нал на смо тра музич ко-фол клор ног ства ра ла штва деце из
осам општи на јужног Бана та.

Субо та, 28. април, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди не:
кон церт Сане Гарић уз подр шку локал ног бен да „Бас и сте -
га”.

Поне де љак, 30. април, 19 сати, сце на Кул тур ног цен тра:
завр шни кон церт кла ри нет ског мастер-кла са др Огње на
Попо ви ћа.

Поне де љак, 30. април, 21 сат, фоа је Кул тур ног цен тра: вече
сал се.

Изло жбе
Поне де љак, 30. април, 19 сати, Народ на башта: изло жба
скулп ту ра и обје ка та „Дескрип ци ја посту па ка” Гора на Пече -
но ви ћа.

Темат ски про грам
Четвр так, 26. април, 19 сати, чита о ни ца Град ске библи о те -
ке: про мо ци ја књи ге „Наци о нал ни кул тур ни иден ти тет као
осно ва срп ског наци о нал ног иден ти те та”.

Петак, 27. април, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
завршно вече манифестације „Једна књига – један град” под
називом „Балкански хоризонт догађаја – Између историјске
судбине и индивидуалне животне приче”.

Субо та, 28. април, 12 сати, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди -
не: обе ле жа ва ње Међу на род ног дана дру штве них ига ра.

ла зи у Со по ћа не и би ва фа -
сци ни ран та мо шњим фре ска -
ма. Ње гов та ле нат за фре ско-
сли кар ство ис по ља ва се још у
мла дим го ди на ма, те он по -
ста је истин ски пре га лац у ба -
вље њу по слом за ко ји је при -
ро дом пред о дре ђен. У рад њу
ро ма на је утка на и еле гич на
љу бав на при ча из ме ђу глав ног
ју на ка и ње го ве иза бра ни це Те -
о до ре, по ре клом из Ко то ра.
Упра во у Ко то ру, у Цр кви Све -
тог Три фу на, на ла зи се ико на
Бо го ро ди це ко ју је на сли као
је ван ђе ли ста Све ти Лу ка, пр -

ви ико но пи сац, а та сли ка кра -
си и ко ри це ро ма на.

По ред то га што се ба вио фре -
ско-сли кар ством и осли ка вао
зна ме ни те ма на сти ре и цр кве
ко ји су ни ца ли у том пе ри о ду,
из ма шта ни ју нак ро ма на Љи -
ља не Јо ва но вић био је и ви тез,
ко ји је уче ство вао у по зна тим
исто риј ским бит ка ма и би вао
ра њен. Пре ма ре чи ма ау тор ке,
за раз вој Ра фа и ла као умет ни -
ка по себ но су бит ни ње го ви
учи те љи, а љу бав из ме ђу учи -
те ља и уче ни ка за у зи ма по себ -
но ме сто у том од но су. Н. П.

у се би но си и еле мен те исто -
риј ског ро ма на. На стра ни ца -
ма ове књи ге, на и ме, до ча ра -
на је и ат мос фе ра сред њо ве -
ков не Ср би је. Ау тор ка је Ра -
фа и лов жи вот и рад сме сти ла
у до ба Сте фа на Ла за ре ви ћа.
Тај тур бу лен тан пе ри од срп -
ске исто ри је пред ста вљао је за -
ни мљи ву под ло гу за глав ну те -
му ро ма на, жи вот ико но пи сца
и фре ско пи сца Ра фа и ла. Пре -
ма ре чи ма ау тор ке, Ра фа и ло
је по то мак Ми ха и ла Астра пе,
ко ји је осли као ма на стир Сту -
де ни цу. Као де те, он че сто од -

У ДВО РА НИ „АПО ЛО” ДО МА ОМЛА ДИ НЕ

По кон ди ре на ти ква

Дар ко Рун дек & „Еки па” у не -
де љу, 22. апри ла, одр жа ли су у
Кул тур ном цен тру кон церт ко -
ји ће Пан чев ци ду го пам ти ти
и пре при ча ва ти. Ка ко је сам
Рун дек ис та као, они већ не ко
вре ме обе ле жа ва ју два де сет го -
ди на од из ла ска ње го вог пр вог
са мо стал ног ал бу ма „Апо ка -
лип со” (1997), те је и овај кон -
церт одр жан у скло пу њи хо ве
тур не је по во дом тог ју би ле ја.
Рун дек је, на и ме, 2017. го ди не
оку пио пра те ћи бенд, ко ји је
на зван „Еки па”, и од та да с
њим на сту па. Са „Еки пом” је
вр ло бр зо на пра вио син гло ве
ко ји су већ по ста ли хи то ви, по -
пут пе са ма „Бар ба ра”, „Там ни
јор го ван”, „Цр ни ду си”.

Ве че у Кул тур ном цен тру би -
ло је пре пу но емо ци ја. Рас по -
ло же ну пу бли ку, ко ја је све вре -
ме то ком кон цер та игра ла, на
но ге су по ди гле пе сме ко је је

бенд сви рао већ на са мом по -
чет ку. Не дељ ни кон церт отво -
рен је пе смом „Там ни јор го -
ван”, ко ју је Рун дек на пра вио
са „Еки пом”, а за вр шен пе смом
„Шејн” из до ба „Ха у сто ра”, ка -
да се бенд, на по зив пу бли ке,
вра тио на бис. Из ме ђу су усле -
ди ле пе сме „Цр ни ду си”, „Ру -
ке”, „Ена”, „Сеј ме ни”, „Апо ка -
лип со” и мно ге дру ге, ка ко оне
но ви јег по ре кла, та ко и оне ста -

ри је, ко је пу бли ка већ ду го пам -
ти и пе ву ши с но стал ги јом, се -
ћа ју ћи се не ких про ху ја лих вре -
ме на. За ни мљи во је и то да Рун -
де ко ве пе сме под јед на ко зна ју
и ста ри ја пу бли ка и мла де ге -
не ра ци је. То са мо по ка зу је да
је Рун дек био и остао це њен и
по пу ла ран на овим про сто ри -
ма. Овај све стра ни умет ник, ко -
ји се, по ред му зич ке ка ри је ре,
ба ви и ре жи јом, а и глу мио је у
не ким пред ста ва ма, на сце ни
је на пра вио пра ви спек такл, ко -
ји је пу бли ка са оду ше вље њем
по здра ви ла. Дво ра на Кул тур -
ног цен тра би ла је ма ла да при -
ми све за ин те ре со ва не по кло -
ни ке Рун де ко ве му зи ке, па су
сто ли це би ле по ста вље не и на
са мој би ни. Упра во је пу бли ка
на би ни би ла нај ве се ли ја и има -
ла нај ви ше про сто ра за игру.

О сти хо ви ма Рун де ко вих пе -
са ма мо же се го во ри ти као о пра -

вој по е зи ји, с об зи ром на то да
они но се сми сао ко ји пре ва зи ла -
зи обич не му зич ке пе сме. Та ко,
на при мер, у сти хо ви ма пе сме
„Апо ка лип со”, по ко јој је ал бум
из 1997. го ди не до био име, а ко -
ји гла се: „Ти си пре мла да, а ја
сам пре стар за че ка ње / Ми рис у
зра ку ме кан је / Од ка да тво је
срео сам очи / Сан ове но ћи по -
чи ње”, сре ће мо си не сте зи ју, стил -
ску фи гу ру ко ја се уо би ча је но
на зи ва „ме ша ње чу ла” ( у овом
слу ча ју то је „ме кан ми рис”), што
по ка зу је да је Дар ко Рун дек истин -
ски пе сник, чи ји је та ле нат не -
спо ран. И мно ге дру ге Рун де ко -
ве пе сме но се у се би пра ви пе -
снич ки по тен ци јал. То што је он
пре то чен у му зи ку, обе ћа ва да
ће се ње го ве пе сме слу ша ти и
пе ва ти и он да ка да нас ви ше не
бу де, као што се слу ша ју и пе ва -
ју са да иа ко „Ха у сто ра” одав но
не ма. Н. П.

ДАР КО РУН ДЕК & „ЕКИ ПА” ОДУ ШЕ ВИ ЛИ ПАН ЧЕ ВАЧ КУ ПУ БЛИ КУ

Два де сет го ди на ал бу ма „Апо ка лип со”

та ко и по на ша, али су ње не мо -
гућ но сти за та ко не што скром -
не. У свом из ра жа ва њу она се
слу жи „ис ква ре ним” фран цу -
ским и не мач ким је зи ком, чи -
јој упо тре би ни је до ра сла, па
ис па да сме шна. На су прот та ко
при ка за ном Фе ми ном ли ку сто -
ји лик ње не кће ри Еви це, ко ја
скром ност не глу ми, већ је оди -
ста скром на, и не раз у ме по на -
ша ње сво је мај ке. Чи ни се да
су сви оста ли ли ко ви у дра ми
за ми шље ни та ко да што пла -
стич ни је и увер љи ви је до ча ра -
ју лик глав не ју на ки ње.

На кра ју тре ба ис та ћи и то
да је циљ „По зо ри шта лек ти -
ра” да се и пу бли ка ак тив но
укљу чи у пред ста ву. Та ко је,
на кон из во ђе ња пред ста ве, пу -
бли ка би ла у при ли ци да глум -
ци ма по ста вља пи та ња и пред -
ла же им на ко ји на чин да по -
но во из ве ду по је ди не сце не у
дра ми. Ова ква кон цеп ци ја чи -
ни ово по зо ри ште је дин стве -
ним, јер те ра пу бли ку на раз -
ми шља ње и ни ко не од ла зи
рав но ду шан пре ма оно ме што
је у пред ста ви ви део и до жи -
вео.

Н. П.



ПРО ДА ЈЕ СЕ Мер це дес
ви то 2000. го ди ште, те -
рет ни, ре ги стро ван.
064/886-50-02 и
060/034-75-64 (СМС)

ТО ЈО ТА ко ро ла ХЛ 1.3,
1991. плин, ре ги стро ван
до апри ла 2019, у од -
лич ном ста њу. 063/858-
48-21. (258724)

ПУН ТО 2009, 54.000,
ре ги стро ван, гас, ку ка,
пр тља жник, му зи ка, га -
ра жи ран. 064/240-93-
84. (258760)

ФОЛ КСВА ГЕН по ло,
ме та лик црн, komfort li-
ne, 1986 цм³, евро ди -
зел, 2003. го ди ште.
064/131-59-56,
065/349-51-20.
(258781)

ЈУ ГО ин, 2005, ре ги -
стро ван до ју ла 2018.
го ди не, у ло шем ста њу,
400 евра. 013/321-596.
(258790)

ПРО ДА ЈЕМ опел кор су
1.4, 64.000, бен зин,
2010, ре ги стро ван, пр ви
вла сник. 063/354-221.
(258823)

АСТРА Г , 2002, 1.6,
бен зин + плин + атест,
кли ма, 1.750 евра.
064/240-67-56.
(258847)

СКУ ТЕР мо тор спо рт,
2007. го ди ште, 250
евра. 064/193-17-41.
(258847)

ЈУ ГО ИН Л, 2007, ре ги -
стро ван до ав гу ста
2018, ате сти ран гас.
066/108-911, 061/160-
61-51. (258915)

ПУН ТО 1.1, бен зи нац,
1998. го ди ште, 185.000,
ре ги стро ван до кра ја ју -
ла, 830 евра. 064/866-
20-21. (258917)

АСТРА Ф, ка ра ван,
1997. го ди ште, бен зин,
гас (атест), ку ка, вла -
сник. 063/520-505.
(258414)

ПРО ДА ЈЕМ хјун даи
лан тру, 1995. 063/250-
398. (259004)

ЈУ ГО ко рал 45, 1997. го -
ди ште, пре шао 88.000
км, ре ги стро ван до кра -
ја го ди не. 062/245-726.
(258958)

ЗА СТА ВА 101, 1988, со -
лид на, ре ги стро ва на,
од ли чан мо тор, 400
евра.  062/804-66-93.
(259014)

СИ ТР О ЕН кса ра, 2.0
ХДИ, 2003, 240.000 км.
064/479-40-85.
(259022)

ПРО ДА ЈЕМ ко рал ин,
2005. го ди ште, пр ви
вла сник. 062/495-049.
(259031)

ПУН ТО 1.2, 8 В, 2007,
де цем бар, фул опре ма,
98.000 км. 064/130-36-
02. (259033)

ФОЛ КСВА ГЕН  фокс,
1.2, 2005, фул опре ма,
101.000 км, на име.
064/587-50-24.
(259033)

КСА РА 1,2, 2003. пе то -
ра вра та, кли ма, у пр вој
бо ји, 138.000 км.
064/587-50-24.
(259033)

ШКО ДА фа би ја 1.4
МПИ, 2002, ка ра ван,
фул опре ма, 105.000
км, вла сник. 064/587-
50-24. (259033)

ОПЕЛ кор са enjoy 2007,
133.000 км, фул опре -
ма, без ко жних се ди -
шта, 3.200 евра, мо гућ
до го вор, пр ви вла сник,
ку пљен нов у Ср би ји
(Ком не но вић ау то).
063/232-757. (259055)

ПЕ ЖО 206 SW. 2002.
го ди ште, ре ги стро ван,
вр ло до бар. Тел.
063/777-28-66.
(259066)

АУ ТО-КЛИ МЕ за све ти -
по ве во зи ла, сер ви си ра -
мо и пу ни мо га сом, све
са за ме ном уља и УВ
бо јом, 2.500 ди на ра.
„Фри го тех ник”,
013/361-361, 064/122-
68-05. (259104)

ПРО ДА ЈЕМ си тр о ен
кса ру 1.6, 16 В, 2005,
топ ста ње, на име куп -
ца. 060/028-14-80.

СТИ ЛО 1.9 ди зел, 2003,
тро је вра та, фул опре -
ма, вла сник. 064/587-
50-24. (259033)

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

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

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у
би ло ком ста њу од 70
до 1.500 евра. 062/193-
36-05. ()259053)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле,
ста ње и из глед не бит ни,
до 2.000 евра. 063/165-
83-75. (259053)

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.
(259099)

ТО ЧАК од плу га 757.
063/823-29-61.
(258968)

ТРАК ТОР ИМТ 539, че -
тво ро ред ни шпа р тач са
ку ти ја ма, 8 ме та ра еле -
ва тор за ку ку руз без
елек тро мо то ра.
013/262-44-11, Ог ња -
нов. (258978)

КУ ПУ ЈЕМ трак тор са
опре мом или без.
063/739-76-72.
(259077)

КУ ПУ ЈЕМ мо то кул ти ва -
тор са при кључ ци ма
или без, мо же не ис -
прав но. 063/739-76-72. 

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну
га ра жу на Ко те жу 2, на
углу код Пи ва ре.
063/354-221. (258823)

ПРО ДА ЈЕМ га ра жу, зи -
да ну, ро ло-вра та, укњи -
же на, Све тог Са ве 59,
стру ја, вла сник.
063/449-798. (258818)

ПРО ДА ЈЕМ ли ме ну га -
ра жу, 2,60 х 5.00 м, по -
вољ но, мо ра се пре ме -
сти ти. 063/822-48-10.
(258935)

ВЕШ-МА ШИ НА и по -
лов ни де ло ви од веш-
ма ши на. Тел. 013/252-
05-10, 063/703-76-07.
(258815)

ВЕШ-МА ШИ НА, ком би -
но ва ни фри жи дер и по -
лов ни де ло ви од веш-
ма ши на. Тел. 252-05-
10, 063/703-76-07.
(258403)

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

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

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

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

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

ПРО ДА ЈЕМ пче ле на ЛР
ра мо ви ма. 063/866-78-
24. (258732)

ПРО ДА ЈЕМ ка ду, вра та,
сто ком пју тер ски, по -
вољ но. 064/582-22-85,
013/313-576. (258747)

ПРО ДА ЈЕМ два ста на
хит но и гроб но ме сто -
Ста ро гро бље. 064/130-
27-34. (258741)

ПРО ДА ЈЕМ тр пе за риј -
ску ви три ну, мо же за
књи ге, два кре ве та са
ду ше ци ма. 
065/344-85-77. 

ПРО ДА ЈЕМ ме ша ли цу,
кру њач и мо то кул ти ва -
тор. 065/559-74-68.
(258782)

ПРО ДА ЈЕМ сто за 
ма ни кир. 
064/271-63-95.
(258817)

КРЕ ВЕТ бол нич ки, ме -
тал ни, вр ло прак ти чан,
са мо 20.000 ди на ра.
063/894-84-23.
(258824)

ПРО ДА ЈЕМ кле са ни
ка мен, за зи да ње, но ви
цреп, ци глу ма ли фор -
мат. 064/110-12-80.
(258859)

ПРО ДА ЈЕМ би бер цреп,
пре о ста ла др ва, ци глу
ве ли ки фор мат, стај ско
ђу бре, сте о не кра ве.
063/711-77-43.
(258874)

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.
(258331)

ПРО ДА ЈЕМ те рет ну ау -
то-при ко ли цу но си во сти
500 кг, ди мен зи је 900 х
1400 х 350, руч но ра ђе -
на. Тел. 064/424-97-20.
(258874)

БУ ТАН бо ца ве ћа, са
плин ским ре шо ом са
две рин гле. Тел.
064/424-97-20.
(258874)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин -
ска  ко ли ца, ши ва ћу
ма ши ну да ни ца, ма ле
елек тро мо то ре. Тел.
347-130. 
(258887)

ПРО ДА ЈЕМ од лич ну
по лов ну ци глу, ста ри
фор мат. Зве здан,
063/224-435. (258903)

ФО ТЕ ЉА хо пла, на рас -
кла па ње, но ва , сим по,
85 евра. 062/297-005.
(258906)

ДВА ПВЦ  све тлар ни ка
155 х 145, соб на вра та,
пећ за цен трал но, гре ја -
ње до 100 м2. 063/214-
387. (258901)

ПРО ДА ЈЕМ уга о ну гар -
ни ту ру, по вољ но.
063/198-18-85.
(258924)

ПРО ДА ЈЕМ два ка у ча и
фо те љу, ку хињ ски сто и
сто ли це. Тел. 234-55-
27. (258933)

ПРО ДА ЈЕМ ин ду стриј -
ску ши ва ћу ма ши ну
brother, рав но ште па ју -
ћи, ис пра ван. 063/822-
48-10. (258935)

ТО ПЛОТ НЕ пум пе, нај -
е ко но мич ни ји вид гре -
ја ња, про лећ на ак ци ја,
га ран ци ја ква ли те та.
062/118-26-81.
(258943)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши -
ну шпо рет, рад ни сто,
сто ли це и др. Тел.
063/386-277. (258948)

ГУ РА ЛИ ЦА, би ци клић
без пе да ла, би цикл са
три точ ка, по вољ но.
063/690-269. (258952)

ТО МО СО ВА пум па за
на вод ња ва ње, 100 м
цре ва, цве но ве пр ска -
ли це. 064/212-52-52.
(259010)

СТО ЛО ВИ, сто ли це,
сто ли ћи, ка уч, ко мо да,
ви три на, ра ди ја тор,
гре ја ли ца. 065/353-07-
57. (259018)

ВЕШ-МА ШИ НА ма -
ња/ве ћа, фри жи дер 220
– 240 л, уга о на гарт ни -
ту ра, дво сед, ду шек за
брач ни кре вет, ко мо де,
те пих, сто чи ћи. Тел.
063/861-82-66.
(258987)

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

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

ПРО ДА ЈЕМ по лов не
фо те ље мој ца. 060/090-
96-57. (259004)

ПО ЛО ВАН на ме штај:
дво сед, тро сед и дру го.
064/354-69-76.
(1259041)

ВЕ ЛИ КИ ве пар  јорк -
шир, 19 ме се ци, мо же
за ме на за су пра сну кр -
ма чу. 060/311-29-64.
(259035)

ПРО ДА ЈЕМ ши ва ћу ма -
ши ну. Тел. 351-944 или
063/134-40-32.
(259054)

ПРО ДА ЈЕМ по ло ван на -
ме штај из уво за.
064/366-57-87, 335-
930. (259060)

ПРА СИ ЋИ жен ски, 40 –
50 кг, на про да ју.
061/280-20-35.
(259078)

ДЕ ТЕ ЛИ НА но ва на
про да ју. Ми ћа.
064/303-28-68.
(259078)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ, 3.5
кв, ис прав на и фри жи -
дер. 064/154-95-65.
(259079)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ни би -
цикл, по лар, очу ван.
063/709-44-97.
(259082)

НА ПРО ДА ЈУ  кре ве ти,
сто ло ви, те пи си, сто ли -
це, фри жи де ри, за мр зи -
ва чи, веш-ма ши на, те -
ле ви зо ри, ТА пећ, ду ше -
ци, сер ва ни, веш-ма ши -
на, ра зно. 064/155-38-
13. (259092)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши -
ну, по лов не де ло ве ма -
ши на, фри жи дер, ТА
пећ. 064/129-73-60.
(2590959

ПРА САД за кла ње и
тов. Тел. 063/311-277.
(259105)

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

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, бе лу тех ни ку,
би ци кле и сво оста ло
по кућ ство. 061/641-30-
36. (258745)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, плин ске бо це,
ста ро пер је и ста ро гво -
жђе. 066/900-79-04.
(258748)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, гар ни ту ре, ку -
хи ње, сто ло ве, сто ли це
и оста ло по кућ ство.
062/148-49-94. 
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ПРО ДА ЈЕМ плац у Пр -
вом про се ку, Ул. Брат -
ства је дин ства. Тел.
064/832-46-38. (257660)

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

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

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

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

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

НА ПРО ДА ЈУ гра ђе вин -
ски пла це ви на Стре ли -
шту, укњи же ни. Тел.
064/119-04-31. (258338)

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

НА ПРО ДА ЈУ плац са ви -
кен ди цом на Ку де љар цу.
064/861-48-68. (258493)

КУ ЋА, 70 м2, сре ђе на,
цен тар. +38164/567-33-
86. (258737)

СА МОШ, про да јем ку ћу
130 м2, 15 ари пла ца,
по треб на ула га ња. Тел.
065/600-23-84. (258742)

СА МОШ, про да јем око
два лан ца по љо при вред -
ног зе мљи шта, бли зу се -
ла. Озби љан бе не фит.
Тел. 065/600-23-84. 

