
Е, тако нешто у послед њих месец
дана дого ди ло се и неким нашим
сугра ђа ни ма.

Хоро скоп пред ска зао...
Један од њих је Стар че вац Јан ко Пау -
лић (78), којег је до поме ну тог стам -
бе ног про сто ра на извла че њу у субо -
ту, 24. мар та, у игри „Узми рачун и
побе ди” дове ла рука фуд ба ле ра Нена -
да Мили ја ша.

А још рани је тог дана у њихо вом
топлом дому зами ри са ло је на „дете -
ли ну са чети ри листа”. Наи ме, овај
тих и скро ман човек, који се у живо -
ту нара дио и напа тио, око подне ва је

„тро шио” пен зи о нер ско доба на уоби -
ча јен начин, листа ју ћи јед не днев не
нови не (и то табло ид!) као и увек –
отпо за ди и, по нави ци, кре нуо је од
хоро ско па, тач ни је од свог зна ка –
Јар ца. Про чи тав ши га, кроз сме шак
се обра тио сво јој супру зи Мари (74),
с којом више од пола века дели добро
и зло (и за то вре ме ништа није пало
„с неба”), рекав ши јој „сла во до бит -
но”: „Баба, има ће мо доби так! Никад
ми ова ко није писа ло...”

А госпо ђа Пау лић је, у ства ри, била
глав ни „опе ра тивац” целе акци је; мар -
љи во је саку пља ла рачу не на све стра не
и због тога уме ла да „угња ви” сино ве

Хроника
Суботом у Заводу

„Панчевац”

специјалистички

ОРЛ прегледи
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Пау ли ћи доби ли тро со бан
стан, а Арси ћи „фијат
500”

Нај пре шок и неве ри ца,
потом нео пи си ва радост

Неиз мер на љубав фак тор
успе ха

У гро зни ча вом тра га њу за живот ном
сре ћом, мно ги од нас пут до ње потра -
же и у игра ма на сре ћу.

Међу тим, у том погле ду огром на
већи на никад није сти гла ни надо мак
„зацр та ног циља”, па се раз о ча ра ла,
оду ста ла и вра ти ла нај си гур ни јем
обли ку сти ца ња егзи стен ци је – оно -
ме што њихо вих десет прсти ју може
да ство ри поште ним и напор ним
радом.

Но има и оних који су наста ви ли
да се игра ју „из чисте зани ма ци је”,
гото во сигур ни да то „јуне неће да их
муне”, иако кра јич ком ума оче ку ју ћи
неко „спек та ку лар но про ви ђе ње”.

У послед ње вре ме све већи број је и
оних који, након више (не)дока за них
афе ра, уоп ште не веру ју да се може
доби ти било шта вред но уче шћем у
поме ну тим масов ним игра ма.

Ипак, послед њи дога ђа ји деман то -
ва ли су прет по став ку да се оби чан
човек у овој земљи не може до неба
раз га ли ти чиње ни цом да је постао
сре ћан добит ник, реци мо, ста на од
седам де сет ква дра та или ганц новог
ауто мо би ла.

ПАН ЧЕВ ЦИ МА ГЛАВ НЕ НАГРА ДЕ У ИГРИ „УЗМИ РАЧУН И ПОБЕ ДИ”

ДОКАЗ ДА СРЕ ЋА ПРА ТИ И СКРОМ НЕ, 
ВРЕД НЕ И ПОШТЕ НЕ

Слав ка и Дра га на, увек обу зе те сва -
ко днев ном бор бом за егзи стен ци ју
сво јих поро ди ца. Тако је Мара про -
пи сно напу ни ла педе сет кове ра та задо -
во ља ва ју ћим бро јем рачу на (ко каже
да кван ти тет не даје ква ли тет?!), пот -
пи сав ши све чла но ве поро ди це. Нарав -
но, почев од њеног Јан ка...

Бож ја прав да
Усле ди ло је извла че ње. Јед на по јед на
ковер та иска ка ла је из пето ми ли он ске
гоми ле, а Пау ли ћи, као да су осе ћа ли
неко нео бја шњи во леб де ње у вазду ху,
мало у шали, мало у зби љи, за сва ку
сле де ћу пона вља ли су како је то баш
њихо ва. Међу тим, изре ђа ле се све награ -
де, а од њих ни тра га. Оста ла је само
послед ња, и то нај ве ћа – тро со бан стан.

И као у рас пле ту нај лу ђе холи вуд -
ске акци је, када су секун ди као веко -
ви, а срце туче попут хау би це, дра ма
је дости гла врху нац. Леген дар ни
Мили јаш, ина че идол нај ста ри јег уну -
ка Пау ли ће вих, додао је ковер ту води -
тељ ки, која је неспрет но изго во ри ла
– Јан ко Поу лић. Шок, али и неве ри -
ца, откло ње на већ сле де ће секун де,
када је про чи та на адре са – Пан че -
вач ки пут 15, Стар че во. И то је био
знак за нео пи си ву сре ћу...

Док су Мара и Јан ко мора ли да
попи ју нешто за сми ре ње, син Дра ган
је код сво је куће ска као до пла фо на.
Ништа „боље” није про шао ни пла -
фон ста ри јег Слав ка. Реч ју, опште
сла вље. А рекe честит ки са свих стра -
на слилe су се у јед но – бож ја прав да
је задо во ље на. 

» Наставак на страни 3
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Болест која се лечи 
месецима
» страна 9

Трофеј града 
Панчева
» страна 34

ПОВЕРЕЊЕ

Из љубави се све лако стекне – Мара и Јанко Паулић с млађим сином и снахом



обма нуо јав ност срце па ра ју ћом
при чом о томе како тешко живи и
једва саста вља крај с кра јем, нови -
на ри ових дана изве шта ва ју о још
јед ној осо би која је на пре ва ру,
лажу ћи гра ђа не, дошла до огром -
них пара.

Њено име је Вери ца Јан ко вић, а
поста ла је позна та након што су
меди ји, у жељи да јој помог ну, обја -
ви ли да јој је хит но потре бан новац
за лече ње тешко боле сне ћер ке и
сина. После број них апе ла које је упу -
ти ла хума ним људи ма на жиро рачун
јој је за крат ко вре ме упла ће но око
два мили о на дина ра, које је брзо
потро ши ла.

„Муж ме је напу стио, оста ла сам
без при ма ња и нисам више могла
да пла ћам кири ју. Газда ме је због
тога изба цио из ста на. Од тада ста -
ну јем у оро ну лој кући ци на Кара -
бур ми и издр жа вам сина и ћер ку
од соци јал не помо ћи и деч јег
додат ка. Мом сед мо го ди шњем сину
је већ два пута опе ри са но срце, а
за март је зака за на тре ћа опе ра ци -
ја, која кошта око 100.000 евра. Ја
те паре немам. Сва ки дан пла чем
и молим се да моје дете пре жи ви”,
само је јед на од Вери чи них
„тужних” при ча која је обја вље на у
меди ји ма.

Пита ње је коли ко би још дуго ова
пре ва рант ки ња лага ла гра ђа не да јој
поли ци ја није поква ри ла рачу ни цу.
Ових дана је ухап ше на због осно ва не

сум ње да је почи ни ла кри вич но дело
пре ва ра. Бео град ска поли ци ја је про -
тив ње под не ла кри вич ну при ја ву и
пре ти јој дуго го ди шња затвор ска
казна. Да све буде стра шни је, обја -
вље но је и да је сво јим лажи ма успе -
ла да обма не на десе ти не физич ких
и прав них лица.

Нажа лост, ово није први слу чај
пре ва ре. Сети мо се Ката ри не Ребра -
че, позна те мане кен ке, која је тако -
ђе на пре ва ру при ку пља ла новац,
навод но потре бан за лече ње обо ле -
лих од рака, и брач ног пара Огња -
но вић. Они су вра ти ли део нов ца
при ку пље ног за опе ра ци ју њихо ве
пре ми ну ле ћер ке, поде ли ли га роди -
те љи ма дру ге тешко обо ле ле деце и
купи ли неке апа ра те за Инсти тут за
мај ку и дете у Бео гра ду. Међу тим,
све то су учи ни ли тек после више -
ме сеч них кри ти ка на њихов рачун у
меди ји ма.