КУ ПУ ЈЕМ би бер цреп.
065/562-88-83. (258874)

МЕ ТА ЛИ ИВАН, от куп
се кун дар них си ро ви на,
Пе те фи Шан до ра 29,
Вој ло ви ца. 061/271-26-
70, 064/194-83-22.
(259086)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре са то ве;
но вац, пен ка ла, књи ге,
раз глед ни це, сит не ан -
ти кви те те. 013/233-35-
01, 064/265-82-98.
(259073)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста рин -
ски на ме штај, са то ве,
сли ке, ста ри но вац, би -
жу те ри ју, ста ро по кућ -
ство. 335-930, 335-974,
063/705-18-18. (259060)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не ме -
та ле, алу ми ни јум, ли -
мен ке, веш-ма ши не, за -
мр зи ва че, гво жђе, аку -
му ла то ре, те ле ви зо ре.
061/206-26-24. (259096)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, све
вр сте ме та ла, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че, те ле -
ви зо ре, шпо ре те.
061/322-04-94. (259096)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, ба -
кар, ме синг, алу ми ни -
јум, оло во, веш-ма ши не,
за мр зи ва че, до ла зим.
061/321-77-93. (259096)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће,
стро ги и ши ри цен тар,
по вољ но. 066/937-00-13
(СМС)

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

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, 6 ари
пла ца,  Ц. Ду ша на 70-а
Пан че во 063/372-260.
(СМС)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 141 м2,
ПР, 36.000. (636),
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(258807)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 30 м2 +
те ра са 10 м2 + по друм,
I спрат, ком плет на ме -
штен, но во град ња,
смарт блок, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-
05. (258807)

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.
(25875590

ИГА ЛО, ку ћа спрат на,
бли зу мо ра, плац 100
м2, вла сник, 60.000.
062/151-41-98.
(258751)

МЕ ЊАМ/ПРО ДА ЈЕМ
хит но, по вољ но, до го -
вор ку ћу са про дав ни -
цом у ра ду, Омо љи ца за
Пан че во ку ћу или плац.
064/808-74-53. Јеф ти -
но. (258763)

КУ ЋА, спрат на, 150 м2,
га ра жа, ве ли ко дво ри -
ште, ста ра Ми са.
065/361-60-11,
064/396-18-07.
(258769)

ДУ БО КА БА РА, про да -
јем плац са ку ћом.
064/287-90-92.
(258874)

КУ ЋА на 5 ари пла ца,
Ми са, 180 м2, усе љи ва.
061/286-50-99.
(258740)

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

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 138 м2,
плац 15 ари, 25.000; до -
го вор. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(258807)

КУ ЋА, ста ра швап ска, у
Ка ча ре ву, на 7.20 ари
пла ца. 062/830-82-31.
(258804)

УКЊИ ЖЕ НА спрат на
ку ћа, 150 м2, хит но,
фик сно 51.000, Ку де ља -
рац. 060/040-96-51.
(258813)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Цре -
па ји, 11 ари пла ца.
065/658-47-74.
(258797). 

ВИ КЕ НИ ЦА, Де ли блат -
ска пе шча ра, на се ље
Ве кер ле, ви ше ин фор -
ма ци ја на 064/409-66-
63. (2588806)

ПЛАЦ, Ми са, Зла ти бор -
ска ули ца, 5 ари 22 х
24, стру ја, во да, гас,
вла сник. 063/449-798.
(258818)

ХЕК ТАР гра ђе вин ског
зе мљи шта, се вер на зо -
на, ас фалт, стру ја, са мо
15.000. 063/894-84-23.
(258824)

ОМО ЉИ ЦА, про да јем
ку ћу, плац 6 ари, ме -
њам за стан. 013/618-
652, 065/657-34-34. 

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

ПЛАЦ 40 ари, са ку ћом,
Ја буч ки пут, стру ја, во -
да, 45.000. 064/205-53-
32. (258848)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут,
но ва ку ћа, 5 ари, укњи -
же на, 27.000. (679),
„Трем”, 063/836-23-83.
(258851)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, 17 ари,
60 м2,  27.000. (679),
„Трем”, 063/836-23-83.
(258851)

УЖИ цен тар, 8 ари, 250
м2, 40 м2, 30 м2,
170.000. (679), „Трем”,
063/836-23-83.
(258851)

УЖИ цен тар, 300 м2, но -
ва, екс тра, 5 ари,
130.000. (679), „Трем”,
063/836-23-83.
(258851)

КУ ЋУ у Омо љи ци про -
да јем или ме њам за
стан. 062/249-216.
(258853)

КУ ЋА, Ба нат ско Но во
Се ло, 100 м2, 12 ари,
усе љи ва. 062/398-458.
(258856)

ПРО ДА ЈЕМ плац, ба шту
11 ари + 3 ара пу та у
Пан че ву, Иве Кур јач ког
149., 064/110-12-80.
(258859)

КУ ЋА, Ми са 35 м2 + зи -
да ни обје кат 70 м2, 33
ара пла ца. 064/194-03-
87. (258860)

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

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

ОМО ЉИ ЦА, 65 м2, 6.5
ари, усе љи ва, по моћ ни
објек ти. 064/961-00-70.
(258868)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у ши -
рем цен тру на 5 ари,
1/1. 013/355-575,
062/431-774. (258892)

БА ВА НИ ШТА НАЦ, ви -
кен ди ца, 30 ари до ас -
фал та, тро фа зна, бу -
нар, во ће. 064/493-00-
47. (258900)

ПРО ДА ЈЕМ 6 ари пла ца
са ви кен ди цом код Ду -
бо ке ба ре. Тел.
064/166-12-62.
(258904)

ЈА БУЧ КИ пут, но ва ку ћа
86 м2, енер гет ски па -
сош, укњи же ни.
065/258-87-77.
(258922)

ПРО ДА ЈЕМ плац 49
ари, Но во се љан ски пут,
пре ко пу та „Да ви да”.
064/131-42-02.
(258950)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву ку -
ћу, ста ра Ми са. Тел.
069/223-24-25.
(258956)

ОМО ЉИ ЦА, ку ћа са
опре мље ним ло ка лом у
ра ду, плац 16 ари,
22.000. „Лајф”,
061/662-91-48,
013/317-634. (258960)

ВОЋ ЊАК, 15 ари 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.
(258980)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, ку ћа 120
м2 + ку ћа 65 м2, у јед -
ном дво ри шту, плац 8.5
ари. 062/185-86-73.
(258987)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну ку -
ћу, Мак си ма Гор ког
плац 3.8 ара. 063/301-
360. (259001)

КУ ЋА, Те сла, екс тра ло -
ка ци ја за при ва тан би -
знис и ста но ва ње.
066/001-050. (259006)

КУ ЋА, ши ри цен тар, но -
ва, од мах усе љи ва,
28.500. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(4761)

ЦЕН ТАР, по друм + ВП
+ та ван, по го дан за по -
слов ни про стор. (67),
„Мил ка М”, 
063/744-28-66.
(4761)

МИ СА, две стам бе не је -
ди ни це, 680 ари, две
ули це, стру ја, во да,
35.000. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(4761)

МИ СА, плац код шко ле
6.8 ари, пла це ви Ка ра у -
ла, ста ра Ми са. (67),
„Мил ка М”, 
063/744-28-66.
(4761)

КУ ЋА, Син ђе ли ће во на -
се ље, 5,3 ари, га ра жа,
фронт 16 м. (67), „Мил -
ка М”, 063/744-28-66.
(4761)

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.
(259008)

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.
(259008)

ЈА БУ КА, дво соб на, 64
м2, 4 ара пла ца, чвр ста
град ња, 21.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(259008)

ПРО ДА ЈЕМ део ку ће у
цен тру гра да, по вољ но.
064/548-29-29.
(258963)

ПЛА ЦЕ ВИ, град ско гра -
ђе вин ско зе мљи ште, ин -
ди ву дал на из град ња,
ми ни фа бри ке, 
ши ри на 36 м. 
064/212-52-52.
(259010)

ХИТ НО, по че так Ку де -
љар ца, сре ђе на, спрат -
на 130 м2, 2,3 ара,
60.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(259011)

ПРЕ СПАН СКА, 88 м2,
тро соб на, на 4,85 ари
пла ца, два по моћ на
објек та, 35.000. „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(259017)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем на,
130 м2 + ло кал 30 м2, на
7,3 ара пла ца, 30.000.
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(259017)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, ку ћа 53
м2, 1 ар, 13.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(259011)

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

ХИТ НО про да јем ку ћу
на ста рој Ми си, 100 м2,
4 ара. 063/199-24-16.
(259017)

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. (259021)

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

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

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

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. 
(258807)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 60 м2, I,
но во град ња, 45.000, до -
го вор. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 
069/196-96-05. 
(258807)
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ВИ ШЕ до брих и по вољ -
них ку ћа у окол ним се -
ли ма. (49), „Му станг”,
062/226-901. (259021)

БА НАТ СКИ БРЕ СТО -
ВАЦ, хит но, но ви ја тро -
соб на, 7,45 ари, 16.500.
(49), „Му станг”,
062/226-901. (259021)

КНИ ЋА НИ НО ВА 33,
120 м2, 33.000, по год на
за из да ва ње. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(259023)

ТЕ СЛА, ку ћа 60 м2,
плац 1.84, 38.000, до го -
вор. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-
15. (259023)

ПО ЛА спрат не ку ће,
згод но два ма ња ста на,
Ко теж 1, без по сред ни -
ка. 064/584-75-39.
(259044)

КУ ЋА 100 м2, 5,6 ари,
плац Мо ше Пи ја де,
80.000 евра. 064/354-
69-76. (259039)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу и ло -
кал, Син ђе ли ће ва 41.
061/651-76-45.
(259036)

ШИ РИ цен тар, 120 м2, 5
ари, га ра жа од лич на,
80.000. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (259027)

ВИ КЕН ДИ ЦА, 47 м2, 16
ари пал ца, ви кенд на се -
ље По ња ви ца, стру ја,
хи дро фор, ле га ли зо ва -
но, 1/1, 9.000 евра.
060/066-13-05.
(259063)

ВИ КЕН ДИ ЦУ на Де во -
јач ком бу на ру про да јем
или ме њам за слич но.
060/355-50-20.
(259069)

ПРО ДА ЈЕМ 2,2 лан ца
зе мље у Ла пу. 060/033-
25-66. (259090)

ОМО ЉИ ЦА, плац 11.5
ари, стру ја, во да, за по -
чет обје кат, вла сник.
064/260-05-34.
(259093)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ба -
ва ни штан ском пу ту 15,5
ари, по вољ но. 060/028-
14-80. (259108)

ПРО ДА ЈЕМ два дво соб -
на ста на. Стре ли ште и
цен тар, по вољ но.
066/937-00-13 (СМС)

БЕЗ по сред ни ка про да -
јем тро со бан, 73 м2, 
на Те сли. Тел. 064/175-
63-14 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан
ком фо ран стан, III
спрат, Ко теж 2, Пан че -
во. 065/449-78-36.
(258786)

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

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

У СА МАЧ КОМ про да -
јем на ме ште ну гар со ње -
ру, IV спрат, 18 м2.
065/353-07-57.
(257589)

КО ТЕЖ 2, Вој во ђан ски
бу ле вар, дво со бан, 57
м2, II спрат, на ме штен,
вла сник. 064/474-87-74.
(257934)

ПРО ДА ЈЕМ стан, дво и -
по со бан, 64 м2, стро ги
цен тар. 063/172-50-19.
(258218)

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

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
нов стан, 57 м2, пре ко
пу та „Ави ва”, Сте ри ји на
12, за ку ћу или плац
(ши ри цен тар).
064/555-41-70. (25877)

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

ЦЕН ТАР, нов укњи жен
стан, 37 м2. Вла сник.
063/208-352. (258729)

ПРО ДА ЈЕМ стан у То -
по ли, 65 м2, или ме њам
за ма њи са ЦГ, уз мо ју
до пла ту. Стан је у при -
зем ној згра ди, има сво -
је дво ри ште и ЕГ,
19.000 евра, укњи же но,
вла сник.  060/366-62-
90. (258731)

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.
(258818)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни
стан до ули це, Жар ка
Зре ња ни на, вла сник.
061/382-88-88.
(258820)

МИ СА, 40 м2, нов, III
спрат, 21.000. (926),
„Ку по ла”,  065/328-66-
94. (258821)

СА МАЧ КИ, гар со ње ра,
III спрат, 14.500. (926),
„Ку по ла”,  065/328-66-
94. (258821)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ВП, 43 м2,
26.000. (926), „Ку по ла”,
065/328-66-94.
(258821)

ЦЕН ТАР, 49 м2, 34.000,
53 м2, 36.000. (926),
„Ку по ла”,  065/328-66-
94. (258821)

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

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан стан у цен тру Пан -
че ва. 060/505-54-25.
(258849)

СО ДА РА, 74 м2, ЦГ, I,
43.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(258851)

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ, VII,
лифт, 25.000.  (679),
„Трем 01”, 
063/740-79-95.
(258851)

КО ТЕЖ 1, 64 м2, ЦГ, IV,
Ра до ва згра да, 38.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(258851)

УЖИ цен тар, 70 м2, II,
нов, са ства ри ма,
76.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(258851)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри шни
стан, 61 м2, га ра жа, ба -
шта, укњи жен, 16.500.
061/147-82-23.
(258857)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан,
61 м2, III, ЦГ, 31.000,
до го вор. (300), „Ћур -
чић”, 362-816, 
063/803-10-52.
(258862)

ТЕ СЛА, дво со бан, 58
м2, VI, ЦГ, две те ра се,
33.000. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-
52. (258862)

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

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан
стан, Ко теж 1, 71 м2.
063/835-06-01.
(258863)

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

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи
дво со бан, 46 м2, ета жно
гре ја ње. Тел. 064/267-
71-74. (258871)

ДВО И ПО СО БАН стан,
63 м2, на Со да ри, IV
спрат, ЦГ. Тел. 344-254.
(258883)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан
стан, 77 м2, Ул. Др Си -
ни ша Стан ко вић 1/8,
Пан че во. 013/311-019. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
II, 29.000; Те сла, јед но -
и по со бан, I, лукс. (67),
„Мил ка М”, 063/744-
28-66. (4761)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан
стан, Те сла, од мах усе -
љив. 063/827-95-69.
(2588876)

ДВО СО БАН, 63 м2, II
спрат, Ко теж 2, без по -
сред ни ка. Тел. 064/475-
78-16. (258886)

ТЕ СЛА, Но ви Свет, но -
во град ња, че тво ро со -
бан, 100 м2, I, ЦГ. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (258907)

СО ДА РА, вој не згра де,
дво и по со бан, 68 м2, VI-
II, 36.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(258907)

СИН ЂЕ ЛИ ЋЕ ВО на се ље,
дво со бан, 61 м2, II, га -
ра жа, по друм, 37.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(258907)

КУ ЋА, Ми са, но ва, 193
м2, 5 ари, 57.000. (188),
„UnaDalli”, 
064/255-87-50.
(258907)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА
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КУ ЋА, Ми са, три ета же
одво је не, но во. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (258907)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, В. Вла хо -
ви ћа, I спрат, 66 м2,
37.000. 064/305-92-00.
(258912)

ЦЕН ТАР, 2.0, ТА,
31.000; стро ги цен тар,
60, 25.000. (338), „Јан -
ко вић”, 348-025.
(258926)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 2.0, 55,
27.000; Ми са, 2.0, I,
27.000.  (338), „Јан ко -
вић”, 348-025. (258926)

ОСЛО БО ЂЕ ЊА, дво ри -
шни, 33, 12.000; ши ри
цен тар, улич но, 33,
16.000.  (338), „Јан ко -
вић”, 348-025. (258926)

ПАН ЧЕ ВО, про да јем
стан, 75 м2, са ор ди на -
ци јом (два ло ка ла, 64
м2), у ку ћи, са ба штом,
цен тар. Тел. 063/716-
14-21, од 17 до 19 са ти.
(258945)

ЦЕН ТАР, ду плекс, 53
м2, мо де ран, сре ђен,
два ку па ти ла, усе љив,
вла сник. 063/395-359.
(258961)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Те -
сли, 39 м2 + 24 м2, це на
28.000. Тел. 069/507-
08-88. (258962)

ДВО СО БАН, Ко теж 2,
од 30.000 евра. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(258960)

ДВО СО БАН, 60 м2, пре -
ра ђен  са на ме шта јем,
усе љив, ко њич ка ми ли -
ци ја.  (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (258960)

ЈЕД НО СО БАН ве ли ки,
45 м2, ЦГ, Стре ли ште,
24.000 евра.  (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(258960)

ГАР СО ЊЕ РА, 28 м2, ЦГ,
Ко теж 1, усе љи ва од -
мах. (470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(258960)

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

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

ПО ВОЉ НО, но ва Ми са,
Ја дран ска ули ца, јед но -
и по со бан, 48 м2, при зе -
мље, 15.000. 063/150-
22-37, 064/038-28-67.
(258960)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 43 м2, ВП,
ЦГ, 26.000; Те сла јед но -
со бан, II, ТА, 23.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(258960)

ТЕ СЛА, ма њи дво со бан,
IV, ЦГ, 30.000; Ко теж 1,
74 м2, VI, ЦГ,
44.000.„Лајф”, 061/662-
91-48. (258960)

СО ДА РА, тро со бан, ЦГ,
до го вор; Пе пе ља ре,
тро со бан, ВП, 27.500.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(258960)

КО ТЕЖ 2, 63 м2, VII,
36.000, код Вод не за -
јед ни це, дво со бан, III,
TA, 30.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(258960)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со -
бан стан на Со да ри,
укњи жен, ЦГ, 73 м2,
37.000 евра. 
060/077-78-20.
(258972)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
тро со бан, 80 м2, сед ми
спрат, 38.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(259033)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру ги
спрат, но ви ја град ња,
39.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 
064/206-55-74.
(259033)

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.   

ЦЕН ТАР: дво со бан, 45
м2, ТА, IV од V, усе љив,
27.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-
74.  (259033)

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. (259033)

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.  (259033)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра, 20
м2, III, ТА, 15.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(259019)

КО ТЕЖ 2, 63 м2, дво со -
бан, II, ЦГ, по че так Ки -
кинд ске, 36.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (259019)

ТЕ СЛА, 68 м2, тро со бан,
V, две те ра се, ЦГ,
35.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (259019)

ТЕ СЛА, но ви ја град ња,
II, ЦГ, 37 м2, га ра жа,
24.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (259019)

НО ВА МИ СА, тро и по -
со бан, 78 м2, II, ТА, Тр -
го про дук то ва згра да,
42.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (259019)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво ри -
шни, 33 м2, ре но ви ран,
16.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (259019)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
53 м2, ТА, I, 24.500.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(259021)

КО ТЕЖ 1, дво и по со бан,
62 м2, II, ЦГ, из вор но,
36.500. (49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(259021)

КО ТЕЖ 1, Ра до ва, дво -
со бан, 50 м2, III, ЦГ, из -
вор но, 28.500. (49),
„Му станг”, 069/226-66-
58. (259021)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан,
VII, ни је по след њи, ЦГ,
65 м2, 30.500. (49),
„Му станг”, 069/226-66-
58. (259021)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
56 м2, II, ЦГ, 29.000.
(238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15.
(259023)

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.
(259023)

ЦЕН ТАР,  јед но со бан,
36 м2,V, ТА, 24.000.
(238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15.
(259023)

ШИ РИ ЦЕН ТАР,  тро со -
бан, нов , 77 м2, II,
64.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (259023)

ПРО ДА ЈЕМ леп дво со -
бан стан, 64 м2, II
спрат, Ко теж 2, из ван -
ред на ло ка ци ја.
065/311-40-27,
060/065-46-80.
(259026)

СО ДА РА, дво со бан, 47
м2, III, 32.000. (398),
„Кров”, 
060/683-10-64.
(259011)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра,
25 м2, 16.000; дво со бан,
49 м2, 24.500; тро со бан
71 м2, 43.000. (097),
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(259017)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 39 м2, 21.000;  тро -
со бан, 102 м2, 27.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(259017)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 63
м2, 31.500; дво со бан,
дво стран, 65 м2, 32.500.
18.000.  (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(259017)

СО ДА РА, тро со бан, 83
м2, 40.500; дво и по со -
бан, 54 м2, 30.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(259017)

МИ СА, тро со бан,  98
м2, 46.000, дво со бан, 49
м2, 24.500; гар со ње ра,
23 м2, 15.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-
68. (259017)

МАР ГИ ТА, дво и по со -
бан, 58 м2, 34.000, јед -
но и по со бан, 40 м2,
25.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(259017)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53
м2, ВПР, ТА, 28.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901. (259021)

ПР ВО МАЈ СКА, јед но и -
по со бан, ВПР, 48 м2,
ТА, ре но ви ран,
24.000.(49), „Му станг”,
062/226-901. (259021)

ТЕ СЛА, тро со бан, 69 м2,
ТА, IV, 30.000.  (49),
„Му станг”, 062/129-94-
67. (259021)

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

МАР ГИ ТА, гар со ње ра,
при зе мље, 22 м2, ТА,
17.500. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (259027)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
ВПР, ЦГ, ком плет но ре -
но ви ран, те ра са,
36.000. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (259027)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, III, 34 м2, ЦГ,
21.000. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (259027)

НО ВА МИ СА, јед но и по -
со бан, II, 46 м2, ТА,
20.000. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (259027)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве у
цен тру. 060/312-90-00.
(259061)

ПРО ДА ЈЕМ раз ра ђен
обје кат за сме штај у
цен тру. 060/312-90-00.
(259061) 

ПРО ДА ЈЕМ ком плет но
ре но ви ран стан у цен -
тру гра да, 54 м2.
063/354-429. (259088)

СТАН, ку ћа, 7 ју ли, 80
м2, ета жно, сре ђе на, без
по сред ни ка. 064/424-
71-26. (259090)

ТЕ СЛА, дво со бан стан, I
спрат, ЦГ, те ра са.
065/612-82-22.
(259098)

ЦЕН ТАР, 57,5 м2, стан,
но во град ња, стар де вет
го ди на, Мо ше Пи ја де,
ета жно гре ја ње, I спрат.
Зва ти по сле 20 са ти,
063/690-603. (259091)

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

ЗА ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НОГ
куп ца по тре бан стан у
на се љу Стре ли ште, бр за
ре а ли за ци ја. (636),
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(258807)

Аген ци ји „Ку по ла” по -
треб не не крет ни не свих
струк ту ра. 065/328-66-
94. (258821)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве, ку -
ће на свим ло ка ци ја ма,
ис пла та од мах. (679),
„Трем 01”, 063/740-79-
95, 063/836-23-83.
(258851)

КУ ПУ ЈЕМ на Ко те жу,
дво со бан стан, ни жа
спрат ност, кеш ку пац.
062/207-004. (258907)

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. 
(259008)

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА



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

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

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УРЕЕ, КРЕАТИНИНА И МОКРАЋНЕ 
КИСЕЛИНЕ

Цена: 90 динара по анализи

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед урина)

Цена:  200 динара

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

Цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

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

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

MDMA)

Цена: 1.700 динара

Петак, 27. април 2018.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

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

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

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

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

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

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА ОД МАЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”
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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. (259017)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла не -
крет ни не” по треб не не -
крет ни не. 064/668-89-
15. (259023)

ТРА ЖИМ од мах усе љив
1.5 - 3.5 и пла ћам 100
до 200 евра, око ли на
Те сле. 064/019-73-03
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шну ку -
ћу сам цу ,те рен ци ма...
060/366-73-51. (СМС)

ПО ТРЕ БАН не на ме штен
стан ни же спрат но сти.
Ши ри и ужи цен тар.
064/105-59-91 (СМС)

ПО ТРЕ БАН не на ме штен
стан ни же спрат но сти у
Ла ва Тол сто ја,  60 м2 и
ве ћи. 064/105-59-91
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
цен тар, 34 м2. 069/049-
12-91. (259007)

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

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

ИЗ ДА ЈЕМ со бу са мо -
гућ ством упо тре бе ку -
па ти ла и ку хи ње. 321-
408. (258733)

ИЗ ДА ЈЕМ стан и по -
слов ну про сто ри ју (119
х 9 м) за ши ве ње и дру -
ге на ме не – на Но во се -
љан ском пу ту, вре ди по -
гле да ти. 064/137-48-67. 

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Стре ли шту, код
„Ави ва”. Тел. 064/832-
80-90. (258730)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, ЦГ, ин тер нет, ка -
блов ска, сам ци ма, но ва
Ми са. 0647113-00-42.
(2587549

КО ТЕЖ, из да је се дво -
со бан пра зан, ЦГ, IV
спрат, са кли мом.
060/051-07-25.
(258756)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на -
ме штен стан на Те сли,
гре ја ње, лифт, СББ.
064/229-32-64. 

У СА МАЧ КОМ из да јем
на ме ште ну гар со ње ру
сам цу, 80 евра.
065/353-07-57.
(2587789)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан у ку ћи, пра зан.
Вој во ђан ска 97.
064/359-54-42.
(258591)

ПАН ЧЕ ВО, по треб на ку -
ћа са дво ри штем, на ду -
жи пе ри од. 069/214-32-
71. (258798)

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

СТАМ БЕ НИ про стор,
ЈНА, ком плет но ре но ви -
ран, по го дан за кан це -
ла ри ју, аген ци ју, 35 м2.
064/474-99-11.
(258984)

ДВО СО БАН, пра зан
стан, Со да ра, пр ви
спрат, ЦГ, на ду же.
066/494-900. 
(258852)

НА МЕ ШТЕН ма њи стан
из да јем, ка блов ска, ин -
тер нет, бли зу цен тра.
060/555-85-62.
(258855)

ОД 1. ма ја из да јем на -
ме штен, вр ло уре дан,
јед но со бан стан, 
Со да ра, уче ни ца ма,
сту дент ки ња ма, 
цен трал но гре ја ње, 
кли ма, ка блов ска ТВ,
лифт. 
065/401-18-86.
(258858)

ПО ТРЕБ НИ ста но ви за
из да ва ње. Аген ци ја
„Ћур чић”, 063/803-10-
52. (258862)

КО ТЕЖ 1, из да јем ком -
плет но на ме ште ну гар -
со ње ру, 100 евра. Аген -
ци ја „Ћур чић”, 063/803-
10-52. (258862)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан са гре ја ње, но ва
Ми са. 063/532-389. 

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ



ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан, по -
лу на ме штен стан, дво -
ри шни, ве ли ка те ра са,
ба шти ца, цен тар.
061/225-16-43.
(258849)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво со бан ком фо ран
стан, ТА пећ, Ули ца
Авал ска бр. 6. Тел.
066/352-710. (258959)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
ком плет на ме штен стан
на Те сли. 069/507-08-
88. (258962)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи на ме -
штен стан са ЦГ, ка -
блов ска, ин тер нет, сам -
цу или са ми ци, по вољ -
но. Тел. 378-093.
(258975)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на -
ме штен стан, згра да,
Те сла, ТА пећ, на ду же.
063/822-69-14.
(259012)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
спа ва ћа, ку па ти ло, ку -
хи ња, по лу на ме ште но,
по се бан сат. Ка ра ђор -
ђе ва. 063/118-92-89.
(258988)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру у
Са мач кокм хо те лу.
064/033-38-83.
(258993)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, на ме -
штен, 50 м2, Ко теж 1.
064/158-15-90.
(258994)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан на но вој Ми си.
Тел. 063/839-56-81,
013/370-398. (259005)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан не -
на ме штен стан, но ва
Ми са, бес пла тан ин тер -
нет. 013/372-144,
063/775-99-86.
(259028)

ИЗ ДА ЈЕМ стан са гре ја -
њем, но ва Ми са.
063/784-22-70.
(259030)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру на Ко тећ жу
2. 065/248-25-78.
(259034)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме -
штен јед но и по со бан
стан, Ко теж 1. 064/651-
16-73. (2590409

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи јед но -
со бан стан. Тел.
060/761-11-81.
(259056)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру у стро гом
цен тру, I спрат, ЦГ, кли -
ма, те ле фон, ин тер фон,
те ра са. Тел. 061/288-
45-51. (259072)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, ста ра
Ми са. Тел. 060/011-96-
66. (259084)

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

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

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

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

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕ се ло кал
у цен тру гра да.
064/537-75-16.
(258743)

ЛО КАЛ из да јем 30 м2,
згра да, код шко ле на
Ми си. 063/772-63-92.
(258753)

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

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ за
стан, ло ка ле од 39 и 81
м2, цен тар Стре ли шта.
Тел. 064/267-71-74.
(258871)

ЛО КАЛ за из да ва ње, 17
м2, Стре ли ште, це на из -
да ва ња 80 евра.
063/478-480. (258877)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
ула за у Зе ле ну пи ја цу.
060/351-03-56.
(258902)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у згра -
ди, Стре ли ште, из ло зи,
за штит не ро лет не, 16
м2. 064/474-99-11.
(258984)

ПРО ДА ЈЕМ раз ра ђен
ло кал у Ж. Зре ња ни на
бр. 32, упо треб на до -
зво ла, за ме на за стан.
345-534, 064246-05-71.
(258960)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23 м2,
код Ау то бу ске ста ни це.
352-105. (259020)

ИЗ ДА ЈЕМ ра ди о ни цу
100 м2, алат не ма ши не,
бра ва ро-ли мар ске.
013/331-804, до го вор.
(259024)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ну
згра ду, 460 и 1.650 м2.
060/312-90-00.
(259061)

ПРО ДА ЈЕМ раз ра ђен
ло кал у Бра ће Јо ва но -
вић, 17 м2. 060/028-14-
80. (259108)

ПРЕД У ЗЕ ЋЕ Karbo Kon-
cept тра жи ме та ло стру -
га ра и гло да ча. По зва ти
на 069/334-54-42, рад -
ним да ни ма од 8 до 16
са ти. (СМС)

ПРЕД У ЗЕ ЋЕ Karbo Kon-
cept тра жи се кре та ри -
цу. По треб но је да кан -
ди дат ки ња по се ду је ви -
со ко обра зо ва ње из
обла сти еко но ми је, по -
сло ва ња или ад ми ни -
стра ци је, до бро по зна -
ва ње и ко ри шће ње ен -
гле ског је зи ка и Maicro-
sofr office про грам ским
па ке том. Ис ку ство ни је
нео п ход но. По зва ти на
069/334-54-42 од 8 до
16 са ти. (СМС)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на индустријским
шиваћим машинама.
064/501-67-39.
(258687)

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

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци са
Б или Ц ка те го ри јом у
ди стри бу ци ји пи ћа  We-
ifert. 062/446-285.
(258231)

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

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

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

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

ПО САО за пен зи о нер ке
и же не ин ва ли де - ин -
тер нет, стра ни је зик.
063/878-40-52.
(258749)

ПО ТРЕ БАН рад ник или
рад ни ца за ау то-пе ри о -
ни цу. Зва ти на 065/558-
00-05. (258762)

ГРА ЂЕ ВИН СКОМ пред -
у зе ћу по треб ни: зи дар,
те сар и бра вар. Од лич -
ни усло ви ра да.
064/668-97-86.
(258785)

МЕ ЊАЧ НИ ЦИ по треб не
де вој ке за рад. 063/771-
16-37. 

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну
„Ме ри ма” по треб на
уче ни ца/уче ник. Тел.
013/320-146, 063/196-
94-85. (258831)

ПО СЛА СТИ ЧАР 
по тре бан. 
062/404-144. 
(258826)

ПО ТРЕБ НА про да ва чи -
ца у пе ка ри. 
062/404-144. 
(258826)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
ши ве ње на ин ду стриј -
ским ма ши на ма.
064/062-22-79.
(258838)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це, за
па ко ва ње, у ши ва ри.
064/062-22-79.
(258838)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
ши ве ње на ин ду стриј -
ским ма ши на ма, по -
жељ но ис ку ство.
064/981-77-65.
(258838)

ПО ТРЕБ НА рaдница
за про да ју се зон ског 
цве ћа. 060/333-52-60.
(258878)

POCO-LOCO ре сто ра ну
по треб ни рад ни ци:
шан кер, ку вар, по моћ -
ни рад ник у ку хи њи,
рад ни ци за ке те ринг,
де вој ка за рад у про да -
ји. 064/874-03-01. 

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
или рад ник за рад у
мар ке ту „Бом бон чић”.
До ћи на раз го вор у су -
бо ту, 28. апри ла 2018, у
Бра це Пе тр ов 53, од 18
до 20 са ти. (258894)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦИ
„Х2О”, на Стре ли шту,
по треб ни рад ни ци са
ис ку ством. 065/474-46-
66. (258895)

РЕ СТО РА НУ „Ста ра пи -
ва ра” по треб не по моћ -
не рад ни це у ку хи њи и
спре ма чи це. 060/074-
34-85. (258927)

ПО ТРЕ БАН во зач Б ка -
те го ри је, ди стри бу ци ја
штам пе, од 9 до 15 са -
ти. 069/867-72-07. 

ПО ТРЕ БАН ко но бар-
иц а и ку вар-иц а са ис -
ку ством за рад у Ре сто -
ра ну. 063/779-98-56.
(2589559

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
рад у про дав ни ци ме -
шо ви те ро бе (пре хра -
на), са ис ку ством. По -
зва ти на 063/341-770,
до 15 са ти. Pro Trade.
(4761)

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

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за
рад не бен зин ској пум -
пи у Пан че ву, на ме сту
то чи о ца. 062/882-10-
02, 062/882-11-40.
(258981)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦИ
„Би бац” по тре бан рад -
ник са ис ку ством.
066/001-050. (259006)
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ПО ТРЕБ НО ви ше рад -
ни ка у ро штиљ џи ни ци
на про да ји и при пре ми
ро шти ља. Усло ви од лич -
ни, не де ља се не ра ди,
не ма тре ће сме не.
065/900-50-08. 
(259103)

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)

МО ЛЕР СКО-ГИП САР -
СКИ ра до ви, мај сто ри
из Ко ва чи це. 
060/066-08-60. 
(СМС)

ДО СТА ВА и про да ја бу -
тан бо ца на кућ ну адре -
су. 064/886-50-02,
(СМС)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње во -
де, ка на ли за ци је, ка би -
не, сла ви на, бој ле ра, ко -
тли ћа. 063/836-84-76.
(257503)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви, кре че ње,
гле то ва ње, сто ла ри ја,
ве о ма по вољ но.
064/280-26-15. 
(257503)

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

ЕЛЕК ТРИ ЧАР. По прав ке
бој ле ра, шпо ре та, ин ди -
ка то ра, раз вод них та -
бли, ин ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88. (257650)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ко -
мар ни ци, ро лет не, ве не -
ци ја не ри, угра ђу јем, по -
пра вљам, за ме на гурт -
ни. 064/181-25-00.
(258060)

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

АЛУ, ПВЦ сто ла ри ја, ро -
лет не, ко мар ни ци, ве не -
ци ја не ри, тра ка сте за ве -
се, ра дим, угра ђу јем,
по пра вљам. 063/882-25-
09. (258263)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да -
ње, ре но ви ра ње кро во -
ва, бе то ни ра ње, ба ва -
лит, фа са де, кре че ње.
063/865-80-49. (258369)

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

АН ТИ БАК ТЕ РИЈ СКО и
дез ин фек ци о но пра ње
те пи ха. Бес пла тан пре -
воз. 066/001-050,
063/329-464. 

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

СТО ЛАР СКЕ и бра вар -
ске услу ге. Алек сан дар,
351-073, 064/157-20-03.
(258751)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз се кун -
дар них си ро ви на, от куп
на ме шта ја.  Јо ван.
061/616-27-87. (258751)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње,
кре че ње, фар ба ње сто -
ла ри је, фа са де, пен зи о -
не ри ма по пуст.
013/235-78-82, 
062/856-64-94. (258752)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
слот клу бу Kentucky.
064/474-74-47. (259037)

РЕ СТО РА НУ „ROYAL
BURGER” у „Авив пар ку”
по тре бан ко но бар.
063/216-788. (259038)

ПО ТРЕБ НА про да ва чи ца
за пе ка ру. 063/130-75-
40. (259045)

CAFFE „PETICA” по треб -
на рад ни ца, пла та по до -
го во ру. 064/997-79-09. 

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
ме са ри. 063/362-427.
(259052)

ПЕ КА РИ по треб на про -
да ва чи ца. Зва ти од 14
до 20 са ти. Тел.
064/515-68-62. (259051)

BEDEM-PREVOZ d. o. o.
рас пи су је кон курс за
спе ци ја ли сту за одр жа -
ва ње ком пре со ра. По -
треб не ква ли фи ка ци је:
сред ња шко ла, три го ди -
не рад ног ис ку ства на
истим или слич ним по -
сло ви ма, ле кар ско уве -
ре ње, сер ти фи кат про из -
во ђа ча ком пре со ра.
При ја ве сла ти на 
hr@bedemprevoz.com
до 11. 05. 2018.

ПО ТРЕБ НИ ко но ба ри.
060/043-52-98. (259061)

СЕР ВИ СЕР бе ле тех ни ке,
елек тро стру ке до 35 го -
ди на. Сер вис „Ђу рић”.
063/329-340. (259064)

ПО ТРЕ БАН ку вар и ко -
но ба ри ца. Ви на ри ја „Ђу -
рић”. 063/329-340.
(259064)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
спре ма ње апарт ма на на
мо ру, ЦГ. 064/245-89-
30, + 38267/726-377.
(259065)

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

ПО ТРЕ БАН фи зич ки
рад ник са Б ка те го ри јом
за дис конт. Зва ти од 8
до 17 са ти. 013/333-679.
(259093)

ПО ТРЕ БАН рад ник на
ду же, рад у про из вод њи
и те рен ски рад, оба ве -
зна Б ка те го ри ја. Мо гућ -
ност са сво јим во зи лом.
Ис ку ство ни је по треб но.
061/286-34-69. 
(259097)

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

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs20 Петак, 27. април 2018.

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ    

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

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

КОН КУРС
за рад но ме сто:

МЕ ДИ ЦИН СКА СЕ СТРА – ТЕХ НИ ЧАР

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

zzzzpancevac@gmail.com

или

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

на адре су

Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 30. 4. 2018.

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 20. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) 

ОГЛА ША ВА
јав ни увид сту ди је о про це ни ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну

     Но си лац про јек та ХИП Пе тро хе ми ја а. д. Пан че во,

Ули ца Спољ но стар че вач ка бр. 82 из Пан че ва, под нео

je зах тев за да ва ње са гла сно сти на сту ди ју о про це ни

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ПРО ЈЕК ТА Ре кон струк -

ци ја објек та скла ди ште го то вих про из во да у фа бри ци

ПЕВГ „ХИП Пе тро хе ми ја” Пан че во, на к. п. бр. 15936

КО Пан че во.

      По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про -

јек та мо гу се до би ти на увид рад ним да ни ма од 10 до

14 са ти, у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја та

за ур ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар

Ми хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри -

ја бр. 39) и у про сто ри ја ма Град ске упра ве Пан че во,

Ули ца Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, до 31. 05. 2018. го -

ди не. За вре ме тра ја ња јав ног уви да за ин те ре со ва на

јав ност мо же у пи сме ном об ли ку под не ти при мед бе и

ми шље ња на из ло же ну сту ди ју о про це ни ути ца ја на

адре су Се кре та ри ја та.

      Јав на рас пра ва и пре зен та ци ја одр жа ће се 01. 06.

2018. го ди не у згра ди Вла де АП Вој во ди не (при зе мље,

кан це ла ри ја бр. 39) у 12 са ти.

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 14. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о под не том зах те ву за од ре ђи ва ње оби ма 

и са др жа ја сту ди је о про це ни ути ца ја на 

жи вот ну сре ди ну

      Но си лац про јек та  ХИП-Пе тро хе ми ја а. д. Пан че -

во, Ули ца Спољ но стар че вач ка бр. 82 из Пан че ва, под -

нео је зах тев за од ре ђи ва ње оби ма и са др жа ја сту ди је

о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за ПРО ЈЕ КАТ

Ре кон струк ци ја објек та скла ди ште го то вих про из во да

фа бри ке ПЕНГ у „ХИП Пе тро хе ми ја” - Пан че во, на к.

п. бр. 15913 КО Пан че во. 

      По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про -

јек та мо гу се до би ти на увид у про сто ри ја ма По кра -

јин ског се кре та ри ја та за ур ба ни зам и за шти ту жи вот -

не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад

(при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39)

      Сви за ин те ре со ва ни, у ро ку од 15 да на од да на об -

ја вљи ва ња овог оба ве ште ња, мо гу до ста ви ти сво је ми -

шље ње у пи са ној фор ми на адре су Се кре та ри ја та.

У скла ду са чла ном 45a. За ко на о пла ни ра њу и из град -

њи („Сл. гла сник РС” број  72/09, 81/09-ис прав ка,

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и

98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)   

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Се кре та ри јат за  ур ба ни зам, гра ђе вин ске,

стам бе но-ко му нал не по сло ве и са о бра ћај

О Г Л А Ш А В А
ИЗ ЛА ГА ЊЕ  НА  РА НИ ЈАВ НИ УВИД

Из ме на и до пу на Пла на ге не рал не ре гу ла ци је Це -

ли на 3- про ши ре на Ми са са гро бљем у на се ље ном

ме сту Пан че во

Из ла же се на ра ни јав ни увид  Из ме на и до пу на

Пла на ге не рал не ре гу ла ци је Це ли на 3 - про ши ре на

Ми са са гро бљем у на се ље ном ме сту Пан че ву  (у да -

љем тек сту План).

      Ра ни јав ни увид Пла на, одр жа ће се у тра ја њу од 15

да на и то по чев од 04. 05. 2018.  до  18. 05. 2018. го ди -

не.

На ве де ни план ски до ку мент, би ће из ло жен на ра ни

јав ни увид,  у згра ди Град ске  упра ве гра да Пан че ва,

ул. Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4,  у  хо лу на ше стом спра -

ту,  као  и у кан це ла ри ји 610, сва ког рад ног да на  од 9

до 15 са ти.  Све ин фор ма ци је у ве зи са огла сом мо гу

се до би ти  пу тем те ле фо на 013/308-905.

План ће би ти до сту пан јав но сти и у ди ги тал ном об ли -

ку, у тра ја њу  ра ног јав ног уви да, на зва нич ној  ин тер -

нет стра ни ци гра да Пан че ва.

За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под не ти

при мед бе  у  то ку  тра ја ња ра ног  јав ног  уви да, ис кљу -

чи во у пи са ном об ли ку, Град ској упра ви Гра да Пан че -

ва, Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске, стам бе -

но-ко му нал не по сло ве и са о бра ћај, пу тем пи сар ни це

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

2 - 4, Пан че во.  Еви ден ти ра не  при мед бе  и  су ге сти је

мо гу   ути ца ти  на  план ска  ре ше ња.

Ливници у Панчеву потребни радници -

више извршилаца машинске струке:

– помоћни радници у производњи, брусачи, радни-

ци у завршној обради одливака, бравари,  калупа-

ри и пећари

Пожељно млађе особе са и без искуства, на сличним

пословима, као и дозвола Б категорије. 

Пријава на телефон 013/370-575, моб. 062/210-576

„Утва-Авио ин ду стри ја” д. о. о. Пан че во рас пи су је 

кон курс за по зи ци је

– Ме та ло стру гар ( број из вр ши ла ца 3)

– Ме та ло гло дач ( број из вр ши ла ца 2)

Зах те ва ни ни во ква ли фи ка ци ја:

·      Сред ња шко ла – III сте пен (3 го ди не) или IV сте -

пен (4 го ди не)

·      Рад но ис ку ство – го ди ну да на

Сви за ин те ре со ва ни мо гу до ста ви ти сво је при ја ве

на mail: utvaaii@mts.rs или лич но сва ког рад ног

да на од 8 до 14 са ти, у про сто ри ја ма фа бри ке у

Пан че ву, Ул. Ја буч ки пут 2.

На осно ву Ста ту та гра да Пан че ва, у скла ду са Од лу ком о бу џе ту гра да Пан че ва за 2018. го ди ну и Од лу ком о на чи -

ну, кри те ри ју ми ма и ме ри ли ма за из бор про је ка та удру же ња гра ђа на у обла сти за шти те жи вот не сре ди не ко ји се

су фи нан си ра ју из бу џе та гра да Пан че ва, гра до на чел ник Гра да Пан че ва рас пи су је

К О Н К У Р С 
ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ  ПРО ЈЕ КА ТА 

У ОБЛА СТИ ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ ЗА 2018. ГО ДИ НУ

И

К О Н К У Р С 

ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ  ПРО ЈЕ КА ТА-МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА  

У ОБЛА СТИ ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ ЗА 2018. ГО ДИ НУ

Пра во уче шћа: На кон кур си ма за су фи нан си ра ње про је ка та или про је ка та-ма ни фе ста ци ја мо гу да уче ству ју ре -

ги стро ва на удру же ња гра ђа на са те ри то ри је Гра да Пан че ва и ван те ри то ри је Гра да Пан че ва ко ја се у окви ру ак тив -

но сти де фи ни са ним у свом Ста ту ту ба ве пи та њи ма за шти те жи вот не сре ди не и ко ја ће свој про је кат или про је кат

– ма ни фе ста ци ју ре а ли зо ва ти на те ри то ри ји Гра да Пан че ва. 

      Удру же ња гра ђа на мо гу да уче ству ју са сво јим пред ло зи ма на јед ном од два рас пи са на кон кур са, на Кон кур су

за про јек те или на Кон кур су за про јек те-ма ни фе ста ци је, а не на оба кон кур са исто вре ме но.

      Све нео п ход не ин фор ма ци је у ве зи усло ва за при ја вљи ва ње на овe кон курсe, о кри те ри ју ми ма за до де лу сред -

ста ва, о на чи ни ма вред но ва ња про је ка та и про је ка та-ма ни фе ста ци ја, као и при јав ни обра сци – на ла зе се на сај ту

Гра да Пан че ва: http://www.pancevo.rs/lokalna-samouprava/konkursi/

      До ста вља ње при ја ва: У ро ку од 20 да на од да на об ја вљи ва ња у ло кал ном ли сту „Пан че вац” .

Кон такт те ле фон: 013/308-842 или 013/308-830, ло кал 842 

Пред ло ге про је ка та до ста ви ти по штом или у Услу жном цен тру Гра да Пан че ва у за тво ре ној ко вер ти са на зна ком:

При ја ва

К О Н К У Р С

ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ЈЕ КА ТА У ОБЛА СТИ 

ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ ЗА 2018. ГО ДИ НУ

Град Пан че во

Трг Кра ља Пе тра I 2-4

26 000 Пан че во

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

Ко ми си ја за вред но ва ње про је ка та у обла сти за шти те

жи вот не сре ди не

Н Е   О Т В А Р А Т И !   

При ја ва

К О Н К У Р С

ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ЈЕ КА ТА-МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА У

ОБЛА СТИ ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ ЗА 2018. ГО ДИ НУ

Град Пан че во

Трг Кра ља Пе тра I 2-4

26 000 Пан че во

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

Ко ми си ја за вред но ва ње про је ка та у обла сти за шти те 

жи вот не сре ди не

Н Е   О Т В А Р А Т И !  