Таман смо поче ли да забо ра вља -
мо на то када нас је слу чај Вери це
Јан ко вић суо чио с пора жа ва ју ћим
сазна њем да у нашој држа ви још увек
има оних који су спрем ни да, зло у -
по тре бља ва ју ћи добр о ту и хума ност
дру гих људи, лажи ма дола зе до нов -
ца. Такви пре ва ран ти мора ју да буду
стро го кажња ва ни, јер ако то не
поста не прак са, ко ће сутра веро ва -
ти они ма који ма је помоћ ствар но
потреб на.

М. Г.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Промена.

Центар града, ових дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 30. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Вуди Ален

На сву му ку...
Про сеч ном чо ве ку, или ти обич ном смрт ни ку, с про сеч ним при ма -
њи ма (а ов де ни је до кра ја ја сно ко ли ко је то) у да на шње вре ме
(не)ви дљи вог ра ста и про гре са, ни је ни ма ло ла ко да скло пи крај с
кра јем. Хм, или по че так с кра јем. Прем да је мо жда нај тач ни је ре ћи
– по че так с по чет ком.

Но вра ти мо се зби љи. Ко ја на рав но ни је ни ма ло ру жи ча ста, ка ко
се не ки тру де да је пред ста ве. Бар ка да је реч о по ме ну том обич ном
чо ве ку, па чак ни o оном у ран гу та ко зва ног сред њо ста ле жног (ак це -
нат је на та ко зва ном, јер мно ги твр де да је то по о дав но из у мр ла вр -
ста).

Да кле, ка да не ко ко има око сво јих пе де сет, па и ше зде сет хи ља да
ди на ра, чак и да му су пру га (или, бу ди мо род но рав но прав ни – су -
пру жник) ра ди за слич ну свот(иц)у, те шко да ти ме ла ко мо же за кр -
пи ти ме сец од пр вог до по след њег да ту ма.

На ро чи то ако је тај брач ни пар „про сто ре про дук ти ван”, то јест ако
има још то ли ко по то ма ка. Па ако су они за га зи ли у школ ске или
„не дао бог” ти неј џер ске го ди не, он да се тај крај го то во и не на зи ре.
Из у зев ако се не ми сли на онај оли чен у му ње ви том по ја вљи ва њу
дна бу ђе ла ра. (А и ствар но је углав ном бу ђав...)

Све у све му, ни кад кра ја фи нан сиј ским зах те ви ма. Не ра чу на ју ћи
оне ре дов не (тро шко ве), сва ког ча са ис кр сне не што нео че ки ва но
што де ци од но сно ти неј џе ри ма мо дер ни трен до ви дик ти ра ју: те дај
за комп, те за екс кур зи ју у Рим и На пуљ, те „ни ке” па ти ке, али са мо
оне ко је но си Мар ко бур жуј из дру ге клу пе. О ан дро и ди ма, ај фо ни -
ма и дру гим ска ла ме ри ја ма да и не го во ри мо... Где су тек не на да ни
ква ро ви бе ле или ти по о дав но по си ве ле тех ни ке? На то ама баш ни -
кад ни ко не ра чу на. А тек кад вам мај стор-ква риш ис по ста ви ци -
фру, са мо ва ша ду ша за бол зна... И кад вам за не ко ли ко ме се ци „др -
жа ња во де” то по но во за тро ки ра, он са мо слег не ра ме ни ма, уз опа ску:
„Па, ста ро је, при ја те љу, ’сам ти ре ко да па за риш но во”.

Ма, шлог да вас стре фи. Шта, шлог?! То ни по што! Шта ако га пре -
жи ви те, ко ће вас ле чи ти на ову ску по ћу?! Не ис пла ти се по ште ном
чо ве ку ни да се раз бо ле ва. Бо ље он да да га на ме сту опа у чи не ки
уби ца-ин фаркт, јер ко ће гле да ти ин ва ли да?! Ал’ и то има ло шу
стра ну: ко ће по сле бри ну ти о си ро чи ћи ма?

И док вас мо ре све те днев не и ноћ не мо ре у сну и на ја ви, та ко из -
мо жде ни мо ра те да сед не те у крш од ау то мо би ла, от ко тр ља те се до
гра да и по о ба вља те „три ста сва шта”.

А он да вам иза угла ис ко чи „друг пла ви” и ме ра чем бр зи не од ме -
ри пре ко ра че ње од „ци гло” се дам де сет и ку сур на сат! И то усред
гра да?! Па, куд још с та квим кр шем?!

Гле да он та ко с не ве ри цом, уз ди шу ћи на сав глас, и обра ти вам се
(по лу)ту га љи во-уте шним, али сва ка ко на ло го дав ним то ном:

– Е, мој мај ко ви ћу, па то ће да те ко шта по но вом, бо ље ре ћи нај -
но ви јем за ко ну сво јих два де се так ди на ра, плус че ти ри ка зне на по е -
на, а да не при ча мо о ку му ла тив ној при ме ни ме ре за бра не упра вља -
ња во зи лом у тра ја њу од нај ма ње три де сет да на.

А ка да вас је усни ми ла ма ши на – не ма вам спа са. И џа ба вам да
мо ли те, ку ми те, за по ма же те, ку не те, ар ла у че те... Не по ма же као ар -
гу мент ни то што, упр кос ми ни мал цу, увек све ра чу не пла ћа те на
вре ме; ни кад ни сте кри вич но го ње ни, чак ни оби чан пре кр шај на -
пра ви ли и, јед но став но, све ра ди те по за ко ну и по шту је те га без ре -
зер вно...

Е он да, мај ко ви ћу, по штуј те га и сад, па ле по из ми ри те ка зну ка -
ко про пи си ја сно на ла жу! И шлус!

Та ко вам и тре ба кад (не) ра ди те све по за ко ну.
На сву му ку...

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Јордан Филиповић

Пази те се 
пре ва ра на та

После сту ден та Мила на Јев ђи ћа
који је у еми си ји „Живот при ча”

САМО СУ ДВА ТИПА ЉУДИ НА ОВОМ СВЕ ТУ – ДОБРИ И ЛОШИ.
ДОБРИ БОЉЕ СПА ВА ЈУ, АЛИ ЧИНИ СЕ ДА ЛОШИ ВИШЕ УЖИ ВА ЈУ
У САТИ МА КАД СУ БУД НИ.



» Наставак са стране 1

Јер, мучи ли су се Пау ли ћи кроз
живот, рано оста ли без роди -
те ља у тескоб ним порат ним
годи на ма, а Марин отац је чак,
нажа лост, због оду зи ма ња сил -
не имо ви не пре ра но напу стио
овај свет.

Пау ли ћи су већ у сре ду, 28.
мар та, били на про то ко лар ном
при је му код пре ми јер ке Брна -
бић и пре у зе ли кљу че ве од ста -
на у ново бе о град ском бло ку 71.

Иако још нису одлу чи ли шта
ће с њим, јед но је сигур но –
нек им је са сре ћом. То су им и
мно ги сусе ди, при ја те љи и
сугра ђа ни, који их добро позна -
ју, од срца поже ле ли.

Супру ге „опе ра тив ци”
Сли чан епи лог дого дио се још
јед ној поро ди ци из нашег гра -
да – Арси ћи ма из Кај мак ча -
лан ске у Пан че ву. Ковер та коју
су посла ли Сла ђан (42) и Сла -
ђа на (39) изву че на је још 3.
мар та у првом колу овог циклу -
са, када им је при пао један од
ауто мо би ла „фијат 500 Л поп-
-стар”.