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



ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр ста
гра ђе вин ских ра до ва.
064/866-25-76,
061/657-70-31.
(258769)

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.
(258820)

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.
(258812)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге
ро бе, Пан че во-да ље,
це на до го вор. 013/366-
843, 063/193-22-29.
(258828)

ИЗ РА ДА/МОН ТА ЖА
кон струк ци ја, ха ла,
бин де ра, ко ва них огра -
да, ка пи ја, тен ди, гра -
ђе вин ска ли ма ри ја.
064/068-10-85.
(258841)

БЕ ТО НИ РА ЊА дво ри -
шта, ста за, раз би ја ње
бе то на, ру ше ња, ште мо -
ва ња, чи шће ња, ко ше ње
тра ве. 060/035-47-40.
(258845)

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве: ру ше ња ку ћа,
бе то ни ра ња, раз би ја ња
бе то на, од но ше ње ства -
ри, ко ше ње три ме ром,
итд. 064/122-69-78.
(258841)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи зи -
ка, хе ми ја, ме ха ни ка,
ча со ви: Тел. 251-19-81,
063/852-22-43.
(258861)

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

КОМ ПЈУ ТЕ РИ, сер вис,
по прав ка, чи шће ње,
уград ња но вих ком по -
нен ти. Бр зо, по вољ но.
060/351-03-54.
(1258902)

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 
(258930)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње,
кре че ње, ле пље ње та пе -
та, фар ба ње сто ла ри је.
064/174-03-23,
062/790-881. 
(258932)

СПРЕ МАМ ку ће и ста -
но ве. По зо ви те,
064/278-71-20.
(258941)

МА ТЕ МА ТИ КА, при -
пре ма за по ла га ње ма ле
ма ту ре. 
064/968-86-64.
(2589469

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла -
чи на ме штај, са ис ку -
ством, тра жи по сао.
064/120-77-64.
(258970)

ПСИ ХО ТЕ РА ПЕ УТ, ви -
ше го ди шње ис ку ство:
фо би је, стра хо ви, бо ле -
сти за ви сно сти, по вољ -
но. 063/354-262.
(258977)

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

ДУ БИН СКО ан ти бак те -
риј ско и дез ин фек ци о -
но пра ње на ме шта ја у
Ва шем ста ну. 066/001-
050, 063/329-464.

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.
(258989)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње су до пе ре, ку -
па ти ла, за ме не вен ти ла,
са ни та ри је,  по прав ке .
013/331-657, 064/495-
77-59. (258997)

КО СИМ тра ву, ко ров;
ши ша ње жи ве огра де,
све зе ле не по вр ши не,
де сти на ци је. 
063/844-61-13.
(259003)

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

КЛИ МЕ и елек тро ин ста -
ла ци је – сер вис и уград -
ња, бр зо, ефи ка сно, по -
вољ но. 
065/305-73-92.
(259048)

КЛИ МА, сер вис, до пу -
на, уград ња – по вољ но.
064/520-48-80.
(259068)

ОЗБИЉ НА, од го вор на
же на са ис ку ством не -
го ва ла би ста ри ју осо бу
или чу ва ла де цу.
065/237-10-68.
(259076)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви., 065/842-
84-29, 063/842-84-29.
(259077)

ДУ БИН СКО пра ње те -
пи ха, пре воз бес пла тан.
064/129-63-79, 302-
820. (259081)

ЧИ СТИ МО та ва не, по -
дру ме, шут, и од во зи мо.
061/321-77-93.
(259096)

ОД ГУ ШЕ ЊЕ ку па ти ла,
ку хи ња, ка на ли за ци о -
них це ви ма шин ским
пу тем. 062/640-741.
(4761)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе
мер це дес ка ми о ном,
рад ни ци, по вољ но. Вук.
063/278-117, 064/176-
91-85. (256615)

ПАР КЕТ по ста вљам и
хо блу јем, мај стор с ду -
го го ди шњим ис ку ством
из Де бе ља че, с ма те ри -
ја лом или без ње га. Но -
ле (имам и пар кет),
013/665-220, 063/847-
74-38. 

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

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР СКЕ
услу ге, за ме на вен ти ла,
уво ђе ње ин ста ла ци ја,
от пу ша ва ње од во да.
060/699-92-78, 
Дра ган. 
(257870)

ПО ПРАВ КА бе ле тех ни -
ке, мон та жа и сер вис
кли ма уре ђа ја. Овла -
шће ни сер вис „Фри го
Пе ђа”, 013/301-300,
063/771-24-16.
(257870)

БАЛ ТО КАД ка да, об но -
ва гла зу ре, пла сти фи ци -
ра ње, 28 го ди на с ва ма,
га ран ци ја. 
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)

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

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

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе
„Бом бон чић” – Бо рис –
ком би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, мон та -
жа, де мон та жа, па ко ва -
ње ства ри, ку ти је за па -
ко ва ње, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја. Се ли -
те се без стре са!!! Бо -
рис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bombon-
cic.com (258894)

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.
(258894)

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. (258894)

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. bombon-
cicb@gmail.com ,
www.selidbe-bombon-
cic.com
(258894)

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.
(258894)

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.
(258894)

ПРЕ ВОЗ ма њим ки пе -
ром, по вољ но, шљу нак,
пе сак, се ја нац, од во зим
шут. 064/354-69-94.
(258957)

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.
(258810)

АН ТИ БАК ТЕ РИЈ СКО и
дез ин фек ци о но пра ње
те пи ха. Бес пла тан пре -
воз. 066/001-050,
063/329-464. 

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР.
Од гу ше ње ку па ти ла, ка -
на ли за ци је, во до вод не
адап та ци је, за ме на вир -
бли, вен ти ла, ба те ри је,
са ни та ри је, при кључ ка
во де и ка на ли за ци је. Од
0 - 24 са та, пен зи о не ри -
ма екс тра по пуст. До ла -
зим од мах. 013/404-
560, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(258810)

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. (4761)

РО ЈАЛ МГ: уград ња/по -
прав ка; ро лет не, ко мар -
ни ци, ве не ци ја не ри, све
за ве се, тен де, хар мо-
вра та, ро ло-за шти та.
063/816-20-98,
013/351-498. (258925)

ДУ БИН СКО ан ти бак те -
риј ско и дез ин фек ци о -
но пра ње на ме шта ја у
Ва шем ста ну. 066/001-
050, 063/329-464.

КРО ВО ВИ, по прав ке,
за ме на цре па, ле тви,
ста рог цре па и по став ке
но вог кро ва, цре па, ро -
го ви, па то ше ње, изо ла -
ци је, нај јеф ти ни ји у
гра ду, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст. 013/404-
560, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(258987) 

РО ЛЕТ НЕ, ве не ци ја не -
ри, ТР и ро ло за ве се,
мо гућ ност пла ћа ња и
пре ко жи ро-ра чу на.
064/189-40-91,
013/354-777. (258995)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске ске ле,
ме тал не под у пи ра че,
ме ша ли це за бе тон.
064/351-11-73.
(258370)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
кли ме, шпо ре те, бој ле -
ре, по пра вља мо с га -
ран ци јом. „Фри го тех -
ник”, 013/361-361,
064/122-68-05.
(259104)

ОЗБИ ЉАН брач ни пар
чу вао би ста ри ју осо бу
до жи вот но, по до го во -
ру. 064/587-01-81.
(258835)

МУ ШКА РАЦ, 56 го ди на,
ма те ри јал но обез бе ђен,
же ли да упо зна же ну
или де вој ку до 40 го ди -
на, ра ди дру же ња, из ла -
за ка. Зва ти око 21 сат.
013/352-203. 
(258772)

БРАЧ НИ пар чу вао би и
одр жа вао ку ћу или
стан, за ста но ва ње.
064/587-01-81.
(258835)

ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћим све до чан ство 6.
раз ре да ОШ „Јо ван Јо -
ва но вић Змај” на име
Дра ган Но ва ко вић.
(2588919

МО МАК, 33 го ди не,
тра жи озбиљ ну де вој ку
за дру же ње. За ин те ре -
со ва не де вој ке мо гу да
се ја ве, 065/675-23.25.
(258934)

АПАРТ МА НИ у цен тру
Со ко ба ње, мо же ва у -
чер. Тел. 063/426-63-
45. (258409)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе у Ба њи
Вруј ци, мо же ва у чер.
Тел. 064/324-08-48.
(258780)

СО КО БА ЊА, но ви
апарт ма ни код пар ка
Бо ри ћи. Ре зер ви ши те
на вре ме. 064/507-20-
84. (258976)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 21Петак, 27. април 2018.

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

ТУРИЗАМ

РАЗНО

ПАНЧЕВАЦ

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо
ко ри сни ке на -
ших услу га да
на це не огла са
и чи ту ља одо -
бра ва мо по -

пуст свим рад -
ним да ни ма

осим сре дом.
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По след њи по здрав дра гој

ком ши ни ци

ГОР ЈАН КИ

СТЕ ВА НОВ

Ста на ри згра де 

у Љу бо ми ра 

Ко ва че ви ћа 6

(23/258794)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Сном пра вед ни ка, 23. апри ла 2018, у 87. го ди ни, за спао је наш су -

пруг, отац, брат и де да

ВАЛ ТЕР ПЕ ЗЕЉ
1931–2018.

дипл. инж. ма шин ства

Са хра на ће се оба ви ти 26. апри ла 2018, у 14 са ти, на Ка то лич ком

гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га МИР ЈА НА, син ВЛА ДИ МИР, ћер ка ИВА НА,

унук МАР КО, уну ка ЈЕ ЛЕ НА, сна ја АЛЕК САН ДРА, брат АЛ ФРЕД 

и оста ла род би на

(94/258964)

По след њи по здрав дра гом

ВАЛ ТЕ РУ

по ро ди ца МИ ЛО ЈЕ ВИЋ

(95/2589659

По след њи по здрав бра ту,

де ве ру и стри цу

МИ РО СЛА ВУ

ЋИ РИ ЋУ

1955.

од ЈО ВЕ и ЈА СМИ НЕ 

с де цом

(107/259000

24. апри ла 2018, у 63. го ди ни, пре ми нуо је наш дра ги

МИ ЛАН РА ДУ 

Са хра на ће се оба ви ти 26. апри ла, у 13 са ти,  на Но вом гро бљу.

Ожа ло шће ни: су пру га ДА НИ ЦА, син ДРА ГАН, ћер ка СНЕ ЖА НА,

сна ја АЊИЧ КА, зет ВОЈ КАН, уну чад АЊА, ЈО ВА НА, МИ ЛАН

и НЕ МА ЊА

(117/259086)

23. апри ла 2018. пре ми ну ла је на ша дра га

КОР НЕ ЛИ ЈА ЈО ВА НО ВИЋ

1943–2018.

Ожа ло шће ни: су пруг ВО ЈА, ћер ка БИ ЉА НА,

уну ка МИА, пра у ну ка АРИ ЗО НА, пра у нук

ЂОР ЂЕ, тет ка ФЛО РИ КА и оста ла род би на
(57/258883)

По след ње збо гом, ми ла

мо ја

КОР НЕ ЛИ ЈА

ЈО ВА НО ВИЋ

Не ла дра га,

не ка Ти мо ја љу бав бу де

веч на мо ли тва за ми ран

сан.

Ан ђе ли не ка Те чу ва ју.

Во ли Те и чу ва 

од за бо ра ва МА РА 

с по ро ди цом

(61/258898)

По след њи по здрав во ље ној ку ми

КОР НЕ ЛИ ЈИ ЈО ВА НО ВИЋ

1943–2018.

од ку ме НА ДЕ и ку ми це МА ЈЕ с по ро ди цом.

Ти знаш ко ли ко смо те во ле ли!
(98/258971)

По след њи по здрав

МИ РО СЛА ВУ

ЋИ РИ ЋУ

1955–2018.

Син БРАН КО и ћер ка

БИ ЉА НА 

с по ро ди ца ма и ЕВА

(88/258954)

Дра гој ма ми

РАД МИ ЛИ ВИ ЈА ТОВ 

ША И НО ВИЋ
14. IV 1951 – 19. IV 2018.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ће мо те у ср ци ма.

ОЛИ ВЕ РА, МОМ ЧИ ЛО, АЛЕК САН ДАР 

и АНА СТА СИ ЈА
(81/1258942)

По след њи по здрав се стри

РАД МИ ЛИ ВИ ЈА ТОВ 

ША И НО ВИЋ
14. IV 1951 – 19. IV 2018.

Увек ћеш би ти у на шим се ћа њи ма.

ДУ ШАН, ЦА ЦА и МИ ЛО ВАН
(82/258442)

По след њи по здрав тет ки

РАД МИ ЛИ 

ВИ ЈА ТОВ 

ША И НО ВИЋ

14. IV 1951 – 19. IV 2018.

Увек ће мо те се се ћа ти.

ДО СИ ТЕЈ и ЈЕ ЛЕ НА,

МА РИ ЈА и АНА

(83/258942)

18. апри ла 2018, у 77. го ди ни упо ко ји ла се на ша

во ље на мај ка

ВЕ ЛА КО СТИЋ
Са хра на је оба вље на 19. апри ла 2018, у 16 са ти,

на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: син СЛО БО ДАН и ћер ка 

СЛА ЂА НА са по ро ди ца ма и оста ла род би на 

и при ја те љи
(46/258842)

МИ РО СЛАВ

МИ ЛИЋ

По след њи по здрав

стри цу и де ди 

Ми ро сла ву од МИ ЋЕ,

ЗО РА НА и ЦИ ЦЕ

(104/258996)

ВЕ ЛА КО СТИЋ
рођ. Пе шић

Во ље ни ни кад не уми ру. За у век у на шим ср ци ма.
Тво је се стре с по ро ди ца ма: РОД НА, МИЛ КА, НА ДА,

ВЕН КА, ВЕ РА и СЛАВ КА

(64/258908)

22. апри ла, у 52. го ди ни пре ми ну ла је на ша во ље на

ГО РИ ЦА ДЕ ЧОВ
Тво ји: су пруг ЛУ КАЧ, кћи ВА ЛЕН ТИ НА 

и син ПРЕ ДРАГ

(19/258783)

По след њи по здрав

ГО РИ ЦИ

од се стре ЗВЕ ЗДА НЕ 

с по ро ди цом

(63/258901)

ВА ЛЕН ТИ НА

УРО ШЕВ СКИ

Остаћеш заувек у

нашим срцима.

Стрина ТАНА и браћа

ГОРАН и ЗОРАН

(Ф)

21. апри ла пре ми нуо је наш

МОМ ЧИ ЛО БО ЖО ВИЋ
Са хра на је оба вље на 24. апри ла на ја буч ком гро бљу.

По ро ди ца БО ЖО ВИЋ

(47/2588449)

По след њи по здрав

МА РИ ЈИ ЛУ КИЋ
По ро ди ца 

ГО ВЕ ДА РИ ЦА

(85/258947)

СРЕ ДО ЈЕ 

ПЕ ТРОВ

1946–2018.

Пре див ном та ти, хва ла

на све му што си нам при -

у штио. Оста ћеш веч но у

на шим ср ци ма.

Тво ји: су пру га ВЕ РА,

ћер ка ТА ЊА и син 

НЕ НАД с по ро ди цом

(44/258837)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Про шла је го ди на от ка да ни је с на ма наш

МЛА ДЕН БО СИЋ
Оти шао си из не на да без ијед не ре чи. С љу ба вљу и по што -
ва њем чу ва ће мо успо ме ну на те бе.

Су пру га ДЕ САН КА

(49/258854)

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

мо јед но го ди шњи по мен

ВЛА ДИ МИ РУ ЂУ РИ ЋУ ЗМА ЈУ
1964–2017.

Бо лиш а не про ла зиш.
Увек ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га ИРЕ НА, син МИ ЛОШ,
брат ЖЕЉ КО, та шта ИЛОН КА, шу рак МИ ЛАН,

шур ња ја ЛИ ДИ ЈА с де цом ЛЕ ОМ, МИ ЛИ ЦОМ 
и СИ МЕ О НОМ, ја ран АД МИР и сва фа ми ли ја,

ку мо ви и при ја те љи
(115/259070)

Ан ђе ле, се стри це

ЈА СМИ НА

Ва пи јем над тво јом суд -

би ном већ че тр на ест го -

ди на. За што Ти?

Ве чи то тво ја ЉИ ЉА НА

(73/258328)

СЕ ЋА ЊЕ

ДИВ НА 
КА РАЈ ЧИЋ

1999–2018.
Оста ћеш веч но у мом ср цу.

Син ОБРЕН
(1/258734)

28. апри ла 2018. на вр -

ша ва се ту жна го ди на от -

ка ко ни је с на ма наш

дра ги

ЗО РАН СА ВИЋ

С љу ба вљу и ту гом 

ње го ви нај ми ли ји

(111/259032)

АН ГЕ ЛИ НА

ПУТ НИК

16. III 1937 – 19. IV 2018.

По след њи по здрав од

ћер ке СНЕ ЖА НЕ, 

се стре СРЕ БРАН КЕ и

ЗЛА ТЕ , зе та ДРА ГА НА

и оста ле по ро ди це

(25/258800)

1. ма ја 2018. го ди не да ва -

ће мо че тр де се то днев ни

по мен

ВА СЕ ЈО ВЕ СКИ
1950–2018.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма и ми сли ма.

Су пру га ЉУ БИН КА 

и ћер ке СУН ЧИ ЦА 

и ЛИ ДИ ЈА

(119/259100)

По след њи по здрав на шој дра гој

НА ДИ ЈЕ ЛЕ СИ ЈЕ ВИЋ

1951–2018.

Оста ви ла си нам ту гу и бол, али и пу но успо ме на ко је ће мо веч но

чу ва ти у на шим ср ци ма.

По чи вај у ми ру.

Тво ји нај ми ли ји

(76/258135)

По след њи по здрав по што ва ној ко ле ги ни ци

НА ДЕ ЖДИ ЈЕ ЛEСИ ЈЕ ВИЋ
ме ди цин ска се стра – тех ни чар у пен зи ји

Оп штин ски са вез здрав стве них рад ни ка Пан че во

(48/ф)

По след њи по здрав на -

шој дра гој

НА ДИ 

ЈЕ ЛЕ СИ ЈЕ ВИЋ

Стри на СТАЈ КА 

и брат ВИ ДО МИР

с по ро ди цом

(105/258994)

НА ДЕ ЖДА 

ЈЕ ЛЕ СИ ЈЕ ВИЋ

По след њи по здрав дра гој На ди од МИ ЉА НЕ,

ЉУ БИ ШЕ, ЦЕ ЦЕ и ИВА НЕ
(108/259002)

По след њи по здрав се -

стри

НА ДИ

од МИ ЛО МИ РА 

с по ро ди цом

(110/259030)

24. апри ла 2018, у 78. го ди ни, упо ко ји ла се мо ја

мај ка

МА РИ ЈА ЛА УБ
1941–2018.

По кој јој ду ши и веч ни мир.

Ожа ло шће ни: ћер ка ВА ЛЕН ТИ НА, уну ка 

МА РИ ЈА, унук ЈО СИП с по ро ди ца ма и оста ла

род би на и при ја те љи
(116/259071)

НИ КО ЛА ГРУ ЈИЋ

Био си нај ве ћи бо рац, био си на ше све, и не зна -

мо ка ко ће мо да ље без те бе. 

Мно го нам не до ста јеш. За у век у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: мај ка НЕ ВЕН КА, су пру га

СВЕ ТЛА НА, ћер ка ДА НИ ЈЕ ЛА, зет ГО РАН, 

уну ка СО ФИ ЈА и па стор ка ДРА ГА НА
(11/258773)

По след њи по здрав ку му

НИ КО ЛИ  

ГРУ ЈИ ЋУ

1958–2018.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Кум РА ДОШ, ку ма 

НЕ ВЕ НА и ку мић 

БО ЖИ ДАР

(12/258774)

По след њи по здрав

НИ КО ЛИ ГРУ ЈИ ЋУ НИ ЏИ

1958–2018.

Свом бра тан цу од тет ке ЉУ БИ ЦЕ, те че ИВЕ,

бра та ДРА ГА НА с по ро ди цом и се стре ВЕ РЕ 

с по ро ди цом
(2/258748)

По след њи по здрав дра -

гом ку му

НИ КО ЛИ 
ГРУ ЈИ ЋУ

Хва ла ти што си по сто јао
у на шим жи во ти ма. 
Ни ка да те не ће мо за бо -
ра ви ти.

Ку мо ви ДРА ГАН 
и СНЕ ЖА НА МА РИЋ

(113/259046)

НИ КО ЛА ГРУ ЈИЋ
По след њи по здрав на шем ком ши ји Ни џи.

По ро ди це: ИЛИ ЈЕ ВИЋ, БУ КУР, ТРИП КО ВИЋ 

и ВУ КО ВИЋ

(109/259009)

По след њи по здрав ма ма

ГОР ДА НА

АЛЕК СИЋ

У ср цу мо је ма ме и мо је

ср ца, кад ње но куц не

тик, мо је се чу је так. 

Збо гом, тво ја Зо ри ца.

Ћер ка ЗО РИ ЦА 

и зет ДУ ШКО

(78/258939)

По след њи по здрав во ље -

ној мај ци, све кр ви и ба би

ГОР ДА НИ

АЛЕК СИЋ

Син СРЕЋ КО, сна ја 

МА ЈА и уну чад ОГ ЊЕН,

МА РИ ЈА и МИ ХАЈ ЛО

(79/258938)

21. апри ла 2018. пре ми нуо је наш во ље ни

МИ РО СЛАВ МИ ЛИЋ

1938–2018.

Не у те шни: су пру га НА СТА СИ ЈА, си но ви 

ДА НИ ЛО и РА ДЕ и сна ја ГОР ДА НА
(5/258759)

По след њи по здрав нај бо љем де ди

МИ РО СЛА ВУ МИ ЛИ ЋУ

За у век ње го ви: уну ка МИ ЛЕ НА, зет ДА ЛИ БОР 

и пра у нук ДА МЈАН
(6/258759)

Последњи поздрав се-

стри

НАДИ

од БОБА с породицом

(121/4761)
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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.

Јед но го ди шњи по мен дра гој се стри

ПЕ ТРИ УГРЕН

од ДРА ГИ ЦЕ, ЉУ БИ ЦЕ 

и МИ ЦЕ с по ро ди ца ма

(51/258867)

Дра ги наш

СЛАВ КО БО ЖИЋ
2012–2018.

Го ди не про ла зе, а ми све ви ше ми сли мо на те бе.
Тво ји нај ми ли ји: ЦЕ ЦА, ЗО КИ, МИ КИ, ИРИН КО,

ХРИ СТИ НА, МА РИ ЈА и МА РА
(52/258869)

Наш до бри, дра ги, во ље ни та та већ две го -

ди не ни је с на ма

МИ ЛЕ МИ ЛЕ У СНИЋ
20. V 1920 – 9. V 2016.

Пам ти мо те с љу ба вљу, по но сом и за хвал -

но шћу.

МИ РА и ДЕ ЈАН

(59/258889)

Еј бре ћа ле,

ЛУ ДВИГ МУ ЈА ГИЋ

Ни шта, баш ни шта ни је про шло... са мо вре ме.

Не до ста јеш. Ја ко.

НА ТА ША
(69/ф)

28. апри ла 2018, у 11 са ти, на Ка то лич ком гро бљу да ва ће мо го ди -

шњи по мен на шем дра гом

ЛУ ДВИ ГУ МУ ЈА ГИ ЋУ

Све си нас за ду жио, да те пам ти мо, по свим људ ским вр ли на ма ко -

је чо век мо же да има. 