И у овом слу ча ју леп ша поло -
ви на је била ини ци ја тор, али
се за раз ли ку од прет ход ног
ради ло о неу по ре ди во мање
кове ра та: „све га” три. Две је
пот пи са ла Сла ђа, а јед ну – Сла -
ђан. Упра во је та била и добит -
на. Ови срећ ко ви ћи чак нису
ни пра ти ли пре нос, он је био
био пре за у зет послом (у субо -
ту уве че?!), а она пре о ку пи ра -
на кућ ним оба ве за ма. И поно -
во је кре ну ла буји ца чести та -
ња. Арси ћи су нај пре поми сли -
ли да је неко зеза ње или скри -
ве на каме ра. И кад је дошло
до спо зна је да се сан пре та че у

јаву – ври ска, цика и, још јед -
ном, сре ћа каква се не да опи -
са ти.

Добит ни ци су за неко ли ко
дана позва ни у Кра гу је вац да
пре у зму награ ду, а тамо их је,
поред оста лих, доче као и мини -
стар Ђор ђе вић. И све је про те -
кло глат ко. Ауто мо би лом су
пре за до вољ ни, иако су због лет -
њих гума пре шли тек три ста
кило ме та ра.

Ина че, Сла ђан се бави алу -
ми ни јум ском и ПВЦ сто ла ри -
јом (у вези с тим често се огла -
ша ва и у „Пан чев цу”), а Сла -
ђа на ради као еко но ми ста.
Живе у зајед ни ци, а има ју Ђор -
ђа (8) и Тама ру (5). Деца су
тако ђе поде ли ла радост роди -
те ља и части ла дру га ре у шко -
ли и врти ћу „Петар Пан”, где
су, у то име, дру ги мали ша ни
нацр та ли ауто мо бил.

Досад су игра ли само лото и
редов но упла ћи ва ли исту ком -
би на ци ју, али никад ништа, не
рачу на ју ћи то што је Сла ђан
један пут у некој локал ној еми -
си ји добио фен.

Хепи енд
Зајед нич ко за обе ове бај ко ви -
те при че јесте да су жене сла ле,

Сто осам де сет годи на
од осни ва ња

Пет на е ста 
годи шњи ца Деч јег
хора

У Све ча ној сали Народ ног музе -
ја Пан че во у четвр так, 29. мар -
та, од 19 сати, кон церт ће одр -
жа ти Деч ји хор Пан че вач ког
срп ског цркве ног певач ког дру -
штва.

Хором ће дири го ва ти Бор ја -
на Стра жме ште ров, а Деч ји хор
ПСЦПД-a насту пом ће про сла -
ви ти пет на ест годи на посто ја -
ња. На тај дан пре 180 годи на
пот пи сан је осни вач ки доку -
мент Пан че вач ког срп ског
цркве ног певач ког дру штва, нај -
ста ри јег певач ког дру штва у
срп ском наро ду.

– Лич но, имам вели ку тре му
што сто јим на месту где су ста -
ја ли Нико ла Ђур ко вић, Мита
Топа ло вић, Даво рин Јен ко, Јован
Бан дур, Крањ че вић, Дави нић,
Заха ри је вић, Дими три је Сте фа -
но вић, Бог дан Цве јић и Бог дан
Ћур чин. То су све људи који су
вели ки део живо та и сво је енер -
ги је посве ти ли и под ре ди ли
цркве ном поје њу у Успен ском
хра му. Ја само сто јим на том
истом месту и моје је да то про -
ду жим – рекла је дири гент ки -
ња хора Вера Цари на.

Oбележавање јуби ле ја поче -
ло је на Божић, јер је за нај ра -
до сни ји хри шћан ски пра зник
хор први пут запе вао с хор ске
гале ри је 1838. годи не. За ову
при ли ку су одштам па не и две
зби р ке нота с пра знич них поја -
ња за Бад ње вече и Божић.

Пре пет на ест годи на је настао
и Деч ји хор, који је, пре ма речи -
ма дири гент ки ње ПСЦПД-а

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

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

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

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

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

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

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

Сто га не чуди чиње ни ца
да све већи број Пан чев ки
и Пан че ва ца бира Завод
„Пан че вац”, посеб но онда
када је нео п ход но ура ди ти

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

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

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

Д. К.

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

КОН ЦЕРТ У НАРОД НОМ МУЗЕ ЈУ

ДВА ЈУБИ ЛЕ ЈА ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ 
СРП СКОГ ЦРКВЕ НОГ ПЕВАЧ КОГ ДРУ ШТВА

Она је дода ла да тре нут но
има око четр де сет одра слих
пева ча, али да је око два де сет
пет актив но.

Пан че вач ко срп ско цркве но
певач ко дру штво за ову годи ну
има мно штво пла но ва, али оно
што је изве сно, јесте да ће у
апри лу бити при ре ђе на изло -
жба у Народ ном музе ју Пан че -
во, када ће бити пред ста вље на
и публи ка ци ја о исто ри ја ту хора
са освр том и на сада шње ста -
ње. Пла ни ра на је и све ча на
скуп шти на којој ће при су ство -
ва ти пред став ни ци град ске и
држав не вла сти, а биће позван
и пре сто ло на след ник, чији је
отац био кум на про сла ви сто -
го ди шњи це ПСЦПД-а. Овом
при ли ком ће бити уру че не
захвал ни це сви ма који су заслу -
жни за дуго трај ност рада цркве -
ног хора, где је на првом месту
црква, а сугра ђа ни ће има ти
при ли ку да чују и један ква ли -
те тан кон церт.

Истог месе ца хор ће госто -
ва ти у Кикин ди, а у пла ну су и
нека путо ва ња у ино стран ство.
Засад посто је пози ви за насту -
пе у Бечу, Трсту и Бир мин ге -
му у Вели кој Бри та ни ји. Одла -
зак на госто ва ња је још увек
неиз ве стан због недо стат ка
мате ри јал них сред ста ва. Град
ће, с дру ге стра не, актив но уче -
ство ва ти у финан си ра њу локал -
них дога ђа ја, а ове годи не пева -
чи ће доби ти и нове кости ме
за насту пе.

– После толи ко годи на
посто ја ња поно сна сам на то
што има мо добре људе у хору.
Оста ли су они који ствар но
раз у ме ју шта је хор и добро
пева ње. Ми смо ствар но јед на
добра дру жи на која живи као
поро ди ца, што је међу нама
Срби ма вели ки под виг –
закљу чи ла је дири гент ки ња
хора.

М. Марић Величковић

Вере Цари не, осно ван захва љу -
ју ћи визи о нар ској иде ји про те
Мило ва на Гло гов ца. Он је сма -
трао да би било одлич но да се
укљу че и деца, јер је већ вели -
ки број њих редов но дола зио
на кон цер те. Деч јим хором је
руко во ди ло пет дири ге на та и
сва ки је сво јим при сту пом у
раду оста вио неки свој траг.
Послед њих неко ли ко годи на
хор води Бор ја на Стра жме ште -
ров, која је успе ла да оку пи
ско ро педе се то ро деце, што је
нај ве ћи број до сада. Тре нут но
нај мла ђу гру пу Деч јег хора
чини два де сет чла но ва, а ста -
ри ју око три де сет.

– То је вели ки успех и нада -
мо се да ће чла но ви хора има -
ти довољ но стр пље ња и довољ -
но жеље да пре ђу у вели ки хор
како би наста ви ли да пева ју
озбиљ ни је кон цер те, да дола зе
на литур ги је, пра ве вели ке про -
гра ме и путу ју – рекла је мр
Вера Цари на.

Петак, 30. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ПАН ЧЕВ ЦИ МА ГЛАВ НЕ НАГРА ДЕ У ИГРИ „УЗМИ РАЧУН И ПОБЕ ДИ”

Доказ да срећа прати и скромне, вредне и поштене

У Бео гра ду је про шлог викен -
да одр жа но зани мљи во пли -
вач ко над ме та ње на ком су
уче ство ва ле репре зен та ци је
Срби је, Хрват ске, Сло ве ни је и
БиХ.