Су пру га МА ЦА, ћер ке ГО ЦА и НА ТА ША, уну чад ИВА НА, ВА ЊА,

МАР КО и НИ КО ЛА, зе то ви БО БАН и ЗО РАН и и оста ла род би на и

при ја те љи

(70/ф)

29. апри ла 2018, у 11.30, на Но вом гро бљу, да ва ће мо ше -

сто ме сеч ни по мен на шем дра гом

ВЛА ДИ НЕ СТО РО ВИ ЋУ
По ро ди ца

(72/(258912)

30. апри ла на вр ша ва се де вет го ди на от -

ка ко ни си с на ма

МИ ЛАН ЛА ЛИЋ

1945–2018.

Дан за да ном про ла зи, али ни је дан без ту -

ге и бо ла за то бом.

Веч но ће мо те чу ва ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(42/258834)

27. апри ла на вр ша ва ју се три го ди не од смр ти

СТА НО ЈА ПЕ ТРО ВАЧ КОГ
27. IV 2015 – 27. IV 2018.

Увек ће мо те се се ћа ти.
Тво ји нај ми ли ји: НА ДА, БО ШКО и ЈО ВАН

(3/258788)

НЕ НАД ЦА КИЋ

Не ле мој,

део ме не још увек те бе че ка.

Ни ка да не ћу да схва тим и при хва тим

да те бе не ма...

Во лим те и во ле ћу те до кра ја...

Тво ја МА ЈА

(93/258964)

У су бо ту, 28. апри ла, у 10.45, на Но вом

гро бљу у Пан че ву, да ва ће мо го ди шњи по -

мен на шем дра гом

СИ МИ СТЕ ФА НО ВИ ЋУ
29. IV 2017 – 29. IV 2018.

С ве ли ком љу ба вљу и по што ва њем тво ји: 

МИ ЛАН, АН ЂЕЛ КА и РА ДОЈ КА

(68/258818)

Јед но го ди шњи по мен

тет ки

МИ ЛИ ЦИ 

КО ЧО ВИЋ

Ле пе успо ме не 

и се ћа ња на те бе чу ва ју:

ЗЛА ТА и СЛА ВИ ЦА 

с по ро ди ца ма

(100/258971)

У су бо ту, 28. ар пи ла 2018.

да ва ће мо го ди шњи по -

мен на шој мај ци

МИ ЛИ ЦИ 
КО ЧО ВИЋ

Би ћеш за у век у на шим
ср ци ма.

Син МИ ЛИ ВОЈ и ћер ка
ГОР ДА НА 

с по ро ди ца ма

(101/258979)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

МИ ЛИ ЦА 

КО ЧО ВИЋ

Сна ја МИ ЛИ ЦА с де цом

(102/258979)

Про шла је ту жна го ди на

без те бе

МИ ЛИ ЦА 

КО ЧО ВИЋ
Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти. Увек ћеш оста ти

у на шим ср ци ма.

Се стра ЉУ БИ ЦА, 

ЗО РАН и СТО ЈАН 

с по ро ди ца ма

(75/258925)

СЕ ЋА ЊЕ

ТРА ЈАН 

АН ДРИ ЈЕВ СКИ

ТА ЛЕ

2014–2018.
Се стра МИ ЛИ ЦА 

и бра ћа ИЛИ ЈА и ЉУ БЕ

с по ро ди ца ма

(103/258979)

Го ди ну да на је про шло, а ми још увек не ве ру је мо

ВИ О ЛЕ ТА БЛА ГА

1963–2017.
По ро ди це: БЛА ГА, КО СТИЋ и ДО ШЕН

(87/258953)

У су бо ту, 28. апри ла, у 10.30, на Но вом гро бљу,

одр жа ће мо че тр де се то днев ни по мен во ље ном

ЖИ ВО РА ДУ ВА СИ ЋУ

Ре чи не мо гу да ис ка жу ко ли ка је ту га за то бом.

Су пру га ВЕ РИ ЦА
(112/259042)

Го ди ну да на је про шло

от ка да се упо ко јио наш

дра ги про фе сор и тре -

нер

СИ МА 

СТЕ ФА НО ВИЋ

Ге не ра ци ја 

РК „Ди на мо” ’60. и ’63. 

(120/
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29. апри ла 2017. го ди не на вр ша ва ју се две

го ди не од смр ти на ше мај ке и су пру ге

МА РИ ЈЕ ДУН ДО ВИЋ КИШ
1956–2016.

То га да на, у 10.30, на Ка то лич ком гро бљу,
оби ћи ће мо ње ну веч ну ку ћу. Про ђе и ова
го ди на дру га, у ср ци ма на шим још ве ћа
ту га. Бро ји мо да не, бро ји мо но ћи, да ли
ћеш на ма ти опет до ћи. Те бе не ма, ку ћа
нам пра зна, не тре ба на ма ве ћа ка зна.

Веч но жи виш у ср ци ма твог си на је дин ца
МИ КИ ЈА и су пру га ИШТВА НА, 

твог ПИ ЛЕ ТА
(35/258825)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

МА РИ ЈА ДУН ДО ВИЋ КИШ
29. IV 2016 – 29. IV 2018.

С љу ба вљу и по но сом чу ва мо све успо ме не на те -

бе, во ље на се стри це. Жи виш и жи ве ћеш у сва -

ком на шем но вом да ну. 

Сла ва ти.

Тво ја се ја ГОР ДА НА с де цом
(36/258825)

Се ћа ње на мо ју дра гу ћер ку

МА РИ ЈУ ДУН ДО ВИЋ КИШ
1956–2016.

Про шле су две го ди не пу не су за, бо ла и ту ге, и

та ко ће би ти све док мај ка жи ви.

Не ка ми те ан ђе ли чу ва ју, ме зи ми це мо ја.

Не у те шна мај ка ДРА ГИ ЦА ДУН ДО ВИЋ
(37/258825)

Ту га ће веч но тра ја ти

МИ ЛЕ НА РА ЈИН

1972–2006.
Нај дра жа на ша,

не ми ри мо се са тво јом не сре ћом,

тво јим од ла ском.

Са на ма си и кад пла че мо, и кад ћу ти мо, у сва кој из го во -

ре ној и не из го во ре ној ре чи.

Ту си у то плом зра ку сун ца, у див ном сја ју зве зда, у не жном

цвет ку...

Во ле ла си нас, во ли мо Те исто.

Ма ма, та та, се стра и се стри ћи ДА НИ ЦА и ДА НИ ЛО 
(38/258827)

На вр ша ва се че тр де сет

да на от ка да ни је ви ше с

на ма мој друг

РА ДО СЛАВ 

НЕ СТО РО ВИЋ
1961–2018.

Ве ли ко дру гар ство и уза -

јам но по што ва ње оста -

ће ми увек у се ћа њу.

СЛА ВО ЉУБ АН КУ ЦИЋ

(43/258836)

29. апри ла на вр ша ва  се пет ду гих, бол них

го ди на, от ка ко ни си ви ше с на ма

ДУ ШАН АТА НА СОВ СКИ

ДУ ЛЕ
20. VIII 1945 – 29. IV 2013.

Чу ва мо те од за бо ра ва.

Тво ји: ЖИ ЖА и БО РИС

(71/258919)

Ту жна ср ца ја вља мо свим ро ђа ци ма, при -

ја те љи ма и по зна ни ци ма да је 21. апри ла

2018, у 88. го ди ни, пре ми ну ла на ша дра га

МА РИ ЈА ЛУ КИЋ
1931–2018.

Са хра на је оба вље на 23. апри ла 2018, у 12

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

Пан че ву.

Ожа ло шће ни: ћер ке ЗА ГА, ЗО РИ ЦА 

и ВЕ РА, си но ви МИ ЛАН и КА МЕН КО 

с по ро ди ца ма и оста ла мно го број на

род би на и при ја те љи

(55/258852)

У су бо ту, 28. апри ла 2018, на вр ша ва се че -

тр де сет да на от ка ко ни је с на ма наш дра ги

ЖИВ КО ЂОР ЂЕ ВИЋ

То га да на одр жа ће мо по мен, у 10 са ти, на

Ста ром пра во слав ном гро бљу.

С љу ба вљу и по што ва њем мај ка ЦВЕ ТА,

си но ви МИ ЛОШ, МАР КО и МИ О ДРАГ 

и су пру га ЉИ ЉА НА

(60/258897)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗО РИ ЦА 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

1948–2015.

Про шло је три го ди не

от кад нас је на пу сти ла

дра га мај ка, ба ка и све -

кр ва. Не ће мо те ни кад

за бо ра ви ти. Пу но нам

не до ста јеш.

Твој син ЗО РАН, сна ја

ЈА СМИ НА и уну ци 

ДУ ШАН, ЛА ЗАР, 

МИ ЛИ ЦА и ВУ КО МИР

(65/25890)

Се ћа ње на дра гу су пру гу

и мај ку

ЗО РИ ЦУ 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

1948–2015.

У су бо ту, 28. апри ла да -

ва ће мо тро го ди шњи по -

мен на Но вом гро бљу, у

11.30.

Не у те шни за у век: 

су пруг ВУ ЛЕ, си но ви,

ћер ке и уну чад

(66/2589139)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВАН 

ДА МЈА НОВ

24. IV 1998 – 24. IV 2018.

Дра ги оче!

Про шо је два де сет го ди -

на от ка да те не ма, а има

те све ви ше.

Си но ви с по ро ди ца ма

(77/258937)

СЕ ЋА ЊЕ

ЛА ЗА РЕ ВИЋ

ЈЕ ЛИ ЦА                  ВЛА ДИ МИР
2004–2018. 1993–2018.

Жи ви мо са нај леп шим се ћа њи ма на вас.
Ћер ка ДА НИ ЦА и уну ка СА ЊА

(89/258958)

МЛА ДЕ НО ВИЋ
Про шло је две го ди не       Про шло је го ди ну да на

от ка ко ни је с на ма                  от ка ко ни је с на ма

ЖУ ЈИ ЦА                  ЖИ ВО ЈИН

6. V 2016 – 6. V 2018. 6. V 2017 – 6. V 2018.

Оста ће те за у век у се ћа њу ћер ки ГОР ДА НЕ 

и СУ ЗА НЕ с по ро ди ца ма
(99/258973)

Оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље да ће мо, 29.

апри ла, у 11 са ти, на Но -

вом пра во слав ном гро -

бљу, одр жа ти че тр де се то -

днев ни по мен на шем

оцу, све кру и де ди

КА МЕН КУ 

РА ШАЈ СКОМ

Тво ји нај ми ли ји: син

ИВАН, сна ја РАД МИ ЛА

и унук ДРА ГАН

(21/258787)

Про шла је ту жна го ди на од од ла ска на шег

ку ма

ДРА ГУ ТИ НА СТА НО ЈЕ ВИ ЋА
1957–2017.

28. апри ла 2018. го ди не да ва ће мо го ди -
шњи по мен. Оти шао је ве ли ки чо век и ис -
кре ни при ја тељ. Не до ста јеш... Би ћеш с
на ма док је нас.

Во ле те и ту гу ју за то бом тво ји 
ТЕ О ФИ ЛО ВИ ЋИ: МА РИ ЦА, НИ КО ЛА,

АЛЕК САН ДАР, ГО РАН, БЕ ТА, МИ ЛЕ НА,
НИ ЏА, НЕ МА ЊА, АН ТО НИ ЈЕ и ЛА ЗАР

(34/258822)

29. апри ла на вр ши ће се

че тр де сет да на от кад ни -

је с на ма наш во ље ни

ДОН ЧО 

СЕ КУ ЛО СКИ

С љу ба вљу те чу ва мо у ср -

цу и с веч ном ту гом и

бо лом жи ви мо без те бе.

Тво ји: су пру га НА ДА,

син ИВИ ЦА, ћер ка 

ЈА СМИ НА, зет МИ ЛАН

и унук МАР КО

(53/258880)

Че тр де се то днев ни по мен

ку му

ЗЛАТ КУ
од ку ма ЖЕЉ КА 

са ку ми ца ма
(33/258819)

Че тр де се то днев ни по мен

ЗЛАТ КО 

ЋО СИЋ

Увек ће мо те се се ћа ти с

ту гом у ср цу. Не до ста -

јеш нам.

Тет ка ЉИ ЉА 

и брат НЕ ША

(39/2588309

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Го ди шњи по мен

МА ЈИ 

ПО ПОВ СКИ

За у век у на шим ср ци ма.

Де да МИ ЛАН, уј ка 

РА ДОШ, уј на НЕ НА

и брат БО ЖИ ДАР

(14/258774)

30. апри ла 2018. на вр -

ша ва ју се три го ди не од

смр ти мо је дра ге мај ке

ЕМИ ЛИ ЈЕ 

УЗЕ ЛАЦ

Чу вам успо ме ну на те бе.

Твој син СА ША

(15/258775)

СЕ ЋА ЊЕ

ГОЈ КО ГА ЈИЋ

2008–2018.

Ни вре ме не ле чи ра не, ни ти љу бав про ла зи, Ти нам мно -

го не до ста јеш, жи ве ћеш веч но у на шим ср ци ма.

Тво ја по ро ди ца
(18/258779)

У пе так, 27. апри ла 2018. на вр ша ва се го ди ну да на от ка ко нас је

на пу стио наш дра ги

ДРА ГУ ТИН СЕ КУ ЛИЋ
дипл. инж. шу мар ства

1933–2017.

Не до ста јеш нам.

Су пру га МИ ЛО СА ВА, ћер ка ВЕ РА и син МИ РО ЉУБ с по ро ди цом

(22/2587939

30. апри ла на вр ша ва се

че тр де сет ту жних да на

от ка да ни је с на ма на ша

дра га

МА РИ ЈА 

ПРЕ ДИЋ

Мно го нам не до ста јеш.

Увек ће те во ле ти тво ји

нај ми ли ји

(27/258800)

СЕ ЋА ЊЕ

ЛУ ДВИГ МУ ЈА ГИЋ
1945–2017.

Оста вио си траг у на шем жи во ту и успо ме ну у на шем ср цу.
ЗА ГА и МИ ЛЕ

(32/258815)

30. апри ла на вр ши ће се го ди ну да на от ка ко нас је на пу -

сти ла на ша дра га

ЉИ ЉА НА МАР КУШ
По мен ће се оба ви ти 29. апри ла, у 12 са ти, на гро бљу Ко теж.

Се стра с по ро ди цом

(40/258832)

27. апри ла на вр ша ва ју се две го ди не от ка ко нас је на пу -

стио наш во ље ни

ЖИ ВАН НЕ ДЕЉ КО ВИЋ
Ако по сто ји ре ка су за, он да је она на ста ла од на ших су -
за за то бом. За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(41/

Ше сто ме сеч ни по мен на -

шем во ље ном

ТО ДО РУ 

РА ДО ВА НО ВИ ЋУ

1942–2017.

Су пру га ПЕР СА 

с по ро ди цом

(67/258916)

28. апри ла 2018, у 11 са ти, на Ста ром гро бљу, да ва ће мо го ди шњи

по мен на шој во ље ној

ЉУ БИ ЦИ ВУ ЈО ВИЋ

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ће мо успо ме ну на те бе.

Син СЛО БО ДАН ВУ ЈО ВИЋ с по ро ди цом

(90/ф)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БИ ЦА ВУ ЈО ВИЋ

За у век у на шим ср ци ма.

Уну ка ИВА НА, зет ДЕ ЈАН и пра у ну ка ДУ ЊА
(91/ф)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БИ ЦА ВУ ЈО ВИЋ

Во ље ни ни кад не уми ру.

Унук ВЛА ДИ МИР, сна ја ДАН КА и пра у ну ци

СТЕ ФАН и ОГ ЊЕН
(92/ф)

Че тр де се то днев ни по мен 

БИ ЉА НИ 

ПО ПО ВИЋ

Оста је се ћа ње на твој

дра ги лик.

Те ча РА ДОШ, тет ка 

НЕ ВЕ НА и де вер 

БО ЖИ ДАР

(13/258774)

У су бо ту, 28. апри ла, у 11.30, на Но вом гро бљу, одр жа -

ће се го ди шњи по мен на шој дра гој

МА ЈИ ПО ПОВ СКИ
Оти шла си из на ших жи во та, али из ср ца не ћеш ни ка да...

Тво ја по ро ди ца

(45/258842)

Го ди на да на от ка да ни је

с на ма

ЉУ БИ ЦА 

ВУ ЈО ВИЋ

За у век у на шим ср ци ма.

Сна ја НА ДА, уну ка 

МИ ЛИ ЦА, зет НЕ НАД 

и пра у ну ка ПЕ ТРА

(58/258885)

Го ди шњи по мен на шој

во ље ној ба би

ЉУ БИ ЦИ 

ВУ ЈО ВИЋ

За у век у на шим ср ци ма.

Унук МИ ЉАН 

и ОЛИ ВЕ РА

(74/258929)

Го ди на про ђе, дан ни кад

ВА ЛЕН ТИ НА

УРО ШЕВ СКИ

1966 – 12. V 2017.

Пу но је су за па ло кад је

тво је ср це ста ло, су зе те

не мо гу вра ти ти, али на -

ше мо ли тве увек ће те

пра ти ти. У ср цу ту га, на

гро бу ти ши на, а у тво ме

до му ве ли ка пра зни на.

Во ли мо те бес крај но. 

Тво ји ро ди те љи: мај ка

СТОЈ НА и отац ЈЕФ ТА

(56/

СЕ ЋА ЊЕ

НИ КО ЛА 

КР НЕ ТА

Про шло је ту жних пет

го ди на без те бе, али ту га

и бол оста ју у на шим ср -

ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(54/258881)

Се дам на е сто го ди шњи

по мен

БРАН КО 

СТЕ ФА НО ВИЋ

1937–2001.

Вре ме про ла зи, а ту га и

бол су да ље при сут ни.

Син МЛА ДЕН

с по ро ди цом

(62/258899)

У су бо ту, 28. апри ла, у

9.30, да ва ће мо пето го -

ди шњи по мен на шој во -

ље ној

ЗЛА ТИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

Нај ми ли ји

(31/258811)

У су бо ту, 28. апри ла, да је мо го ди шњи по мен

ВА ЛЕН ТИ НИ УРО ШЕВ СКИ

1966–2017.
Тво ји нај ми ли ји

(114/259049)
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28. апри ла 2018. на вр -

ша ва ју се две го ди не от -

ка ко ни је с на ма наш

ИЛИ ЈА 
БОГ ДА НОВ

У ср цу те но си мо и од за -
бо ра ва чу ва мо.

Су пру га ВИ ДО СА ВА 
и ћер ка ОЛИ ВЕ РА 

с по ро ди цом

(4/258757)

28. апри ла 2018. го ди не на вр ша ва се шест ме се -

ци от ка да ни је с на ма наш во ље ни

МЕ ТО ДИ ЈЕ БО ЖИ НОВ СКИ

Се ћа ње на ње га и ту га стал но су при сут ни у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(7/258767)

СЕ ЋА ЊЕ

КО СТА 

ЊАМ ЦУЉ

2013–2018.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји

(8/258768)

28. IV 2010 – 28. IV 2018.

прим. др ДО БРО САВ 
В. ПА ВЛО ВИЋ ЛЕВ ЧА НИН

ги не ко лог аку шер
Осам го ди на се ћа ња на то пли ну и си гур ност по -
ро дич ног до ма са То бом. 
С љу ба вљу, не жно шћу и по што ва њем но си мо те
у ср цу и чу ва мо од за бо ра ва.

Су пру га ВЕ РИ ЦА БЕ БА и кће р ке ДО БРИ ЛА,
СЕН КА и НЕ ВЕ НА

(9/258770)

Јед но го ди шњи по мен, 28. апри ла 2018. го ди не на Но вом гро бљу, у

11 са ти, на шој нај дра жој

ПЕ ТРИ УГРЕН

За нас ни си оти шла, са мо си ти хо, ти хо за спа ла у на шим ср ци ма.

Тво ји: СА ЊА и МИ ЛЕ

(10/258770)

У су бо ту, 28. апри ла, у 11 са ти, да ва ће мо че тр де се то днев -

ни по мен на шем

МИ ЛО ШУ АПО СТО ЛО ВИ ЋУ
За у век у на шим ср ци ма.

Су пру га с де цом

(16/258776)

ПО МЕН

МИ ЛОШ 

АПО СТО ЛО ВИЋ

Отац МИ РО ЉУБ 

с по ро ди цом

(17/258776)

У су бо ту, 28. апри ла 2018, у 11 са ти, на Но вом гро бљу да ва ће мо

ше сто ме сеч ни по мен на шем дра гом

НЕ НА ДУ ЦА КИ ЋУ

Во ли мо те за у век... не до ста јеш!!!

Ма ма, та та, се стре, зет и се стри ћи

(20/258787)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН МАР КОВ РО ГАН

2009–2018. 

Тво је се стре ЗО РА и ВЕ РА
(24/258796)

СЕ ЋА ЊЕ

на во ље ну ма му, ба ку и

пра ба ку

СО ФИ ЈУ 

ВЕ ЊАЦ

рођ. Пе шић

4. V 1993 – 4. V 2018.

Ње ни нај ми ли ји

(28/258805)

Тро го ди шњи по мен 

У су бо ту, 28. апри ла 2018, у 11 са ти, на Ка то лич -

ком гро бљу

МА РИ НА ДИ ВИЋ
1978–2015.

Ле по то на ша, жи виш у на шим ср ци ма, у на шим
ми сли ма, у на шим сно ви ма. Твој осмех, тво ја
сна га и оп ти ми зам ће нас пра ти ти до на шег по -
нов ног су сре та.

Тво ја по ро ди ца
(29/258809

У су бо ту, 28. апри ла, у

9.30, да ва ће мо дво го ди -

шњи по мен на шем во ље -

ном

ПА ВЛУ 

АБРА МО ВИ ЋУ

Нај ми ли ји

(30

3. ма ја на вр ша ва ју се три

го ди не от кад ни је с на ма

наш во ље ни су пруг, отац

и де да

ВО ЈА МИ ТИЋ

1957–2015.
Во ле те тво ји: су пру га

ВЕ РА и ћер ке 
МИР ЈА НА 

и БРА НИ СЛА ВА 
и уну ка НИ КОЛ

(80/258940)

СЕ ЋА ЊЕ

СПА СО ЈЕ ПА ВЛОВ
2. V 2011 – 2. V 2018.

Се дам оди на је про шло от ка да ни си с на ма, а опет си у
на шим ср ци ма и ми сли ма.
Су пру га РАД МИ ЛА с де цом и се стра СТА НИ ЈА с по ро ди цом

(84/258944)

СЕ ЋА ЊЕ

МР ДАЉ

МА РИ ЈА              ЛА ЗАР
по ла го ди не                    пет го ди на

Мно го нам не до ста је те.

Ва ша де ца: СЛА ВИ ЦА и ЗО РАН с по ро ди ца ма
(96/258967)

ГО РАН ЈО КИЋ
1981–2001–2018.

Го го, ду шо на ша, 29.

апри ла ро ђен дан је твој.

Цве ћем ће мо те оки ти ти

и су за ма за ли ти, ан ђе ле

наш.

Тво ји: та та РА ДИ ША,

ма ма МИ РА и брат 

ГРА ДИ МИР са ВЕ СНОМ

(97/258968)

СЕ ЋА ЊЕ

НИ КО ЛА 

МА ТИЋ

2012–2018.

С љу ба вљу чу ва мо успо -

ме ну на те бе.

Су пру га КА МЕН КА 

и по ро ди ца ИЛИ ШЕВ

(106/258999)

У су бо ту, 28. апри ла 2018. го ди не, у 11 са ти, на

Ка то лич ком гро бљу у Пан че ву, да ва ће мо го ди -

шњи по мен

БРА НИ СЛА ВУ ПО ПО ВИ ЋУ БА ЋИ

1924–2017.

Су пру га ЗА ГОР КА, син ПЕ ТАР, сна ја ЗО РИ ЦА 

и уну ке МА РИ НА и МИ ЛИ ЦА
(50/258865)

Шест го ди на ни је с на ма наш дра ги

ТО МИ СЛАВ МИ ХАЈ ЛОВ
дипл. инж. са о бра ћа ја

1944–2012.

С љу ба вљу у се ћа њу.

Су пру га МИР ЈА НА, кћер НА ТА ША, син ИВАН,

се стри ћи из Но вог Са да с по ро ди цом

и по ро ди ца ВУ ЧИ ЧЕ ВИЋ из За гре ба
(26/258802)

28. апри ла би ће че ти ри го ди не от ка да ни је с на -

ма наш во ље ни су пруг, отац и де да

ЈО ВАН ЖУ ГИЋ

2014–2018.

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

Су пру га, син и ћер ка са сво јим по ро ди ца ма
(86/258952)

Успо ме ну на те бе бра те,

чу ва мо у на шим ср ци ма

МИ ЛОШ 

АПО СТО ЛО ВИЋ

Тво ји: брат ДУ ШАН, 

се стре СМИ ЉА НА 

и МИ ЉА НА 

с по ро ди ца ма

(118/259094)
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Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-400

Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . 315-020
Водоснабдевање  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања)  . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације)  . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица  . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . . . . . . . . . . 011/3370-031, 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .011/3370-032, 011/3370-048 

АТП – информације  . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба  . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . 318-958
Комунална полиција  . . . . .013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48  . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Пре ста ни те да пра ви те дра му и
да до но си те ис хи тре не од лу ке,
јер ће да ра би ти ве ћа не го ме ра.
По тра жи те струч но ми шље ње –
без об зи ра на то да ли је реч о
при ват ном жи во ту или о бит ној
по слов ној од лу ци. Не пра ви те
про бле ме та мо где их не ма.

Све ства ри ће се од ви ја ти баш
она ко ка ко сте пла ни ра ли, чак
не ће би ти из не над них не пред ви -
ђе них окол но сти. Са мо по ве ди те
ра чу на да се пре ви ше не опу сти -
те и слу чај но не за бо ра ви те не ку
оба ве зу или ро ко ве.

Са мо по у зда ње вам је и да ље
као клац ка ли ца. Из др жи те још
не ко ли ко да на и све ће кре ну ти
бо ље не го што ми сли те. Знат на
су ма нов ца би мо гла при јат но да
вас из не на ди већ кра јем сед ми -
це, а мо жда и не ки из не над ни
не пла ни ра ни пут.

Нов ча ни про блем је де лом са -
ни ран, али по сто је не ки не пла ни -
ра ни из да ци, не ка за бо ра вље на
ра та, не ки дуг ко ји ће јед но став -
но ис кр сну ти. Ка ко год да вам се
учи ни у пр вом тре нут ку, мно го
то га ће се ре ши ти са мо од се бе.

Пу сти те да се не ке си ту а ци је
ре ше са ме од се бе, да не ки љу ди
по ка жу сво је пра во ли це. Обе ћа -
ња ко ја су вам дав но да та, ко -
нач но мо гу и да се оства ре. До -
ла зи ва ших пет ми ну та. Би ће те
по зва ни на не ко ве ли ко сла вље.

До ста сте не ке не ре ше не си ту а -
ци је гу ра ли под те пих, вре ме је
да ре а гу је те. Ако пла ни ра те ку -
по ви ну или про да ју не че га, би ло
би до бро да то од ло жи те за сам
крај ме се ца. Бу ди те па жљи ви ји
и то ле рант ни ји пре ма парт не ру и
са рад ни ци ма.

Др жи те се про ве ре них при ја те -
ља и са рад ни ка, па ће те ус пе ти
да до би је те нов ча ну и мо рал ну
на док на ду на по слу. По слу жи те
се сит ним три ко ви ма и ус пе ће те
да са зна те пра ве ин фор ма ци је.
Не бу ди те пре ви ше по пу стљи ви.

Не ко ће же ле ти ва шу без у слов -
ну па жњу и по др шку. Не пре те -
руј те, али ако сте у мо гућ но сти и
ако вам је ста ло до те осо бе, по -
мо зи те јој. Ства ри ко је вас ду го
му че ко нач но ће по че ти да се ре -
ша ва ју. Бу ди те ис трај ни у сво јим
пла но ви ма.

Ве ли ке про ме не су пред вра ти -
ма, усред сре ди те се на пред сто -
је ће до га ђа је. Ко ли ко год да не ке
по ну де де лу ју као си гур не и при -
ма мљи ве, два пут раз ми сли те
пре не го што се упу сти те у то.
Дај те се би оду шка јед ним ве се -
лим из ла ском.

Осе ћа те се као да вље ник. Пре -
спо ро ре а гу је те и по не кад као да
се бо ји те да окон ча те не при јат не
си ту а ци је. Скло ни те се или се
упу сти те у отво ре ну бор бу за свој
ста тус на по слу или у по ро ди ци.
Но вац ће вам ма ло по пра ви ти
рас по ло же ње.

Сре ћа пра ти хра бре и упо р не, а
шта сте – по ка за ће вре ме. Но вац
до ла зи, али ће још бр же оти ћи
на не ке не пла ни ра не из дат ке.
Иа ко ће вас то из нер ви ра ти и
из ба ци ти из рав но те же, по ка за -
ће се као вр ло до бро у да љем
по сло ва њу.

Сми ри те сво је ве ли ке же ље за
бр зим ре ше њем нов ча них про -
бле ма да не би сте упа ли у још ве -
ће. Не ве руј те мно го у обе ћа ња,
у овом тре нут ку се не ће оства ри -
ти. По не кад је до бро раз ми сли ти
о по сле ди ца ма, па кре ну ти у ак -
ци ју.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
25. мар та: Зое – Ве сна Плван и Ни ко ла Сав ко вић; 4. апри ла: Са ру – Га бри е ла и Не над Не дић, Еле -

ну – Ива на Ди мић и Го ран Ла зи чић; 6. апри ла: Ми ле ну – Ва лен ти на и Де јан Мо сић, Ми ли цу – Јо ва -

на и Ми лош Ди ми три је вић; 7. апри ла: Лу ну – Алек сан дра Стан ко вић и Да ли бор Ба њаш; 8. апри ла:

Ми њу – Алек сан дра и Мар ко Ми ло ва но вић; 9. апри ла: Ни ну – Сла ђа на и Мир ко Дроб њак, Ању –

Алек сан дра и Кон стан тин Јо ва но вић; Нину – Јелена и Игор Дуњић, Анђелу – Анка Михајлов и Иван

Шотић; 10. априла: Хелену – Мирјана и Душан Јаковљевић; 12. априла: Соњу – Јована Сара и Сло-

бодан Кораћ; 13. априла: Јелену – Весна и Владимир Виденов, Софију – Данијела и Милан Jовано-

вић, Јулију – Бојана и Милош Контић; 14. априла: Николину – Емина и Драган Шепецан, Нину – Ми-

ла и Слободан Јововић; 15. априла: Нину – Бранка и Слободан Савановић, Калину – Јована и Алек-

сандар Пејчев; 17. априла: Милицу – Јелена и Владица Ђорђевић, Доротеу – Марија и Ненад Влајић.

До би ли си на
25. марта: Ђорђа – Тамара и Милан Величковић; 3. априла: Вукашина – Јелена и Јакша Вујовић; 4.

апри ла: Ја си на – Са не ла и Де нис Са ли хи; 5. апри ла: Ма ти ју – Алек сан дра и Ја ро слав То ме чек; 6.

апри ла: Ма те ју – Ка та ри на Ђу рић и Ми лош По по вић; 7. апри ла: Лу ку – Ми ре ла и До бри вој Ми ле тић,

Луку – Виолета и Милан Стојановић; 8. априла: Дамјана – Јелена Здравковић и Андрија Шмит; 9.

апри ла: Или ју – Бри ги та и Вла ди мир Ва си ље вић; Тодора – Леонела Хигл Тасковић и Марко Таско-

вић; 10. априла: Давида – Ивана Величковски Стојановски и Саша Стојановски, Оскара – Mарта и

Золтан Керекеш, Страхињу – Тијана и Владимир Ћирковић; 11. априла: Уроша – Јелена и Алексан-

дар Тасковић; 12. априла: Страхињу – Бојана и Петар Мијаиловић; 14. априла: Данила – Бојана и

Душан Крсмановић, Алексу – Ирена и Иван Лукић; 15. априла: Лазара – Маја и Сава Богданов.

ВЕН ЧА НИ

14. апри ла: Ма ри ја на Хриб и Алек сан дар Пе тро вић, Ивана Турна и Дамир Гагулић, Драгана Бошња-

ковић и Дејан Несторовић, Маријана Црвени и Жељко Петровић, Јована Пантелић и Иван Крговић,

Jована Анкић и Небојша Смилић, Дејана Дукадиновски и Стефан Стаменковски; 15. априла: Миле-

на Пјевац и Марио Кежић, Зорица Косовић и Милан Бранисављевић; 19. априла: Александра Буга-

рин и Данијел Олуић, Катарина Керекеш и Милош Ђалић, Марина Димитријевски и Дамир Митро-

вић, Милица Вукосављевић и Бојан Лукић.

УМР ЛИ

6. апри ла: Ве ри ца Кре цуљ (1947), Дра гу тин Бар јак та ров (1933), Ду шан Па сер (1951); 7. апри ла: Ду -

шан ка Сав ков (1962), Све то мир Сто ја ди но вић (1927), Не дељ ко Гр бић (1929), Ми о драг Пр о тић

(1956); 8. апри ла: Ду шан ка Јо вић (1949), Пе тар Пе тро вић (1951), Љу бо мир Га вин (1945), Су леј ман

Ку че вић (1955); 9. апри ла: Ми ро слав Илић (1941), Сло бо дан ка Ла за ре вић (1944), Ду шан Хи нић

(1932), Жи ва Ка леј ски (1955), Љу бо мир Јо ва но вић (1934); 10. апри ла: Ми ло рад Јо ва но вић (1965),

Ра де Или ба шић (1933), Ђор ђе Пет ко вић (1949), Да ни ца Вра нић (1935); 11. апри ла: Су за на Не ду чић

(1957), Имре Ча ла (1933); 12. апри ла: Дра ги ца Ра ји чић (1934), Ка та Ми ла ди но вић (1941); 13. апри-

ла: Милосавета Велашевић (1935), Саша Петковић (1969); 14. априла: Јелица Димић (1962), Шан-

дор Ђерфи (1959), Душан Димић (1927); 16. априла: Атила Фаркаш (1980), Драгослава Лимбергер

Kнежевић (1940), Жужана Олачи (1953); 17. априла: Јелена Несторовић (1939), Вера Живковић

(1936), Угљеша Цајић (1932), Стево Станар (1935), Војислава Богдановић (1935), Андраш Олас

(1942); 18. априла: Никола Грујић (1958), Вела Костић (1942), Сотирка Змејковска (1932).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕ ШЕ ЊА – Ква драт 7 х 7: про грам, ре кла ма, ок то бар, гло ду ри, Ра -
бу зин, ама ри ла, ма ри нат. Ана грам: зла ти бор ска пр шу та. Сти хов ни
ана гра ми: (1) прет ко мо ра, (2)  ази лан ти. Укр ште ни ца: вла сни ца,
лар ма, им, асте ни ци, Ста ни мир, те, Ази ја, Ата, Та ша, Со ња, Ерен.
Ис пу њаљ ка: ве ле град, ру ко ве ти, Апо ли нер, ца ри ни ци, ан дра гог, ру -
ко ва ње, Ис тра нин, на пе тост (ко нач но ре ше ње: Ве ра Ца ри на, ди ри -
гент).

ИСПУЊАЉКА

УКРШТЕНИЦА
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Сло го ви: А, АН, ВА, ВЕ, ВЕ, ГОГ,

ГРАД, ДРА, И, КО, КО, ЛЕ, ЛИ, НА,

НЕР, НИ, НИН, ЊЕ, ПЕ, ПО, РИ, РУ,

РУ, СТРА, ТИ, ТОСТ, ЦА, ЦИ.

ВО ДО РАВ НО: 1. ми ли он ски град, 2.

Мо крањ че ве ком по зи ци је, 3. фран цу -

ски пе сник (Ги јом), 4. ца рин ски слу -

жбе ни ци, 5. пе да гог ко ји обра зу је од -

ра сле, 6. по здрав сти ском ру ке, 7. жи -

тељ нај ве ћег по лу о стр ва на Ја дра ну, 8.

на прег ну тост, за тег ну тост.

У осен че ним по љи ма до би ће те име и пре зи ме по зна те про фе сор ке

му зи ке из Пан че ва и ње ну уло гу у Пан че вач ком срп ском цр кве ном

пе вач ком дру штву, ко је ове го ди не обе ле жа ва 180 го ди на успе -

шног ра да.

ВО ДО РАВ НО: 1. ти ту лар ка сво ји не, по сед ни ца, 2. ви ка, га ла ма – ини -

ци ја ли ва ја ра Ме штро ви ћа, 3. оне мо ћа ли љу ди (мед.), 4. име ша хов -

ског ве ле мај сто ра Ни ко ли ћа, 5. по ка зна за ме ни ца – нај ве ћи кон ти нент,

6. остр во из ар хи пе ла га Тон га, 7. На та ша од ми ла, 8. на исти на чин

(лат.), 9. име на ше глу ми це Ја у ко вић, 10. област у Швај цар ској.

УС ПРАВ НО: 1. ко ме ди ја Бра ни сла ва Ну ши ћа, 2. пти це ве сни ци про -

ле ћа (ви ди сли ку), 3. град и по кра ји на у Грч кој, 4. сме њи ва ње, 5. по -

ре ђа ти се, 6. са став ни ве зник – осо ба ко ја не што по дра жа ва, 7. твр -

дич лук, шкр та ре ње, 8. име бо сан ске пе ва чи це Ме ду ња нин – глав ни

град Јор да на.

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com

АНАГРАМ

ДИ МЉЕ НИ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕТ (П = Р)

ШТА, СКУ ПА? БР ЗО ПЛА ТИ!

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. рас по ред еми си ја на ра ди ју или те ле -

ви зи ји, 2. еко ном ска про па ган да, 3. је се њи ме сец, 4. глав ни и од го вор -

ни уред ни ци (жарг.), 5. хр ват ски на ив ни сли кар (Иван), 6. укра сна биљ -

ка, вр ста су но вра та, 7. са ла му ра, пац.
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КВАДРАТ 7 х 7

Да је део ср ца

по чео да „кли ма”,

ТА КО ПРЕ МОР бр зи

по ка зу је сви ма.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

(2) ПРОГ НА НИ ЦИ

(1) СР ЧА НА ШУ ПЉИ НА

По ли тич ки њих про го не

дa сe се ле, дa сe скло не,

дру где ва ља гне здо сви ти,

дру гу зе мљу НА ЛА ЗИ ТИ.



Пети пут је, у пре пу ном
„Купеу”, одр жан јав ни час шко -
ле гита ре „Гитар та”, која посто -
ји исто толи ко годи на, а поте -
кла је из Удру же ња рок музи -
ча ра Пан че ва, с циљем да се
та врсте музи ке попу ла ри зу је
у шко ла ма.

Глав ни инспи ра тор и реа ли -
за тор те иде је постао је Зоран
Илић, про фе сор гита ре.

– У међу вре ме ну је „Гитар -
та” пре ра сла у озбиљ ну шко лу,
у којој пола зни ке под у ча вам
од нај о снов ни јих тех ни ка и
еле ме на та сви ра ња, до неког
сред њег нивоа зна ња. Радим
поје ди нач но и груп но, мак си -
мум тро је, а при ме њу јем спе -

ци фич ну мето до ло ги ју, то јест
ком би на ци ју школ ског при сту -
па, који сам усво јио кроз фор -
мал но обра зо ва ње, и иску ста -
ва при ку пља них током чети ри
деце ни је сви ра ња рокен ро ла –
наво ди Илић.

За поме ну тих пет годи на кроз
„Гитар ту” је про шло око сто
педе сет ђака, а момен тал но их
има педе се так. Поред сва ко -
днев не наста ве и уче ња сви ра -

ња овог инстру мен та, они одла -
зе и на раз не насту пе. Тако, на
при мер, ови мла ди музи ча ри
не про пу шта ју фести вал аку -
стич не гита ре „Гаши ни ако р -
ди”, на којем су оства ри ва ли
запа же не резул та те, па и чак и
побе ђи ва ли; уче ство ва ли су и
на „Сти хо ви зи ји”, „Боја ма руја”,
Сај му еко ло ги је, а сва ке годи -
не у дру гој неде љи апри ла на
про гра му је јав ни час, када увек

дође мно го људи како би виде -
ли шта су мла ђа ни гита ри сти
нау чи ли.

И овог пута, у сре ду, 18. апри -
ла, у клу бу „Купе”, било је мно -
го радо зна лог и рас по ло же ног
све та, који је имао при ли ку да
послу ша апсо лут не почет ни ке,
као и већ при лич но избру ше -
не тален те. Вече је отво ре но
извед ба ма мале Тео до ре Буба -
ло, која је потом зајед но са
Ани том Ивач ко вић и Мила ном
Дрља чом, уз аси стен ци ју Миле
Првуљ, одсви ра ла хим ну и
„Ђур ђев дан”. Низа ли су се зани -
мљи ви уче нич ки насту пи, а
посеб ну пажњу број не публи -
ке при ву кло је изу зет но изво -
ђе ње леген дар не нуме ре „Bohe-
mian Rapsody”.

На самом кра ју лепу ноћ су
зачи ни ли и бив ши ђаци „Гитар -
те”, закључ но са саста вом „Син -
дром”, акту ел ним побед ни ком
фести ва ла „Гаши ни ако р ди”.

ђа ни ма више од пет хиља да
сад ни ца вино ве лозе и воћа –
исти че Фили пов ски.

Јабу ча ни су се ове годи не
добро пла си ра ли на више еми -
нент них так ми че ња, а на јед -

ра ње про сто ри ја и једа на е сти
фести вал „Грав че тав че”.

Коле ни цу су при пре ма ли и
чла но ви тек рође ног удру же ња
„Здра ва Јабу ка”, које ће се, пре -
ма речи ма чла на над зор ног
одбо ра Мир ка Спа си ћа, како

јој и само име каже, бори ти за
про мо ци ју здра ве хра не, као и
за вра ћа ње лива да и пашња ка
при мар ној наме ни или то да
се не прска пести ци ди ма и оно
што не тре ба.

Напо слет ку је први човек
Јабу ке и инспи ра тор овог оку -
пља ња Сло бо дан Илић изра зио
задо вољ ство исхо дом дога ђа ја,
јер тиме се ства ра толи ко
пожељ но људ ско зајед ни штво.

Сви при сут ни су, поред ужи -
ва ња у послу же њу и весе лој
атмос фе ри, могли да сазна ју
и нешто више о раду људи из
разних удру же ња без којих у
дана шње вре ме тешко да може
да посто ји јед на здра ва сре -
ди на.

ода зо ве више десе ти на људи, а
има мо и под мла дак. Ове годи -
не поку ша ће мо да оспо со би мо
и пешча ну пла жу на ула зу, која
је још увек без и ме на, па овим
путем пози ва мо људе да пред -
ло же назив; један од потен ци -
јал них је да се зове по пре ра но
пре ми ну лом сугра ђа ни ну Гули -
ју, који је живео у бли зи ни –
пред ла же Петров ски.

И дру ги су се потру ди ли да
обра ду ју сугра ђа не како спе -
ци ја ли те ти ма, тако и сво јим
актив но сти ма током остат ка
годи не.

Пред став ник локал них Рома
Воја Коста ди нов ски, који је
кувао коле ни це и бут ки це са
шар га ре пом, каже је запа же но
про шао ром ски бал.

Нешто даље су голу ба ри из
Дру штва СРБ 811 „Илин ден”
крч ка ли мућ ка ли цу, у чему им
је помо гао ресто ран „Уно, ква -
тро”. Ова орга ни за ци ја бро ји
три де се так чла но ва, који ма так -
ми чар ска сезо на почи ње у мају,
а у не тако дав ној про шло сти
било је успе ха.

Неда ле ко ода тле про стор су
запо се ли пред став ни ци нај ве -
ће орга ни за ци је Маке до на ца у
Срби ји, са пре ко шестсто чла -
но ва, и кува ли а шта дру го него
– пасуљ. Када је реч о ово го ди -
шњим пла но ви ма, пред сед ник
Добре Трај ков ски исти че отва -

Петак, 27. април 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Малинко
Овај лепо тан је меша нац који у себи
има крви бел гиј ског овча ра, прем -
да је упа дљи во мањи, а по карак те -
ру је вео ма уми љат, луц каст, акти -
ван и стал но би се играо.

Сим па тич ни ушо ња је стар око
шест месе ци и сада шњим вла сни -
ци ма је при лич но тешко да иза ђу с
њим на крај у ста ну, јер нема ју мно го сло бод ног вре ме на ни
про сто ра, а он стал но жели да трчи и увек нешто копа, па би
било боље да све вре ме буде у дво ри шту.

Малин ко је при мио све вак ци не, а оста ле инфор ма ци је
могу се доби ти на теле фон 063/729-26-14.

Штенци из
Јабуке
Три „секе” и један риђи „бата”
тра же дом након што су спа се -
ни са ули це, на којој су их вре -
ба ле мно ге опа сно сти. Штен ци
сада има ју око два месе ца и нала -
зе се у Јабу ци.

„Мал ци” су раз и гра ни и уми ља ти и потреб но им је само
пар че нечи јег дво ри шта или ста на, а потом љубав узвра ћа ју
сто стру ко.

За озбиљ не удо ми те ље обез бе ђен је и пре воз, а кон такт-
-теле фон је 061/152-52-12.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације 
се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Већ тре ћу годи ну заре дом јабуч -
ка удру же ња оку пља ју се на
један пома ло нео би чан, али
вео ма дело тво ран начин.

Наи ме, чла но ви десе так орга -
ни за ци ја из поме ну тог села с
про ле ћа при па ле ватру испод
котли ћа. Потом у њима укрч -
ка ју раз не спе ци ја ли те те, које
могу да дегу сти ра ју сви гур -
ман ски настро је ни гра ђа ни.
Важно је иста ћи да поме ну та
удру же ња све то при пре ма ју о
свом тро шку.

Поред добр ог (и бес плат ног)
зало га ја, буде ту и неиз о став -
ног лепог дру же ња, уз поне ку
добру капљи цу, музи ку и мно -
го сме ха, као и пра вље ње пла -
но ва за неке буду ће акци је.

Чла но ви свих јабуч ких удру -
же ња тре ћи пут су се оку пи ли
у неде љу, 22. апри ла, у пар ки -
ћу покрај тамо шњих руко мет -
них тере на. Као и про те кле две
годи не, сва ко од њих је о соп -
стве ном тро шку гра ђа ни ма
пону ди ло неку гур ман ску „шпе -
ци ју” – од овчи јег и ловач ког
гула ша до пасу ља и коле ни ца.