У наци о нал ном тиму наше
земље так ми чи ле су се и дина -
мов ке Ања Цре вар и Вања Гру -
јић, које су и овог пута пости -
гле запа же не резул та те.

Ања је зау зе ла прво место у
сени ор ској кате го ри ји на 800
м кра ул с вре ме ном 8:39,52,
поста ви ла нов држав ни рекорд
и осво ји ла 812 ФИНА бодо ва.
То је у овом тре нут ку шесто
место на европ ској ранг-листи
пли ва чи ца, али тре ба напо ме -
ну ти да је њена глав на дисци -
пли на 400 м мешо ви то. Ања је
насту пи ла и у трци на 1.500 м

кра ул, у којој је зау зе ла дру го
место, али је поно во обо ри ла
наци о нал ни рекорд у сени ор -
ској кате го ри ји. Ову дисци пли -
ну је отпли ва ла у вре ме ну
15:37,1, што је у овом тре нут -
ку пето место на европ ској
листи. Трку на 400 м мешо ви -
то Ања је отпли ва ла у вре ме ну
4:44,88 и зау зе ла прво место у
апсо лут ној кате го ри ји, док је
на 200 м била дру га, с вре ме -
ном 2:14,90. Поред инди ви ду -
ал них дисци пли на, Ања је
насту пи ла и у шта фе та ма 4 x
100 м мешо ви то и 4 x 100 м
кра ул.

Вања Гру јић је зау зе ла пето
и шесто место у дисци пли на -
ма 100 и 200 м леђ но у мла ђој
јуни ор ској кате го ри ји.

А. Ж.

ПЛИ ВАЧ КИ „ЧЕТВО РО МЕЧ” У ГЛАВ НОМ ГРА ДУ

Ања обарала рекорде

а мушкар ци „извла че ни”. Или -
ти, сим би о за за добит ну ком -
би на ци ју. Али неу по ре ди во бит -
ни је је то што и Пау ли ће и

Арси ће везу је неиз мер на, мал -
те не без у слов на љубав. Баш као
да их је неко одо зго спо јио у
иде ал не цели не, које су током
брач ног сужи во та под но си ле и
издр жа ва ле разна иску ше ња.

Још нешто – њихо ви број ни
при ја те љи и позна ни ци, међу
који ма и нема ли број оних који
су били вели ки скеп ти ци кад
су у пита њу масов не игре на
сре ћу, напра сно су поче ли да
игра ју.

Јер, забо га, награ да је конач -
но при па ла неким њима позна -
тим обич ним смрт ни ци ма и уз
то оти шла у пра ве руке – вред -
не, скром не, поште не...

Ј. Фили по вић

„Слађани” Арсићи победили и узели аутомобил



помак у уна пре ђе њу било које
сфе ре живо та, како у гра ду,
тако и у сели ма.

Жељ ко Сушец (СНС)
– Скуп шти на гра да Пан че ва
бес пре кор но функ ци о ни ше од
када је СНС пре у зео одго вор -
ност. Зашто то кажем? Пре
све га због одлу ка које доно си -
мо као вла да ју ћа већи на, а
везу ју се за раз вој Пан че ва и
бољи живот свих гра ђа на. То
ће уско ро обе ло да ни ти и гра -
до на чел ник по пита њу дола -
ска рено ми ра ног инве сти то ра
у Пан че во.

Када је у пита њу опо зи ци ја,
шта да кажем... Мислим да они
сами за себе гово ре: те су ДС, те
Јан ко ви ће ви, те Јере ми ће ви, те
Раду ло ви ће ви... У сушти ни, све
се сво ди само на поли ти кант -
ство без визи је раз во ја нашег

Обје ди ње на рас пра ва
о мно гим тач ка ма

Град ски већ ни ци засе да ли су
27. мар та. Пред њима је било
19 тача ка днев ног реда. Све су,
нор мал но, усво је не.

Пред лог за доно ше ње
закључ ка у вези са уче ство ва -
њем Гра да на кон кур су за доде -
лу сред ста ва за суфи нан си ра -
ње изград ње, сана ци је и рекон -
струк ци је вод них обје ка та у
јав ној сво ји ни и обје ка та
фекал не кана ли за ци је на тери -
то ри ји АП Вој во ди не у 2018.
годи ни први је про шао. Кон -
ку ри са ће се за новац за изград -
њу водо вод не мре же у Јабуч -
кој ули ци у Пан че ву, као и у
Гло го њу, те кана ли за ци о не
мре же у Пели стер ској ули ци у
гра ду.

Од тре ће до сед ме тач ке
днев ног реда вође на је обје ди -
ње на рас пра ва. Раз лог је тај
што се ради ло о закључ ци ма у
вези са уче ство ва њем Гра да
Пан че ва на „Дру гом пози ву за
про јек те Инте рег ИПА про гра -
ма за пре ко гра нич ну сарад њу
Руму ни ја –Ср би ја”. Пред ло же -
ни су про јек ти под сле де ћим
рад ним нази ви ма: „Раз вој пре -
ко гра нич них одно са изме ђу

Ђар ма те и Пан че ва на тему јав -
не кому нал не инфра струк ту -
ре”, „Раз вој и уна пре ђе ње кул -
тур них вред но сти у исто риј -
ском Бана ту”, „Ван ред не ситу -
а ци је – један про блем, више
реше ња за при прав ност у ван -
ред ним ситу а ци ја ма у пре ко -
гра нич ном реги о ну у Реши ци,
Пан че ву и Сме де ре ву”, „Уште -
да енер ги је уз одго вор но одра -
ста ње – из сиве у зеле ну” и
„Покре ни ме – уна пре ђе ње

запо шљи во сти мла дих у Пан -
че ву и Теми шва ру”.

Затим, тема је била одлу ка о
начи ну рада систе ма за кому -
нал ни мони то ринг ква ли те та
вазду ха гра да Пан че ва и посту -
па њу у слу ча је ви ма пове ћа них
кон цен тра ци ја зага ђу ју ћих
мате ри ја у вазду ху. Гово ри ло
се потом о изме на ма одлу ке о
осни ва њу Исто риј ског архи ва,
а дата је сагла сност на Ста тут
те уста но ве.

Усво је на је одлу ка о изме ни
већ посто је ће одлу ке о поста -
вља њу мањих мон та жних,
покрет них и дру гих обје ка та
при вре ме ног карак те ра на
повр ши на ма јав не наме не и
успо ста вљен је план за поста -
вља ње покрет них обје ка та и
бан ко ма та. Про шао је и пра -
вил ник о усло ви ма за поста -
вља ње при вре ме них мон та жних
обје ка та на повр ши на ма јав не
наме не. Изме ње на је и одлу ка
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.

При хва ћен је уго вор са ЈП
„Тран снаф та” о финан си ра њу
радо ва на зашти ти (сана ци ји)
наф то во да ДН-2 на месту укр -
шта ња са атар ским путем Гло -
гоњ –Цре па ја, као и текст Анек -
са уго во ра изме ђу Гра да и
„ХИП–А зо та ре”.

Већ ни ци су посао довр ши ли
изме на ма и допу на ма Реше ња
о обра зо ва њу Саве та за спо рт
гра да Пан че ва.

Страну 

припремио

Синиша
Трајковић

Про шао је први ква р тал годи -
не, самим тим и мате ма тич ка
четвр ти на скуп штин ских оку -
пља ња пред став ни ка гра ђа на.
Нај ви ши дом гра да је у међу -
вре ме ну оси ро ма шен – пре о -
ста ле су само чети ри одбор нич -
ке гру пе. С њихо вим шефо ви -
ма раз го ва ра ли смо о доме ти -
ма рада локал ног пар ла мен та,
а пред вама су њихо ве оце не.