Удру же ње вина ра и вино гра -
да ра „Злат ни грозд” сва ке годи -
не радо дола зи на ову мани фе -
ста ци ју и увек се у њихо вом
котли ћу крч ка овчи ји гулаш.
Пред сед ник те орга ни за ци је
Ненад Фили пов ски наво ди да
се овај спе ци ја ли тет кува као и
мно ги слич ни, те да је осно ва
ква ли тет но месо с не пре ви ше
зачи на и без има ло ади ти ва.

Они су се за такав избор хра -
не опре де ли ли јер иде уз добра
вина, која ови Јабу ча ни спра -
вља ју од гро жђа са сво јих вино -
гра да.

– Наше удру же ње посто ји
већ шест годи на, бро ји три де -
се так чла но ва и нај ви ше ради
на поди за њу нових заса да лозе.
У том погле ду исти чем сарад -
њу с пан че вач ком Град ском
упра вом, на чије кон кур се се
редов но ода зи ва мо, а често и
доби ја мо сти му лан се. Само
про шле годи не смо захва љу ју -
ћи про јек ти ма поде ли ли сугра -

ТРЕ ЋЕ ОКУ ПЉА ЊЕ ЈАБУЧ КИХ УДРУ ЖЕ ЊА

СЛА СНО И КОРИ СНО ПРО ЛЕЋ НО ДРУ ЖЕ ЊЕ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

не. У каза ну се нашло неко -
ли ко врста меса – срне ти на,
зече ти на, као и сви ње ти на,
како она из дивљи не, тако и
одре ђе на коли чи на од пито -
ме сви ње.

де сет чла но ва, али и тај број
опа да из годи не у годи ну. Веро -
ват но и због бес па ри це, јер је
чла на ри на за мно ге ску па. Не
бави мо се само ловом, већ и
про из вод њом фаза на, при хра -
ном дивља чи пре ко зиме, пра -
вље њем хра ни ли шта... У сушти -
ни, сам излов нам је мал те не
на послед њем месту; мно го нам
је мили је, реци мо, дру же ње уз
дору чак у при ро ди или на ова -
квим ску по ви ма – нагла ша ва
Добро са вље вић.

Еко ло шко удру же ње „Наш
Тамиш” при пре ма ло је бут ки -
це из про стог раз ло га – како
каже њихов в. д. пред сед ни ка
Небој ша Петров ски, саме су се
спре ма ле, као пер пе ту ум моби -
ле, па је мно го више вре ме на
оста ло за дру же ње.

– Неко ли ци на нас енту зи ја -
ста и љуби те ља смо се само ор -
га ни зо ва ли 2012. годи не, са иде -
јом да уре ди мо при о ба ље. Пот -
пу ни смо волон те ри, а изла зи -
мо и на град ске или покра јин -
ске кон кур се. Све што је ура ђе -
но, јасно се види на реци – попут
моби ли ја ра или изле ти шта
Песак, које сва ке годи не реви -
та ли зу је мо. На акци је се увек

МЛА ДИ МУЗИ ЧА РИ ПОНО ВО ПОКА ЗА ЛИ ШТА ЗНА ЈУ

Успе шан јав ни час „Гитар те”

ном њих је упра во Ненад узео

злат ну меда љу са сво јим вином

кабер не сови њон, што гово ри да

ово под не бље има пер спек ти ву.

Ловач ко дру штво „Змај” се,

као што је и логич но, одлу чи -

ло за ловач ки гулаш, и то од

дивља чи уло вље не током сезо -

Пред сед ник Горан Дра го са -
вље вић каже да месо мора да
одсто ји у пацу, а кува ње тра је
мини мум чети ри сата.

– Јабуч ка ловач ка сек ци ја
прак тич но посто ји сто ти нак
годи на, а од пре неког вре ме на
је при пан че вач ком удру же њу.
Момен тал но има мо око три -



Наше мла де сугра ђан ке које тре -
ни ра ју рит мич ку гим на сти ку као
сек ци ја ГД-а Пали лу ла наста ви -
ле су да пости жу одлич не резул -
та те и у новој сезо ни.

Под вођ ством тре не ра Јеле не
Гачић, која се после поро ђа ја 15.
јану а ра већ вра ти ла у салу, Пан -
чев ке су на Првен ству Бео гра да у
груп ним саста ви ма, одр жа ном
про шлог викен да, забли ста ле
пуним сја јем. Пио нир ке су у вежби
без рекви зи та осво ји ле сре бро у

екип ном пла сма ну. Кадет ки ње,
иако први пут у новој кате го ри ји,
зара ди ле су брон зе у више бо ју и
вежба ма с рекви зи ти ма, а у истим
над ме та њи ма мла ђе јуни ор ке су
осво ји ле брон за но и сре бр но
одлич је.

Пред пан че вач ким гим на сти -
чар ка ма су тур ни ри у Сви лајн цу
и Новом Саду, као послед ње про -
ве ре пред Првен ство Срби је, које
ће бити на про гра му сре ди ном
маја.

У Бео гра ду је про шлог викен -
да одр жан мемо ри јал ни џудо-
-тур нир „Вла дан Петро вић”,
на којем је уче ство ва ло 400

малих бора ца из четр де сет
клу бо ва из Црне Горе, Грч ке,
Руму ни је и Срби је. Чла но ви

ЏК-а Дина мо осво ји ли су три -
на ест меда ља.

Злат на одлич ја су зара ди ли:
Нико ла Рада нов, Вла ди мир

Бог да нов ски, Мили ца Секу ло -
вић, Алек са Ђуро вић, Мате ја
Зубо вић и Милош Сто ја но вић.
Сре бром су се оки ти ли: Филип
Ћирић, Миле на Секу ло вић,
Урош Ђури шић, Нико ла Мир -
ко вић и Ђор ђе Јаки мов ски, а
брон зе су заслу жи ли Нико ла
Митић и Огњен Ђури шић.

Так ми ча ри КК-а Дина мо про -
шле субо те су уче ство ва ли на
тра ди ци о нал ном тур ни ру
„Злат ни појас”, који је 47. пут
одр жан у Чач ку.

Сло бо дан Бите вић је поно -
вио успех од про шле годи не

и осво јио је злат ну меда љу у
кате го ри ји пре ко 84 кг.
Брон зом се оки ти ла мла ђа
сени ор ка Тама ра Живић, у
кате го ри ји до 61 кг, а у сени -
ор ској кон ку рен ци ји је пора -
же на у мечу за брон за ну
меда љу. Зама ло су без тро -
фе ја оста ли и Нико ла Јова -
но вић, Алек сан дар Зде шић
и Нико ла Ива но вић, а одлич -

ни су били и: Алек сан дар
Анђел ко вић, Урош Петро вач -
ки, Мар ко Пуља ре вић, Јана
Који чић, Милош Сте фа но -
вић и Дејан Кркљуш. Јуни ор
Дар ко Спа сков ски, акту ел ни
вице шам пи он Евро пе, већ на

ста р ту првог меча теже се
повре дио, па је морао да оду -
ста не од так ми че ња.

Већ наред ног викен да у
Бео гра ду се одр жа ва Бал кан -
ски шам пи о нат за децу, а из
Кара те клу ба Дина мо насту -
пи ће тро је так ми ча ра у ката -
ма – Лука Добр о та, Мили ца
Гагић и Јеле на Милен ти је -
вић.

На Ади Циган ли ји је у субо -
ту, 21. апри ла, одр жа на дру -
га избор на рега та за место у
каја ка шкој репре зен та ци ји
Срби је која ће уче ство ва ти на
Европ ском првен ству, од 8.
до 10. јуна, у Бео гра ду.

Так ми чар ка Кајак-кану
клу ба Пан че во Биља на Релић
побе дом у трци на 200 мета -
ра дока за ла је да је у овом
тре нут ку нај бо ља сприн тер -
ка у земљи и пот пу но заслу -
же но је избо ри ла место у
сени ор ском тиму репре зен -
та ци је Срби је.

Пре само седам дана Биља -
на је у вео ма неиз ве сној трци
побе ди ла сво ју глав ну кон ку -
рент ки њу за ову пози ци ју у
тиму, а сада је тај успех кру ни -
са ла још јед ном добр ом трком
и три јум фом над Мили цом Ста -
ро вић, про шло го ди шњом осва -
ја чи цом брон за ног одлич ја на
Свет ском првен ству у Чешкој.

По оства ре ним резул та ти -
ма и фор ми реал но је оче ки -
ва ти да ће каја ка ши ца ККК-а
Пан че во Биља на Релић и на
Првен ству Евро пе оства ри ти
добар резул тат.

По ло ви чан успех 
про шлог ви кен да

За ни мљи ва 
фуд бал ска тр ка

Утак ми це 22. ко ла Срп ске ли -
ге гру па „Вој во ди на” на про -
гра му су би ле про шлог ви кен -
да. У овој рун ди шам пи о на та
пан че вач ки ти мо ви оства ри ли
су по ло ви чан успех. Фуд ба ле -
ри Ди на ма 1945 пре тр пе ли су
и тре ћи уза стоп ни по раз, па су
по гну те гла ве на пу сти ли и те -
рен у Су бо ти ци, док је Же ле -
зни чар на свом те ре ну био бо -
љи од го сти ју из Бач ког Јар ка,
па ма ло мир ни је ула зи у фи -
ниш тр ке за бо до ве.

Фуд бал ски клуб Бач ка 1901,
ко ји се гр че ви то бо ри за оп -
ста нак у тре ћем ран гу так ми -

че ња, ис ко ри стио је кри зу у ко -
ју је за пао пан че вач ки „бр зи
воз”, па је осво јио вред не бо -
до ве ко ји ће му мно го зна чи ти
у на став ку пр вен ства. Су бо ти -
ча ни су од са мог по чет ка утак -
ми це би ли до ми нант ни ји и већ
на по лу вре ме ну су има ли ви -
со ку пред ност од 3:1. По бед -
ник овог ду е ла још та да је мо -
гао да се на слу ти, а Пан чев ци
су тек у са мом фи ни шу ус пе ли
да убла же по раз. Го ло ве за Ди -
на мо 1945 по сти гли су Бу ко -
вић и Ја њо вић.

По сле овог ко ла „бр зи воз”
се на ла зи на тре ћем ме сту на
та бе ли, са 43 бо да, ко ли ко има
и дру го пла си ра но Брат ство
1946. 

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„БУ БА МА РА” У ЦЕН ТРУ ПА ЖЊЕ

У сре ду, 25. апри ла, од и гра -
но је ван ред но, 23. ко ло, ка да
је Ди на мо 1945 на Град ском
ста ди о ну у Пан че ву од ме рио
сна гу с Рад нич ким из Зре ња -
ни на. На ред ног ви кен да „бр зи
воз” пу ту је у Но ве Ба нов це на
мег дан са Омла дин цем.

У ле пом ам би јен ту СЦ-а
„Мла дост”, пред око 500 гле -
да ла ца, фуд ба ле ри Же ле зни -
ча ра са вла да ли су Мла дост из
Бач ког Јар ка са 2:1 (1:0).

Био је то из у зет но ва жан меч
за по пу лар ну пан че вач ку „ди -
зел ку”, јер су јој са мо три бо да
с тог су сре та га ран то ва ла мир -
ни ју за вр шни цу шам пи о на та и
из бе га ва ње стре са око „ра чу ни -
це” у ве зи са оп стан ком у ли ги.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Го ран Мр ђа ве о ма до бро
су „отво ри ли” овај су срет. За и -
гра ли су офан зив но и „при ти -
сли” ри ва ла, а та ква так ти ка
уро ди ла је пло дом већ у 19.
ми ну ту. Жељ ко Стај чић је од -
лич но упо слио ка пи те на Да -
ни ла Ко ва че ви ћа, а он је у ма -
ни ру вр сног стрел ца ефект ним
по гот ком до вео Же ле зни чар у
вођ ство. С ми ни мал ном пред -
но шћу до ма ћи на оти шло се и
на од мор, а он да су го сти у
дру гом по лу вре ме ну ис ко ри -
сти ли пад кон цен тра ци је фуд -
ба ле ра Же ле зни ча ра, па су у
75. ми ну ту, по сле је да на е стер -
ца, до шли до из јед на че ња. На
ра дост број них сим па ти зе ра,
игра чи „ди зел ке” ни су кло ну -
ли по сле по гот ка Мла до сти.
За и гра ли су на све или ни шта,
а то тал на офан зи ва ис пла ти ла
се пет ми ну та пре кра ја утак -
ми це. Сло бо дан Спа сков ски је
од лич но про и грао Мар ка Јо -
ви ћа, ко ји је ус пео да про на ђе
пут до мре же. Био је то по го -
дак за ве ли ко сла вље на те ре -
ну, али и на три би ни СЦ-а
„Мла дост”.

– Им пе ра тив по бе де под ко -
јим смо игра ли, ма ло нас је спу -
тао, па смо на пра ви ли ве ли ки
број гре ша ка. На вре ме смо по -
ве ли, али смо по сле то га јед но -

став но ста ли и до зво ли ли ри -
ва лу да се вра ти у меч. Ипак,
бо до ви су ту и то је нај ва жни је.
Хва ла пу бли ци, ко ја је до шла у

ве ли ком бро ју да нас по др жи –
ре као је ка пи тен Же ле зни ча ра
Да ни ло Ко ва че вић.

По сле 22. ко ла „ди зел ка” за -
у зи ма осмо ме сто на та бе ли, с
33 бо да.

– Би ла је то ве ро ват но на ша
нај ло ши ја игра у про лећ ном
де лу пр вен ства. И по ред то га,
ус пе ли смо да оства ри мо ја ко
вред ну по бе ду, а то је од ли ка
ве ли ких еки па. Иде мо да ље,
при пре ма мо се за на ред не ри -
ва ле – до дао је пр ви тре нер
пан че вач ког ти ма Го ран Мр ђа.

Же ле зни чар је у сре ду, 25.
апри ла, го сто вао у Са ку ла ма,
где се са стао с до ма ћим Бор -
цем, а у не де љу, 29. апри ла, на
СЦ-у „Мла дост” до че ку је Рад -
нич ки из Но ве Па зо ве.

У Вој во ђан ској ли ги „Ис ток”
та ко ђе је од и гра но 22. ко ло.
Фуд ба ле ри Мла до сти из Омо -
љи це го сто ва ли су у Ки кин ди,
где су с до ма ћим ЖАК-ом игра -
ли не ре ше но 2:2 (1:1).

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Ду шан Ђо кић би ли су мно -
го до ми нант ни ји и бо љи од
про тив ни ка у овом су сре ту, али
ни су има ли до вољ но сре ће да
осво је сва три бо да. До ма ћин
је по вео у 19. ми ну ту, а он да је
Сла вен Ју ри ша са два по гот ка
свој тим при бли жио три јум фу.
Мла дост је во ди ла све до кра ја

утак ми це, а Ки кин ђа ни су до
из јед на че ња сти гли захваљујучи
го лу ко ји су по сти гли у за у -
став ном вре ме ну.

СПОРТ
Петак, 27. април 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

30

Стране припремио

Александар
Живковић

РЕГА ТА НА АДИ ЦИГАН ЛИ ЈИ

БИЉА НА НА ПРВЕН СТВУ ЕВРО ПЕ

ЏУДО-ТУРНИР У ГЛАВНОМ ГРАДУ 

ОДЛИЧ ЈА ИЗ БЕО ГРА ДА

КАРА ТЕ ТУР НИР „ЗЛАТ НИ ПОЈАС”

ЗЛА ТО ЗА БИТЕ ВИ ЋА

ПЕ ТАР ДИ ВИЋ НО ВИ ШЕФ

По сле рас ки да са рад ње са Алек сан дром Сте ва но ви ћем

Из вр шни од бор ФК-а Ди на мо 1945 за но вог ше фа струч -

ног шта ба име но вао је Пе тра Ди ви ћа. Ње му ће у ра ду по -

ма га ти Ђор ђе Вла јић, као и тре нер гол ма на Дар ко Мла де -

но вић.

Наш су гра ђа нин Пе тар Ди вић је пр ве фуд бал ске ко ра ке

на пра вио упра во у Ди на му, оста вио је зна ча јан траг и у

се ни ор ској кон ку рен ци ји, а по том је оства рио и бо га ту ка -

ри је ру. Играо је и за То ле до, ЧСК, ОФК Бе о град, Уни он

Бер лин, Ајн трахт из Три ра, Сме де ре во, Ва шаш и Пе чуј.

Пе тар Ди вић је на сту пао и за ре пре зен та ци ју СР Ју го сла -

ви је, а по сле играч ке ка ри је ре по све тио се тре нер ском

по слу. Во дио је мла ђе ка те го ри је ОФК Бе о гра да, а по том

је по стао и шеф струч ног шта ба по пу лар них „ро ман ти ча -

ра” с Ка ра бур ме, ода кле је и пре шао у свој „бр зи воз”.

Пе тар Ди вић ни је је ди на из ме на у струч ном шта бу Ди -

на ма 1945. Уме сто Кри сти ја на Сто ја но ва и Го ра на Ама но -

ви ћа, уло гу аси стен та пре у зео је Ђор ђе Вла јић, а уме сто

Сла ве на Про го вач ког, за тре не ра гол ма на по ста вљен је

Дар ко Мла де но вић.

СРЕ ДА У ЗНАКУ РЕМИЈА

У сре ду, 25. апри ла, на про гра му су би ле утак ми це 23. ко -

ла Срп ске ли ге „Вој во ди на”. Ди на мо 1945 је на свом те ре -

ну уго стио Рад нич ки из Зре ња ни на, а у ју жно ба нат ском

дер би ју у Са ку ла ма сна ге су од ме ри ли Бо рац и Же ле зни -

чар.

На Градском стадиону у Панчеву, пред око 200 гледалаца,

по веома спарном времену, на дебитантском наступу Петра

Дивића на клупи Динама 1945, популарни „брзи воз” и

Раднички играли су нерешено 2:2. Голове за домаћи тим

постигли су Небојша Арбутина и Александар Стојановски.

Жетву бодова наставили су и фудбалери Железничара.

Момци које предводи тренер Горан Мрђа из Сакула су се

вратили непоражени, иако је домаћи Борац важио за

фаворита. Меч је завршен без победника, али и без голова.

ПРВЕНСТВО У ГРУПНИМ САСТАВИМА

ОДЛИЧ НЕ ГИМ НА СТИ ЧАР КЕ



СПОРТ
Петак, 27. април 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

31

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викен да

Кошар ка

СУПЕР ЛИ ГА
Бео град: МЛА ДОСТ –ТА МИШ
Пан че во: ТАМИШ – Ц. ЗВЕ ЗДА
поне де љак, 30. април, 19 сати
Пан че во: ТАМИ Ш–МЕ ГА
четвр так, 3. мај, 19 сати

Руко мет

СУПЕР ЛИ ГА
Пан че во: ДИНА МО –ВОЈ ВО ДИ НА
четвр так, 26. април, 18 сати
Ниш: ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР –ДИ НА МО

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Пан че во: ЖРК ПАН ЧЕ ВО – ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР
субо та, 17.30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
С. Митро ви ца: СРЕ М–ЈА БУ КА
Јаша Томић: ХЕР ЦЕ ГО ВИ НА –ДО ЛО ВО

ДРУ ГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Зре ња нин: ГРАД НУ ЛИ ЦА –ЈА БУ КА
мушкар ци

Пан че во: ОРК ПАН ЧЕ ВО – СЛА ВИ ЈА
недеља, 20 сати

Фуд бал

СРП СКА ЛИГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Н. Банов ци: ОМЛА ДИ НАЦ – ДИНА МО 1945
Пан че во: ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР – РАД НИЧ КИ (НП)
неде ља, 16.30

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Кар ло вац: ПРО ЛЕ ТЕР–М ЛА ДОСТ

ПРВА ЈУЖНО БА НАТ СКА ЛИГА
С. Палан ка: ДУНАВ –СТРЕ ЛА
Стар че во: БОРА Ц–ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА
Б. Црква: БАК – ЈЕДИН СТВО (К)
Б. Н. Село: СЛО ГА – ЈЕДИН СТВО (В)

ДРУ ГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД –СЕ ВЕР”
Изби ште: ПОЛЕТ –МЛА ДОСТ
Пан че во: МУН ДИ ЈАЛ –ГЛО ГОЊ

ДРУ ГА ЈБ ЛИГА „ЗАПА Д–ЈУГ”
Бава ни ште: БСК–БУ ДУЋ НОСТ
Мра мо рак: ПРО ЛЕ ТЕР – С. ТАМИШ
Ковин: КОЛО НИ ЈА –ДО ЛО ВО

Про шло не дељ ни
резул та ти

Руко мет

СУПЕР ЛИ ГА
Пан че во: ДИНА МО –МЕ ТА ЛО ПЛА СТИ КА 31:29

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Ада: Х. ЈОЖЕФ – ЖРК ПАН ЧЕ ВО 19:22

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Доло во: ДОЛО ВО –МЛА ДОСТ 34:28

ДРУ ГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Јабу ка: ЈАБУ КА –ПАР ТИ ЗАН 32:14
Доло во: ДОЛО ВО –ГРАД НУ ЛИ ЦА 37:22
мушкар ци

Сом бор: СОМ БОР – ОРК ПАН ЧЕ ВО 37:31

Кошар ка

СУПЕР ЛИ ГА
Пан че во: ТАМИШ –БО РАЦ 69:86
Зла ти бор: ЗЛА ТИ БОР –ТА МИШ 83:98

ПРВА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА
Н. Банов ци: ОМЛА ДИ НАЦ – КРИС КРОС 83:69

Фуд бал

СРП СКА ЛИГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Субо ти ца: БАЧ КА 1901 – ДИНА МО 1945 3:2
Пан че во: ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР–М ЛА ДОСТ 2:1
Пан че во: ДИНА МО 1945 – РАД НИЧ КИ (З) 2:2
Саку ле: БОРАЦ –ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР 0:0

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикин да: ЖАК –МЛА ДОСТ 2:2
Омо љи ца: МЛА ДОСТ –СЛО ГА 2:0

ПРВА ЈУЖНО БА НАТ СКА ЛИГА
Кача ре во: ЈЕДИН СТВО –СЛО ГА 1:2
Јабу ка: ЈУГО СЛА ВИ ЈА –БАК 1:0
Пади на: ДОЛИ НА –БО РАЦ 2:1
Ива но во: СТРЕ ЛА – ВОЈ ВО ДИ НА (Ц) 4:1

ДРУ ГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД –СЕ ВЕР”
Гло гоњ: ГЛО ГО Њ–О МЛА ДИ НАЦ 3:0
Вој ло ви ца: МЛА ДОСТ –МУН ДИ ЈАЛ 4:3

ДРУ ГА ЈБ ЛИГА „ЗАПА Д–ЈУГ”
Доло во: ДОЛО ВО –О МЛА ДИ НАЦ 1:0
С. Тамиш: С. ТАМИШ – КОЛО НИ ЈА 2:2
Б. Бре сто вац: БУДУЋ НОСТ –ПРО ЛЕ ТЕР 7:1
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Vaughan

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тх5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Дина мо на ста р ту
плеј-офа савла дао
Мета ло пла сти ку

У дру гом колу – 
дер би с Вој во ди ном

Поче ло је! Дуго ишче ки ва ни
плеј-оф Супер ли ге Срби је за
руко ме та ше, после кога ће наша
земља доби ти новог шам пи о -
на, стар то вао је про шлог викен -
да. Вољом жре ба Дина мо је у
првом колу уго стио Мета ло -
пла сти ку из Шап ца, а на самом
почет ку дои гра ва ња сна ге су
одме ра ва ли и Црве на зве зда и
Вој во ди на и нишки Желе зни -
чар и Пар ти зан. Шест жеља –
један тро феј!