Нико ла Дан гу бић 
(СПС–ЈС–ДПМ)
– Скуп штин ски рад на сед ни -
ца ма про ти че и даље у апсо -
лут ној доми на ци ји вла да ју ће
Срп ске напред не стран ке. Она
не жели да ува жи, нити да чује
мишље ња и виђе ња ства ри људи
који њој не при па да ју. Мада,
исти ни за вољу, СНС барем
засад не спре ча ва ни нас из
пан че вач ке опо зи ци је да ста -
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Оче ки ва но, уз огром ну подр шку наро да, убе дљи ву побе ду на

локал ним избо ри ма у Сме де рев ској Палан ци оства ри ла је

Срп ска напред на стран ка, са више од 66,5 одсто гла со ва. На

поли ти ку наси ља и мржње СНС је одго во рио радом и про јек -

ти ма. Дока зао је Палан ча ни ма да зна како се ства ра боља

будућ ност. Чак 37 одбор ни ка, коли ко ће СНС има ти у локал -

ном пар ла мен ту, гаран ци ја су тога. Бати на ши и кри ми нал ци

Вука Поздер ца Јере ми ћа има ће мини ма лан број одбор ни ка,

само три.

(Из при ло га РТВ Пан че ва о избо ри ма у Сме де рев ској

Палан ци, 25. март)

* * *
Иако смо дру го пла си ра ни, нисмо задо вољ ни резул та том.

Биће мо задо вољ ни тек када Срп ска напред на стран ка и њени

сате ли ти не буду има ли већи ну, пошто ће само тада и Палан -

ка и Срби ја моћи да се раз ви ја ју. За Демо крат ску стран ку

важни су гра ђа ни у свим гра до ви ма и општи на ма Срби је, од

нај ма њих варо ши ца до Бео гра да, и увек ћемо се под јед на ко

бори ти за све људе, у свим дело ви ма Срби је. ДС и данас

пока зу је да је ста би лан, поу здан, досле дан и упо ран парт нер

свим људи ма. Ника да се нисмо пре да ли, нити ћемо, и зато

оста је мо дослед ни вред но сти ма које засту па мо 28 годи на.

(Изја ва носи о ца листе ДС-а на избо ри ма у Сме де рев ској

Палан ци за сајт те стран ке, 25. март)

* * *
Дога ђа ји од 26. мар та у Косов ској Митро ви ци су бру тал на

про во ка ци ја при штин ских вла сти која је подр жа на од запад -

них зема ља. Ова кво крше ње Бри сел ског спо ра зу ма угро жа ва

мир. Неће мо дозво ли ти ником да пони жа ва гра ђа не Срби је.

(Изја ва пред сед ни ка држа ве Алек сан дра Вучи ћа на кон -

фе рен ци ји за нови на ре, 26. март)

* * *
Да се ово у Косов ској Митро ви ци деси ло албан ским нови на -

ри ма, да су којим слу ча јем наши поли цај ци или спе ци јал ци

ура ди ли оно што су они нама ради ли, мислим да би цео свет

био на нога ма, са осу да ма. Нажа лост, у овом слу ча ју нисам

чула нијед ну осу ду нашег пре би ја ња од стра не албан ских

поли ца ја ца.

(Дра га на Зече вић, нови нар ка „Вечер њих ново сти”, 

у изја ви за „Спут њик”, 26. март)

* * *
Вукли су ме за кра ва ту и води ли као пса по ули ци. Уда ра ли

су ме и поку ша ва ли да ме пони зе. Још увек нисам добро.

Држа ли су ми све вре ме „кала шњи ков” наби јен у сто мак,

пре ти ли су ми ножем и пева ли „Ала ху-екбер”, на путу до

При шти не.

(Мар ко Ђурић, дирек тор Кан це ла ри је за Косо во и Мето -

хи ју, у изја ви на кон фе рен ци ји за нови на ре, 27. март)

КОНЦЕПТ

О ФУНК ЦИ О НИ СА ЊУ СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СА ШЕФО ВИ МА ОДБОР НИЧ КИХ ГРУ ПА

АМБИС, ПОНОР И УКРУГ

ва њу инфор ма ци ја на интер нет
пре зен та ци ји Гра да о свим
коми си ја ма и рад ним тели ма
фор ми ра ним у нашој локал ној
само у пра ви.

Тач ке днев ног реда су листом
пред ста вља не одбор ни ци ма без
оба ве зних изве сти ла ца, што је
непо што ва ње Скуп шти не, а
прак тич но, осим опо зи ци о них
одбор ни ка који су се јавља ли
за реч, није било диску си је.
Скуп штин ска већи на је одби -
ја ла да рас пра вља о пан че вач -
кој Апо те ци, као и о дру гим
тема ма веза ним за инфор ми -
са ње, кул ту ру и живот у гра ду.

Кру на непо што ва ња јав но -
сти рада Скуп шти не је уки да -
ње пре но са, па чак и одло же -

поли тич ка актив ност усме ри
на искљу чи во анга жо ва ње у
реша ва њу локал них про бле ма
и све га што се одно си на Пан -
че во. У том сми слу нисмо задо -
вољ ни ни оним што смо сами
пости гли кроз опо зи ци о но дело -
ва ње, а ни оним што је вла да -
ју ћа већи на пости гла.

Мисли мо да Пан че во, у одно -
су на вели чи ну буџе та којим
рас по ла же, зао ста је за гра до -
ви ма који има ју знат но мање
финан сиј ске ресур се. Инвен -
тив ност у раз вој ној поли ти ци
усту пи ла је место пре ко мер -
ном раси па њу енер ги је у честим
кадров ским рока да ма. Сма тра -
мо да већи на гра ђа на дели наш
став да нисмо пости гли видљив

гра да у будућ но сти. Град ској
скуп шти ни је потреб на кон -
струк тив на опо зи ци ја, а не
деструк тив на. Што се тиче рада
локал ног пар ла мен та, све похва -
ле упу ћу јем пред сед ни ку Скуп -
шти не гра да Тигра ну Кишу и
скуп штин ским слу жба ма. О
њихо вом раду гово ри упра во
пода так да смо про гла ше ни за
нај бо љу скуп шти ну гра да када
је спро во ђе ње пар ла мен та ри -
зма у пита њу.

Све у све му, СНС као одбор -
нич ка гру па ради, усва ја одлу -
ке на пред ло ге Град ског већа,
које ће Пан че во конач но вра -
ти ти из амби са и поно ра који
су нам оста ви ли наши прет -
ход ни ци 2012.

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕЋА

Кон кур си и про јек ти

Члан Извр шног одбо ра Демо -
крат ске стран ке Срби је Пан че -
вац Милош Ђурин бора вио је у
Руси ји од 16. до 19. мар та као
део међу на род не екс перт ске
гру пе заду же не за пра ће ње
избор ног про це са у Руској Феде -
ра ци ји.

Ђурин је био у урал ском гра -
ду Пер му, где је на дан избо ра,

18. мар та, оби шао шест бирач -
ких места. Посе тио је и Избор -
ну коми си ју перм ског реги о -
на, а било му је омо гу ће но и да
при су ству је бро ја њу гла со ва на
јед ном избор ном месту.

– Могу да кажем да су пред -
сед нич ки избо ри у Руси ји били
спро ве де ни по вео ма висо ким
стан дар ди ма и да је у пот пу -
но сти испо што ва на демо крат -
ска про це ду ра. Сма трам да
регу лар ност нијед ног тре нут ка

кори шће не елек трон ске кути -
је. У њих се уба цу ју листи ћи,
кути ја сама ске ни ра сва ки
листић и када се бира ли шта
затво ре, она одштам па и про -
чи та коли ко листи ћа се уну тра
нала зи и коли ко је који кан ди -
дат добио гла со ва.

Ђурин поздра вља и вео ма
висо ку изла зност – 65 одсто,
што, пре ма њего вим речи ма,
овом избор ном про це су даје
још већи леги ти ми тет.

није била дове де на у пита ње.
Сва ко бирач ко место је покри -
ве но каме ром и пре ко посеб не
апли ка ци је сва ки гра ђа нин
Руске Феде ра ци је може у сва -
ком тре нут ку да пра ти шта се
деша ва на било ком бирач ком
месту широм земље. Тако ђе,
било ми је фасци нант но да су
на мно гим бирач ким мести ма

ПАН ЧЕ ВАЦ ПОСМА ТРАЧ НА РУСКИМ 
ИЗБО РИ МА

Све покри ве но каме ра ма
Углав ном, локал ни пар ла -

мент може доно си ти одлу ке,
међу тим, основ ни про блем је
њихо во нее фи ка сно спро во ђе -
ње, јер у доса да шњем раду
види мо само одла га ња и обна -
вља ња одлу ка, а не пре ко
потреб на – њихо ва извр ше ња.
Нажа лост, на овом кар не ва лу
демо кра ти је сти че се ути сак да
ни глав ним про та го ни сти ма
више није до сла ве, сја ја и зве -
зда! Бре ме вла сти и одго вор -
но сти јесте тешко.

До побе де!

Душан Сто јић 
(„Сло бод но Пан че во”)
– У првом квар та лу доса да шња
засе да ња Скуп шти не гра да Пан -
че ва обе ле жи ло је, након хит -
ног пре ки да сед ни це, усва ја ње
аманд ма на одбор нич ке гру пе
„Сло бод но Пан че во” о обја вљи -

них сни ма ка сед ни ца. Иако је
већ више од два де сет годи на,
прак тич но од осни ва ња, РТВ
Пан че во пре но си ло сед ни це
Скуп шти не, некад ужи во, а
одско ра одло же но, ова прак са
је у 21. веку уки ну та. Оста је
пита ње како је могу ће да је
гра до на чел ник доде лио нај ма -
ње четр де сет мили о на дина ра
за јав но инфор ми са ње, а да уго -
во ром није пред ви ђе но да се
пре но се сед ни це Скуп шти не
гра да, које су прак тич но једи -
но место где у овом тре нут ку
опо зи ци ја може да се накрат -
ко види и чује директ но, барем
јед ном у два месе ца.

Павле Ђукић 
(„За наше Пан че во”)
– Наша одбор нич ка гру па је
фор ми ра на са жељом да се

во ве јав но изне се мо за скуп -
штин ском говор ни цом, доду -
ше без директ ног ТВ пре но са.
Теле ви зи ја Пан че во је при ва -
ти зо ва на и ми као локал на само -
у пра ва не може мо ути ца ти на
њен про грам, вести и комер -
ци јал ни инте рес! Како смо оба -
ве ште ни, на овој теко ви ни демо -
кра ти је се ради, па ће се, веро -
ват но, директ ни пре но си оства -
ри ти пре ко „Јутју ба”.

При сут но је и даље рас ту ра ње
стра на ка опо зи ци је: на прет ход -
ној сед ни ци неста ла је и одбор -
нич ка гру па Срп ске ради кал не
стран ке! Како сада ства ри сто је,
веро ват но ће сви опо зи ци о ни
одбор ни ци пре ћи у само стал не.
Можда је тако лак ше...



Пово дом обе ле жа ва ња Свет ског дана
вода у Град ској упра ви Пан че ва у
четвр так, 22. мар та, отво ре на је изло -
жба „Под вод ни свет” сли ка ра Алфре -
да Пезе ља.

Аутор сли ка је по стру ци је архи -
тек та, али се дуги низ годи на вео ма
успе шно бави сли кар ством и фото -
гра фи јом. Рођен је у Пан че ву, где се
два де се тих годи на про шлог века пре -
се лио његов отац, ина че море пло -
вац из Квар нер ског зали ва на Јадра -
ну, да би пре шао да ради у тек фор -
ми ра ној Дунав ској фло ти. Оту да не
чуди Алфре до ва љубав пре ма реци,
мори ма, под вод ном све ту и води.

– Сва ком сли ка ру је задо вољ ство
када сво јим дели ма уче ству је у некој
широј акци ји, као што је ова пово -
дом Свет ског дана вода. Тако се
доби је јед на зао кру же на цели на и у
погле ду акци је и уче сни ка. Моји
радо ви се покла па ју с темом, а инспи -
ра ци ју сам добио пре неко ли ко годи -
на, не сти хиј ски, већ као члан дру -
штва при ја тељ ства Срби је и Индо -
не зи је у Бео гра ду. Уче ство вао сам
на њихо вим орга ни зо ва ним изло -
жба ма где је тема била како ми из

Срби је види мо Индо не зи ју. Када сам
послед њи пут уче ство вао, пре две
годи не, питао сам се како да пред -
ста вим Индо не зи ју – да ли кроз неке
неке при род не фено ме не, хра мо ве,
вул ка не. Дошао сам на иде ју да пред -
ста вим под вод ни свет тако да се
један део сли ка деша ва под водом, а
дру ги изнад воде – рекао је Алфред
Пезељ.

Он је обја снио да је за истра жи ва -
ње кори стио интер нет као меди јум
како би про у чио раз не живо тињ ске
врсте.

– Под вод ни свет тих топлих мора
је вео ма зани мљив што се тиче обли -
ка обје ка та, живих бића и интен зи -
те та боја. Баш због тога, сли ке су
вели ког фор ма та да би се лепо раз -
ви ла ком по зи ци ја – нагла сио је
Пезељ.

Изло жбу, која ће бити отво ре на
за јав ност до 31. мар та, реа ли зо вао
је Секре та ри јат за зашти ту живот не
сре ди не, уз подр шку Секре та ри ја та
за при вре ду и еко ном ски раз вој Град -
ске упра ве Пан че ва и Кул тур ног цен -
тра, који је помо гао да се радо ви
пре ве зу. М. М. В.

ИЗЛО ЖБА СЛИ КА У ГРАД СКОЈ УПРА ВИ

Под вод ни свет

Петак, 30. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Крај мар та нам дефи ни тив но наго -
ве шта ва да се бли жи леп ше вре ме,
ако не по тем пе ра ту ри, барем по
дужем дану. Поме ра ње казаљ ки на
сату регу ли са но је зако ном у већи ни
европ ских зема ља, па тако и код нас.
Цела иде ја о лет њем и зим ском рачу -
на њу вре ме на засно ва на је на астро -
ном ској окол но сти да у јану а ру сун -
це изла зи око 8 сати, а зала зи око 16,
док у јулу, када је дан знат но дужи,
сун це изла зи пре 5, а зала зи после 21
сат. Буду ћи да људи сво је актив но сти
сва ког дана запо чи њу у исто вре ме
током целе годи не, око 7 сати, сре -
ди ном лета се на тај начин губе два
сата днев ног све тла.

Данас у све ту 110 држа ва прак ти -
ку је тако зва но лет ње рачу на ње вре -
ме на. У Јапа ну, Кини, Јужној Коре ји
и широм африч ког кон ти нен та ова
мера никад није успе ла. У већем делу
све та овај дого вор се сма тра згод ним
начи ном да се у лет њим месе ци ма
днев на све тлост дуже задр жи.

Бив ши пред сед ник Руске Феде ра -
ци је Дми триј Медве дев донео је одлу -
ку о конач ном уки да њу сезон ског
поме ра ња сата и тиме је Руси ја, уз
Исланд, поста ла једи на земља у Евро -
пи у којој се часов ни ци не поме ра ју.
Лет ње рачу на ње вре ме на код нас је

први пут уве де но 27. мар та 1983. Од
1995. годи не казаљ ке на сато ви ма су
поме ра не у послед њој сед ми ци сеп -
тем бра, на осно ву одлу ке коју је доно -
си ла вла да, а 2006. годи не донет је
нови закон у тој обла сти и лет ње рачу -
на ње вре ме на ускла ђе но је са Европ -
ском уни јом.

ЂУРА САМ ПОР, пен зи о нер:
– Ништа ми то не сме та. Ја сам

нау чен да рани је лег нем и рани је
уста нем. Једи но ми сме та ју ове нагле
про ме не вре ме на, због којих смо често
под ло жни гри пу и кија ви ца ма. Час
посла се човек раз бо ли. Један дан
плус два де сет, дру ги минус десет.