У Хали спор то ва на Стре ли -
шту, пред вели ким бро јем гле -
да ла ца, који су се очи глед но
уже ле ли руко мет них мече ва
сво јих миље ни ка, мом ци које
пред во ди тре нер Иван Пет ко -
вић води ли су пра ви рат с неу -
год ним Шап ча ни ма. Игра чи
оба ју тимо ва бори ли су се као
лаво ви, важно је било сва ко
пар че тере на, а не гол... Пршта -
ло је на све стра не, од почет ка
до кра ја утак ми це. Игра ло се
буквал но „на јед ну лоп ту”. На
кра ју је, на сре ћу покло ни ка
игре с лепљи вом лоп том у
нашем гра ду, пре су дио суви
ква ли тет: Дина мо –Ме та ло пла -
сти ка 31:29 (17:16).

На почет ку утак ми це боље
су се сна шли гости. Мета ло -
пла сти ка је била у кон стант -
ном вођ ству у првих два де се -
так мину та, и то с неко ли ко
голо ва раз ли ке. Иван Дими -
три је вић је у тим тре ну ци ма
био нај све тли ја тач ка дома ћег
тима, јер сво јим ефект ним голо -
ви ма није дозво ља вао Шап ча -
ни ма да оства ре осет ни ју пред -
ност. Гости су води ли са 11:7,
13:10 и 15:12, а онда су се пан -
че вач ки „вуко ви с Тами ша”
одјед ном пре ну ли и заи гра ли
мно го чвр шће и ефи ка сни је.
Јелић је пого дио „с црте”, Жујо -
вић је два пута био пре ци зан с
лини је седам мета ра, сев ну ла
је још јед на „бом ба” Дими три -
је ви ћа... Резул тат се брзо пре о -
кре нуо, па је Дина мо на одмор
оти шао с голом „вишка” (17:16).

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

ШЕСТ ЖЕЉА – ЈЕДАН ТРО ФЕЈСЈАЈ НИ РВА ЧИ
У Сом бо ру је про шле неде ље
одр жан први Куп Срби је за нај -
мла ђе рва че. У кон ку рен ци ји
пре ко 100 уче сни ка одлич ни
су били и так ми ча ри РК-а
Дина мо, које је пред во дио тре -
нер Мили во је Тодо си је вић.

У над ме та њу деве то го ди шња -
ка Михај ло Бого је вац осво јио
је нај сјај ни је одлич је. Међу рва -
чи ма до једа на ест годи на, у кате -
го ри ји до 55 кг, Жив ко Мир ко -
вић је зара дио сре бро, а Алек са
Јовић се оки тио брон зом у кате -

го ри ји до 34 кг. Уче ство ва ли су
и Ања и Сте ван Матић.

За врло крат ко вре ме Рвач -
ки клуб Дина мо, с пред сед ни -
ком Ивом Крсти ћем на челу,
пости гао је запа же не резул та -
те иако нема аде кват не усло ве
за рад. Том колек ти ву, који је
у еви дент ном успо ну, потреб -
на је спорт ска опре ма, али и
одго ва ра ју ћи рекви зи ти како
би мали ша ни могли да има ју
опти мал не усло ве за тре нинг.

ТРИ ЈУМФ У „МИК СУ”
Прво коло Купа Срби је у стре -
ља штву, по А-про гра му, одр -
жа но је про шлог викен да у
Новом Саду. Так ми ча ри су се
над ме та ли по новим пра ви ли -
ма – поред уста ље не дисци -
пли не тро став с три пута по 40

мета ка, уве де на је и нова дисци -
пли на, са по 40 дија бо ла, у
гађа њу из вазду шне пушке у
„мик су” (паро ви који не мора -
ју бити из истог клу ба).

Тре не ри Сини ша Вељ ко вић из
Пан че ва и Иван Маној ло вић из
Бео гра да „иза бра ли” су одли чан
пар – јуни ор ка Ива на Марић из
КСС-а Поли ца јац „уби ла” је 411,9
кру го ва, а Дејан Пешић из СД-а
„Пан че во 1813” упу цао је 413,7
кру го ва. Овај тан дем је на тај
начин убе дљи во три јум фо вао.

КУП БАНА ТА
Пли вач ки митинг под нази вом
„Куп Бана та” одр жан је у субо -
ту, 21. апри ла, у Кикин ди. Над -
ме та ло се 350 уче сни ка из 22
клу ба из: Срби је, Руму ни је,

Мађар ске и Фран цу ске. Одли -
чан успех оства ри ли су и пли -
ва чи Дина ма.

Нај вред ни је тро фе је осво ји -
ли су: Нико ла Лати но вић, Мар -
тин Ћир ко вић, Дани ел Келе -
мен, Миа Пољак (два) и Срна
Милу ти но вић. Сре бр на одлич -
ја су зара ди ли: Сте фан Мил те -
но вић, Дуња Сто ев (три), Срна
Милу ти но вић (два), као и шта -
фе та девој чи ца у трци на 4 x 50
м кра ул, а пли ва ле су: Јана Обра -
до вић, Срна Милу ти но вић, Мар -
та Кон стан ти нов и Дуња Сто ев.

Брон за не меда ље су заслу -
жи ли: Дани ел Келе мен, Андреа
Пољак, Дани ца Кон стан ти нов,
Ива Вра њеш, Нина Мили во јев
и Миа Пољак.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

кра ја. У овом плеј-офу о побед -
ни ку ће одлу чи ва ти јед на или
две лоп те. Тако ће бити на сва -
кој утак ми ци. Који тим буде
успео да издр жи тем по игра ња
сре да –су бо та, може нече му да
се нада. Ми смо дове ли пра ве
игра че, иску сне бор це, пре ка -
ље не руко ме та ше, и нада мо се
нај бо љем. Чести там мојим мом -
ци ма на бор би, веру јем да су
оправ да ли пове ре ње публи ке,
којој захва љу јем што је дошла
у вели ком бро ју да нас подр -
жи. Нада мо се да ће тако бити
и на наред ним утак ми ца ма –
иста као је Иван Пет ко вић, први
тре нер руко ме та ша Дина ма.

После дер би ја с Вој во ди ном,
који је на про гра му у четвр так,
26. апри ла, у Хали спор то ва на
Стре ли шту, пред руко ме та ши ма
Дина ма биће ново вели ко иску -

Девој ке које пред во ди тре -
нер Мар ко Крстић нису има ле
вели ких про бле ма у осва ја њу
нових бодо ва. Дома ће руко ме -
та ши це су води ле само на
почет ку меча, а када је Мари ја
Мили ће вић изјед на чи ла на 4:4,
Пан чев ке више нису дозво ља -
ва ле ника кво изне на ђе ње.

Цен трал на фигу ра у овом
сусре ту била је Јова на Јова но -
вић, која је пости гла чак једа -
на ест голо ва. Мари ја Мили ће -
вић се три пута упи са ла у листу
стре ла ца, а Ката ри на Шубе рић
два пут. По један гол су пости -
гле: Све тла на Ничев ски, Дра -
га на Чак мак, Неве на Ста ни -
шко вић и Неве на Којић.

ЖРК Пан че во је на четвр -
том месту на табе ли, са 18 бодо -
ва, а у субо ту, 28. апри ла, доче -
ку је Желе зни чар.

Ко шар ка шки клуб Крис-крос имао
је ве о ма успе шну се зо ну. Се ни о -
ри су оства ри ли основ ни циљ за -
цр тан пре по чет ка пр вен ства, па
ће и од је се ни игра ти у Пр вој срп -
ској ли ги, а сјај не ре зул та те по -
сти гли су и ка де ти и пи о ни ри тог
спорт ског ко лек ти ва, ко ји су по -
ста ли ви це шам пи о ни Вој во ди не.

Утак ми ца ма по след њег ко ла
спу ште на је за ве са на шам пи о -
нат у Пр вој ре ги о нал ној ли ги
гру па „Се вер”. Крис-крос је у
Но вим Ба нов ци ма из гу био од
Омла дин ца са 83:69, па је та ко
за у зео је да на е сто ме сто на та -
бе ли, са ско ром од де вет по бе -
да и се дам на ест по ра за. Овај
меч ни је имао ре зул тат ски зна -
чај, јер је Крис-крос оп ста нак
обез бе дио и пре ње, па ће ко -
шар ка у Пан че ву и сле де ће се -
зо не има ти свог пред став ни ка
у тре ћем ран гу так ми че ња.

– Иа ко смо би ли већ ви ђе -
ни у ни жем ран гу, мом ци пред -

во ђе ни тре не ром Ми ло шем
Сте па но вом сјај но су од и гра -
ли дру ги део се зо не. Има ли
смо до ста про бле ма, ко је смо
пре ва зи шли. У еки пи је вла -
да ла сјај на ат мос фе ра, из утак -
ми це у утак ми цу смо игра ли
бо ље и ве ро ва ли смо да мо же -
мо сти ћи до ци ља. По ка за ли
смо ве ли ки ка рак тер и под ве -
ли ким при ти ском, ка да је би -
ло нај те же, од и гра ли смо нај -
бо ље. Нај мла ђа смо еки па у
ли ги, јер наш нај ста ри ји играч
има два де сет шест го ди на. Ју -
ни о ри су ис ко ри сти ли сво ју
шан су у пр вом ти му, а оно што
је по себ но до бро, је сте да смо
до би ли сјај ног се ни ор ског тре -
не ра, и то из на ших ре до ва. Ми -
лош Сте па нов је из ван ред но во -
дио еки пу и умно го ме је за слу -
жан за овај ре зул тат. По но сан
сам на све мом ке – ре као је
спорт ски ди рек тор клу ба Вла -
ди мир Илић.

Успех су оства ри ли:
За им Угљић, Ми лош
Вер нач ки, Ни ко ла Мо -
шо ри нац, Бра ни слав
Ди мић, Сте фан Илић,
Сте фан Ми ћо вић,
Вељ ко Бо јо вић, Вук
Га рић, Алек са Ме дић,
Иван Па ро вић, Ма те -
ја Стри нић, Де јан
Фран цуз, Сер геј Ту -
лић и Алек са Бр кић.

Про шлог ви кен да у Бач кој
Па лан ци је од и гран фи нал -
ни тур нир ка дет ског Пр вен -
ства Вој во ди не. Ко шар ка ши
Крис-кро са оства ри ли су вре -
дан ре зул тат, осво јив ши дру -
го ме сто. По ред ви це шам пи -
он ске ти ту ле, Пан чев ци ма су
при па ла и ин ди ви ду ал на при -
зна ња – Ан дре ја Кр сма но вић
је про гла шен за нај бо љег игра -
ча, а Мар ко Зе че вић био је
нај е фи ка сни ји стре лац на тур -
ни ру. Крис-крос је у по лу фи -
на лу са вла дао до ма ћи Фе никс
са 67:59, а у бор би за нај вред -
ни ји тро феј из гу био је од зре -
ња нин ског Про ле те ра са
67:55.

Под ру ко вод ством тре не ра
Би ља не Стан ко вић, ви це шам -
пи о ни Вој во ди не по ста ли су:

Вук Кне же вић, Алек са Ми тев -
ски, Да вид Гру бић, Мар ко Ма -
рић, Ми ло љуб Шта вља нин,
Мар ко Зе че вић, Ан дре ја Кр -
сма но вић, Лу ка Ми ло ше вић,
Мар ко Ле вић, Ни ко ла Стри -
нић и Бал ша Ти мић.

Сјај ни су би ли и пи о ни ри
Крис-кро са, ко је је пред во дио
тре нер Игор Ву ко вић. Они су
та ко ђе по ста ли ви це шам пи о -
ни Вој во ди не, и то на фи нал -
ном тур ни ру ко ји је одр жан од
20. до 22. апри ла у Жа бљу.

Крис-крос је у че тврт фи на -
лу са вла дао Ака де мик из Ср -
бо бра на са 66:62, а по том је
по бе дио и су бо тич ки Спар так,
са 71:60. У ве ли ком фи на лу
до ма ћи тим Ди фенс из Жа бља
по бе дио је мла де Пан чев це са
67:47.

СЈАЈ НА СЕ ЗО НА ЗА КК КРИС-КРОС

УСПЕХ НА СВИМ ФРОН ТО ВИ МА

У дру гом полу вре ме ну се
игра ло још јаче и бор бе ни је.
Мре же су се тре сле на обе стра -
не, а рива ли нису допу шта ли
да се било ко од њих резул тат -
ски „одле пи”. Тек у 52. мину ту
дома ћи руко ме та ши успе ли су
да оства ре пред ност од три гола
(28:25) и да коли ко-толи ко мир -
ни је уђу у сам финиш. Гости

Сла ву љи ца (један), Радо ва но -
вић, Бан ду ка (чети ри) и Шапо -
њић (два гола).

– Знао сам да нас чека изу -
зет но тежак меч. Шап ча ни су
били бољи у првих два де се так
мину та. Ми смо игра ли јако
лоше у одбра ни, али успе ли смо
да се кон со ли ду је мо и да на
иску ство изне се мо овај меч до

ше ње. Сле ди им пут у Ниш и
мег дан с јед ним од глав них фаво -
ри та за осва ја ње титу ле шам пи -
о на – дома ћим Желе зни ча ром.

Руко ме та ши це ЖРК Пан че -
ва наста ви ле су да нижу побе -
де у Супер Б лиги. Оне су про -
шлог викен да, у окви ру 18. кола,
госто ва ле у Ади, где су дома ћи
Халас Јожеф савла да ле са 22:19.

се ни тада нису пре да ли, али
су Бран ко Рада но вић и њего ви
саи гра чи иску сно меч при ве -
ли кра ју.

– Мета ло пла сти ка је игра ла
изван ред но. Биће ово вео ма
напо ран плеј-оф. Иде мо даље.
Поку ша ће мо да испра ви мо неке
недо стат ке у нашој игри, пре
све га у одбра ни, и да спрем но
доче ка мо наред на иску ше ња –
рекао је прво ти мац „жуто-
-црних” Урош Еле зо вић на кон -
фе рен ци ји за нови на ре одр жа -
ној после меча.

Тим из нашег гра да играо је
у саста ву: Жујо вић (пет голо -
ва), Пили по вић, Дими три је вић
(седам), Буњев че вић (један),
Рада но вић, Сто ја но вић (два),
Еле зо вић (два), Јелић (чети -
ри), Мир ко вић (два), Петро -
вић, Дис тол, Бару џић (један),



Тра ди ци о на лан пли вач ки ми тинг под
на зи вом „Све про ла зи, Зве зда тра је”
одр жан је про шлог ви кен да у на шем
глав ном гра ду. У ве о ма ја кој кон ку -
рен ци ји, ко ју је чи ни ло 426 так ми ча -
ра из 30 клу бо ва, сјај не ре зул та те
оства ри ли су и пли ва чи Ди на ма.

Пе тар Ран ко вић је био нај бр жи у
тр ка ма на 50 и 100 м пр сно. Те о до ра
Но гу ло вић је осво ји ла сре бр но од -
лич је на 100 м пр сно и брон зу на 200
м ме шо ви то. Ка та ри на Бе лић је три -
јум фо ва ла у над ме та њи ма на 100 м
дел фин и 200 м ме шо ви то, док је на

100 м пр сно тре ћа сти гла на циљ. Ва -
ња Гру јић је осво ји ла злат не ме да ље
на 200 м ме шо ви то, 100 м леђ но и 50
м пр сно, а на 100 м кра ул при па ло јој
је сре бр но од лич је. Ми лош Пе тро вић
је за ра дио брон зу на 50 м дел фин, а
Ду ња Ни шић је за слу жи ла нај вред -
ни је тро фе је у тр ка ма на 50 и 100 м
истим сти лом. Ог њен Стој шић је био
дру ги на 200 м кра ул и тре ћи на 50 м
кра ул, Ла зар Ан то ни је вић је осво јио
брон зу на 50 м кра ул, а Је ле ни Вр хо -
вац је при па ло сре бро по сле тр ке на
100 м дел фин. А. Ж.

На ме ђу на род ном атлет ском ми тин -
гу ко ји је одр жан про шле су бо те у
Оси је ку уче ство ва ло је око 300 так -
ми ча ра из три на ест клу бо ва, из пет
др жа ва.

Тре нер Атлет ског клу ба Па но ни ја
из на шег гра да Са ша Сто ји ло вић на
то так ми че ње је по вео шест атле ти ча -
ра, ко ји су осво ји ли че ти ри ме да ље.

Ха на Ја ра маз би ла је нај бр жа на
600 м у ка те го ри ји атлет ских шко ла
и та ко је осво ји ла пр во злат но од лич -
је на ме ђу на род ним так ми че њи ма.
Ана Дра го је вић, иа ко пр ва у сво јој
гру пи, у укуп ном пла сма ну је осво ји -
ла сре бро на 600 м у ка те го ри ји мла -
ђих пио нир ки, док је Ан ђе ла Ки ћо -
вић у ис тој тр ци на циљ сти гла осма.
Ка та ри на Ња ри је, уз лич ни ре корд,
би ла че твр та у тр ци ста ри јих пио нир -
ки на ис тој дис тан ци. Да мјан Чи кић

је за бли стао у тр ци ка де та осво јив ши
зла то на 600 м уз но ви лич ни ре корд.
Мла ђи ју ни ор Мар ко Сто ји ло вић осво -
јио је сре бро у ба ца њу ко пља, с лич -
ним ре кор дом од 43,30 ме та ра. На
истом так ми че њу атле ти чар ка из Сен -
те Адри а на Ви ла гош по ста ви ла је и

свет ски ре корд у ба ца њу ко пља у ка -
те го ри ји пио ни ра, ба цив ши ко пље не -
ве ро ват них 59,69 ме та ра!

На ред ног ви кен да атле ти ча ри Па -
но ни је уче ство ва ће на ме ђу на род ном
„Про лећ ном ми тин гу при ја тељ ства”
у Срем ској Ми тро ви ци. А. Ж.

је сте Пр вен ство Ср би је у па у ер лиф -
тин гу, ко је ће би ти одр жа но у на шем
гра ду по во дом че тр де сет го ди на по -
сто ја ња тог спор та у Пан че ву.

А. Живковић

у гру пи так ми ча ра до 120 кг те ле -
сне те жи не, а по ди гао је 170 ки ло -
гра ма.

На ред но так ми че ње на ко јем ће
чла но ви КДТ-а Ди на мо на сту пи ти,
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Сте фан Симић,
мату рант:
– Викенд ће ми про -
те ћи у при пре ми
прво мај ског уран ка.
Почи ње пето днев ни
рас пуст, па нећу
мора ти да учим за
шко лу, али ћу се
ипак при пре ма ти за
факул тет. 

Нађа Божо вић,
мату рант ки ња:
– Викенд ћу про ве сти
у кру гу бли ских при ја -
те ља на Сре бр ном
језе ру. Тамо оста је мо
до 1. маја. Нарав но,
наћи ће се вре ме на и
за уче ње и спре ма ње
при јем ног испи та.

Мио на Бркић,
гим на зи јал ка:
– Викенд ћу про ве -
сти углав ном у тре -
нин гу и при пре ма ма
за трку сле де ће
неде ље. Оста так
викен да ће се
састо ја ти од изла за -
ка и дру же ња.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Кроз хла до ви ну

У хла ду се нај лак ше ми сли.

    И нај леп ше пар ки ра.

    Још ка да ле по ми ри ше...

    Шта ре ћи о хла до ви ни ка да сед неш у фо те љу.

    Ми ли на.

    Пар ки раш се.

    Ле по ми ри шеш.

    До сле де ћих из бо ра.

Ло кал ни спејс-шатл

Тех ни ка је у по след њих два де сет го ди на уз на пре до ва ла ко ли ко

ни је од по чет ка ево лу ци је и пра чо ве ка до тад.

    Шта ре ћи на те му ИТ-а?

    Са да је мо гу ће на ћи чо ве ка по мо ћу не ко ли ко кли ко ва би ло

где на пла не ти.

    Уз то, бро до ви мо гу да кли зе кад су на тра ви.

    Ипак, на фот ки ни је је дан та кав.

    Ра ди се о ло кал ном, за ста ре лом и од ба че ном спејс-ша тлу.

И у бу дућ ност се сти же
Све је у по кре ту, све се кре ће.

    Ни шта не че ка, бу дућ ност нам се де ша ва у сва ком но вом тре -

нут ку. То је при род но ста ње ства ри.

    Као ка да се с тач ке „а” по ме риш до тач ке „б”.

    По пут оно га што ти се де си то ком да на, а то ни си пла ни рао ка -

да си устао ују тро.

    Али то се не од но си на оно ка да по гле даш кроз про зор.

    То је са да шњост, а нај ве ро ват ни је и бу дућ ност.

Одлични резултати КДТ-а
Динамо

Наредно искушење у
нашем граду

Так ми ча ри КДТ-а Ди на мо уче ство ва -
ли су на Отво ре ном пр вен ству Ср би је
у бенч-пре су, ко је је одр жа но 21. апри -
ла у Бач ком Пе тров цу. То так ми че ње
је ујед но би ло и Пр вен ство Вој во ди не
у ис тој ди сци пли ни, па је кон ку рен -
ци ја би ла ве о ма ја ка. Ди за че те го ва
из на шег гра да пред во дио је пред сед -
ник Ди на ма Фи лип Вла јић, а на сту -
пи ли су: Алек са Јо вић, Иван Се ку -
лић, Но вак Фи ли по вић и Не ма ња и
Алек сан дар Ан ђе ло вић.

Де би тант Алек са Јо вић по бе дио је,
са 59 кг, у сво јој ка те го ри ји и по ста -
вио но ви др жав ни ка дет ски ре корд,
ко ји са да из но си 87,5 кг. Од ли чан је
био и Иван Се ку лић. Он је та ко ђе
осво јио злат ну ме да љу у ка дет ској
кон ку рен ци ји, али у ка те го ри ји до 74
кг. У над ме та њу се ни о ра до 83 кг те -
ле сне те жи не Но вак Фи ли по вић је за -
слу жио брон за но од лич је „са вла дав -
ши” 155 ки ло гра ма. У ис тој ка те го -
ри ји, али у ди за њу са опре мом, Но -
вак је за у зео пр во ме сто. Он је такође
постао и првак Војводине.

На Пр вен ству Вој во ди не уче ство -
ва ла су бра ћа Не ма ња и Алек сан дар
Ан ђе ло вић. Не ма ња се так ми чио у
ка те го ри ји се ни о ра до 93 кг те ле сне
те жи не и осво јио је сре бр ну ме да љу
с по диг ну тих 142,5 кг. Алек сан дар
се та ко ђе оки тио сре бром у се ни ор -
ској кон ку рен ци ји. Он се над ме тао

ОТВО РЕ НО ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У БЕНЧ-ПРЕ СУ

АЛЕК СА И ИВАН ШАМ ПИ О НИ

МЕ ЂУ НА РОД НИ МИ ТИНГ У ХР ВАТ СКОЈ

УСПЕХ ПА НО НИ ЈЕ У ОСИ ЈЕ КУ

СВЕ ПРО ЛА ЗИ, ЗВЕ ЗДА ТРА ЈЕ

ПЛИ ВА ЧИ МА ОСАМ НА ЕСТ МЕ ДА ЉА