СВЕ ТЛА НА БОСА НАЦ, про фе сор ка
у Музич кој шко ли „Јован Бан дур”:

– Било би боље да тога нема. Чула
сам да ће бити уки ну то. Знам, на при -
мер, да се у Руси ји више не поме ра
сат. Не сме та ми то гене рал но, тре ба
ми јед но дан-два док се ухо дам, а
после тога буде добро.

РАДИ ША ИЛИЋ, пен зи о нер:
– На мене то не ути че посеб но.

Пен зи о нер сам, па ми вре ме није про -
блем. Јутр ос сам, на при мер, при ме -
тио да је дру га чи је кад уста неш, јер

сам нави као да се будим у одре ђе но
вре ме, око 6 сати, па се види та раз -
ли ка, али је ипак леп ше што је дан
дужи. То посеб но зна чи људи ма који
раде. Док сам био запо слен, више сам
волео да одем рани је на посао и да
дођем рани је, јер нека ко више вре -
ме на имаш за сло бод не актив но сти.

КАТА ПАНА ЈО ТО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Не осе ћам ника кву про ме ну. Каже

се: вре ме је увек исто, само се људи
мења ју.

ЈАН КО БЕШКА, пен зи о нер:
– Мало је незгод но када се про ме -

ни сат, јер се навик неш. Онда се мало
скра ти сан за тих сат вре ме на. У
сушти ни је добро, јер дан дуже тра је.

НАТА ША НИКО ЛИЋ, дије те ти чар-
-нутри ци о ни ста:

– Углав ном ми тре ба да се навик -
нем на про ме ну јед но дан-два, али
сва ке годи не имам ути сак да када
вре ме пре ла зи са зим ског на лет ње,
ауто мат ски доби ја мо не само сат више
него још за тре ћи ну више вре ме на.

Анке ти ра ла Мир ја на 

Марић Велич ко вић

К. ПАНАЈОТОВИЋР. ИЛИЋ Ј. БЕШКА Н. НИКОЛИЋ

НАША АНКЕТА

КОЛИ КО НА ВАС УТИ ЧЕ ПОМЕ РА ЊЕ КАЗАЉ КИ НА САТУ?

Леп ше је када је дан дужи

С. БОСАНАЦЂ. САМПОР

ХРОНИКА

ОДР ЖА НА 21. СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

О СМЕ НИ ПРЕД СЕД НИ КА 
И РЕБА ЛАН СУ БУЏЕ ТА

но ва у Ули ци Све то за ра Миле ти ћа
(46 мили о на), рено ви ра ње Град ског
ста ди о на (43 мили о на), уста но ве кул -
ту ре (15 мили о на)... Вели ки посао ће
бити и наста вак инфра струк тур ног
опре ма ња север не инду стриј ске зоне:
Покра ји на је за то издво ји ла 33 мили -
о на дина ра.

Укуп но, на днев ном реду сед ни це
било је осам на ест тача ка днев ног реда.
По ста ром, лошем оби ча ју, све је про -
шло без обра зла га ња и рас пра ве. Пред -
став ни ке гра ђа на из доса де је доне -
кле тргао Шан дор Ђер фи („Доста је
било”). Он се гла сно запи тао зашто
ни овог пута није било директ ног пре -
но са сед ни це на локал ној теле ви зи ји
и потом тра жио да му гра до на чел ник
одго во ри на пита ње када ће бити одо -
брен послов ни про стор за тај покрет,
на шта има пра во и на шта чека пола
годи не.

Сед ни ца је тра ја ла 55 мину та.

С. Трај ко вић

„Нема мо интер нет пре нос,
а дода те су тач ке по 
хит ном поступ ку”, рекао је
Ћебић

Град ска каса уве ћа на за
432 мили о на дина ра

Збу ње ни смо били про шле неде ље.
Толи ко да смо „у етар пусти ли” дез -
ин фор ма ци ју да ће 21. сед ни ца Скуп -
шти не гра да бити одр жа на про шлог
четврт ка. Ипак, одбор ни ци су у клу -
пе сели у сре ду, 28. мар та.

Пра ву ствар смо касно сазна ли, јер
је чиње нич но ста ње обја вље но само
на сај ту Гра да. Нису само нови на ри
„Пан чев ца” били дез о ри јен ти са ни, а
то је био повод и да на почет ку засе -
да ња реа гу је Нико ла Ћебић, одбор -
ник „Сло бод ног Пан че ва”.

Члан 61
Он се, када је поста вље но пита ње о
про ши ре њу днев ног реда, јавио за реч
и казао да је Тигран Киш, пред сед -
ник Скуп шти не гра да, повре дио члан
61 Послов ни ка тиме што је одло жио
сед ни цу за шест дана.

– На састан ку шефо ва одбор нич -
ких гру па 19. мар та доби ли смо оба -
ве ште ње да ће сед ни ца бити одр жа на
28. мар та. Раз лог: обез бе ђи ва ње интер -
нет пре но са и избе га ва ње прак се да
се поста вља ју хит не тач ке днев ног
реда. Чла ном 61 Послов ни ка пред ви -
ђе но је да пред сед ник може да одло -
жи сед ни цу само ако не посто ји кво -
рум, а о дру гим слу ча је ви ма одлу чу је
Скуп шти на. Зато мисли мо да је дана -
шња сед ни ца нере гу лар на. Поред тога,
Тигран Киш је само вољ но про ду жио
рок за пре да ју аманд ма на, иако члан
61 пред ви ђа дру га чи ји сце на рио –
рекао је Ћебић.

Казао је и да пред сед ник Скуп шти -
не због све га наве де ног нару ша ва њен
углед и да тиме вре ђа одбор ни ке и
гра ђа не, па је позвао власт да га сме -
ни. Додао је:

– Нема мо интер нет пре нос, а дода -
те су тач ке по хит ном поступ ку. Зато
имам ути сак да су раз ло зи за одла га -
ње сед ни це били неки дру ги. Пози ва -
мо вла да ју ћу већи ну да раз ре ши
дужно сти пред сед ни ка Скуп шти не
због честог крше ња Послов ни ка, међу
који ма је овај дана шњи нај дра стич -
ни ји, те да на то место поста ви неко -
га ко ће пошто ва ти инсти ту ци ју којој
пред се да ва – обја снио је Ћебић.

Он је потом напу стио салу, у којој
није било ни оста лих одбор ни ка „Сло -
бод ног Пан че ва”.

Киш је репли ци рао речи ма да се
члан 61 одно си на ситу а ци ју када је
сед ни ца која је зака за на поче ла, што

сада није био слу чај, као и да је само
поме рен тер мин одр жа ва ња. Потом
је позвао одбор ни ке да гла са ју о томе
да ли је повре ђен Послов ник, одно -
сно да ли тре ба да буде сме њен. Само
пет одбор ни ка је гла са ло за то, па је
тиме цела при ча ски ну та с днев ног
реда.

Додат ну тач ку је пред ло жио и Павле
Ђукић, шеф одбор нич ке гру пе „За
наше Пан че во”. Била је у вези с послов -
ном поли ти ком АТП-а.

– Инфор ма ци ја да се забра на кори -
шће ња ста ја ли шта код Глав не поште
у Бео гра ду одно си на све пре во зни ке,
није тач на. Сви сем АТП-а тамо узи -
ма ју пут ни ке. То зна чи да их пре ба -
цу је мо на пре во знич ка пред у зе ћа која
нису из Пан че ва – био је јасан Ђукић.

Нарав но, пред лог да се о томе рас -
пра вља није про шао.

Ништа од рас пра ве
После првог реба лан са буџе та (уве -
ћан је за 432 мили о на дина ра) град -
ска каса је „тешка” 5,6 мили јар ди
дина ра. Заме ник гра до на чел ни ка Пре -
драг Жив ко вић, чији је основ ни посао
бавље ње град ским финан си ја ма, овим
пово дом је за говор ни цом рекао:

– Кра јем јану а ра пот пи сан је уго -
вор са Упра вом за капи тал на ула га -
ња. Он се одно си на суфи нан си ра ње
дру ге фазе изград ње пота ми шког
колек то ра, а ради се о изно су од пре -
ко 170 мили о на дина ра. Оба ве за Гра -
да је да уче ству је с 50 одсто, па мора -
мо да ура ди мо реба ланс град ске касе
да бисмо обез бе ди ли новац.

Пре ци зи рао је и да ће неу тро ше на
сред ства из прет ход не годи не бити
уло же на у пота ми шки колек тор (87
мили о на), изград њу соци јал них ста -

У орга ни за ци ји Тури стич ке орга ни -
за ци је гра да Пан че ва и Удру же ња
жена „Пан чев ке – Гор њи град”, од 29.
мар та до 4. апри ла, у пери о ду од 10
до 18 сати, на пла тоу испред згра де
Град ске упра ве одр жа ва се мани фе -
ста ци ја „Ускр шњи базар”. „Капи је” ће
бити затво ре не у неде љу, 1. апри ла,
због като лич ког Ускр са.

Поен та целе при че је да се истак ну
кул тур но-умет нич ки и при вред ни

потен ци ја ли гра да. На штан до ви ма
ће руч не радо ве и занат ске про из во -
де пред ста ви ти број на удру же ња с
тери то ри је Пан че ва („Пете фи Шан -
дор”, „Ђетван”, „Тама ши Арон”,
„Панон ке”, „Све ти Три фун”, „Долов -
ке”...). Богат про грам, током ког ће
се пред ста ви ти број ни умет ни ци, хоро -
ви и КУД-ови, сва ког дана почи ње у
15.30.

Добро дошли! С. Т.

ПОЧЕО „УСКР ШЊИ БАЗАР”

Град ски потен ци ја ли

Из архиве „Панчевца”



При ја вљи ва ње за Наци о нал -
но так ми че ње за нај бо љу тех -
но ло шку ино ва ци ју у Срби ји,
које се непре кид но одр жа ва од
2005. годи не, поче ло је и тра -
ја ће до 20. апри ла.

Ове годи не тимо ви се могу
при ја вљи ва ти у окви ру две кате -
го ри је: реа ли зо ва не ино ва ци је
и ино ва тив не иде је сред њо -
школ ских/сту дент ских тимо ва.

Пра во уче шћа на ово го ди -
шњем так ми че њу има ју искљу -
чи во тимо ви саста вље ни од нај -
ма ње три чла на који могу бити
физич ка или прав на лица (кроз
сво је пред став ни ке). Чла но ви
тима име ну ју свог пред став ни -
ка, који је исто вре ме но овла -
шћен за кому ни ка ци ју са орга -
ни за ци о ним тимом так ми че ња.

Кате го ри ја реа ли зо ва не ино -
ва ци је пред ви ђена је за так ми -
чар ске тимо ве који испу ња ва ју

мини мум један од наве де них
кри те ри ју ма: има ју готов про -
то тип спре ман за тржи ште,
оства ри ли су мини мум јед ну
про да ју свог про из во да/услу -
ге/про це са/тех но ло ги је и сл.;
има ју изгра ђе но постро је ње за
про из вод њу; има ју или су има -
ли одо брен ино ва ци о ни про је -
кат код Мини стар ства про све -
те, нау ке и тех но ло шког раз -
во ја Репу бли ке Срби је и наме -
ра ва ју да са сво јом ино ва ци -
јом иза ђу на тржи ште у ско ри -
јој будућ но сти.

На так ми че њу могу уче ство -
ва ти сви гра ђа ни Срби је, било
да су као поје дин ци орга ни зо -
ва ни у тро чла ни тим, било да
насту па ју у име неке већ посто -
је ће ком па ни је.

Носи лац ово го ди шњег так -
ми че ња је Мини стар ство про -
све те, нау ке и тех но ло шког
раз во ја, у сарад њи с При вред -
ном комо ром Срби је, Радио-
-теле ви зи јом Срби је, орга ни -
за ци о ним тимом с Факул те та
тех нич ких нау ка у Новом Саду
и Тех но ло шко-мета лур шког
факул те та у Бео гра ду.

Инфор ма ци је, пра ви ла и
начин при ја вљи ва ња могу се
про на ћи на сај ту www.inovaci-
ja.org.

Канад ско-срп ско послов но
удру же ње (CANSEE) обја ви ло
је јав ни позив за уче шће у
послов ном еду ка тив ном про -
јек ту „Leader”. Заин те ре со ва ни
се могу при ја ви ти до пет ка, 6.
апри ла, а број сло бод них места
за поха ђа ње бес плат ног про гра -
ма огра ни чен је на четр де сет.

„Richard Ivey”, послов на
шко ла Уни вер зи те та Запад ни
Онта рио у Кана ди, орга ни зу -
је интер на ци о нал ни про грам
„Leader” још од 1991. годи не,
а он се тре нут но реа ли зу је у
осам зема ља широм све та.
Сва ки од кур се ва кон ци пи ран
је у виду ради о ни ца у сти лу
МБА про гра ма, кре и ра них с
циљем да оспо со бе пред у зет -
ни ке да успе шно раз ви ју сво -
је послов не иде је и ста р тап
ком па ни је.

За про грам се могу при ја ви ти
пред у зет ни ци, мена џе ри, вла сни -
ци пред у зе ћа или мла ди про фе -
си о нал ци који послу ју локал но, а
раз ми шља ју гло бал но и при том
су заин те ре со ва ни да успе шно
оства ре сво је послов не иде је.

Курс обу хва та савре ме не
мар ке тин шке, рачу но вод стве -
не и лидер ске вешти не, менаџ -
мент у интер на ци о нал ној и
мул ти кул ту рал ној послов ној
сре ди ни, а покри ва и вешти не
за кре и ра ње и пре зен то ва ње

бизнис-пла на и ана ли тич ко
стра те шко про ми шља ње.

Про је кат „Leader” биће спро -
ве ден у Бео гра ду од 7. до 18.
маја, у сарад њи с При вред ном
комо ром Срби је.

Сви заин те ре со ва ни мора ју
посла ти ком плет ну при ја ву на
ana.simic@cansee.biz, а она
под ра зу ме ва фор му лар за при -
ја ву, био гра фи ју до 200 речи
на енгле ском јези ку и фото -
гра фи ју у коло ру (био гра фи ја
и фото гра фи ја оних који буду
при мље ни биће публи ко ва не
у ката ло гу уче сни ка). На раз -
го вор ће бити позва ни само
кан ди да ти који уђу у ужи
избор.

Фор му лар за при ја ву и
више пода та ка може се про -
на ћи на сај ту При вред не
комо ре Срби је.

Боја ни ћу, пред став ни ку фир ме
„Carp System d. o. o.” из Зре ња -
ни на, која је носи лац реги стро -
ва ног међу на род ног инду стриј -
ског дизај на под нази вом „Раке -
та за рибо ло вач ки мамац”, која
је на тржи шту позна та под име -
ном „DOT Spod Rocket”. У кате -
го ри ји за ауто ра за моно граф -
ско дело у обла сти дру штве но-
-хума ни стич ких нау ка, награ -
да „WIPO Medal for Creativity”
доде ље на је Алек сан дру Лују
Тодо ро ви ћу, редов ном про фе -
со ру на док тор ским сту ди ја ма
диги тал не умет но сти на Уни -
вер зи те ту умет но сти у Бео гра -
ду за дело „Дис курс нових тех -
но ло ги ја”, јер пред ста вља зна -
ча јан допри нос раз у ме ва њу
нових тех но ло ги ја у кон тек сту
про ме на које доно си 21. век. У
кате го ри ји за про на ла зак уче -
ни ка или гру пе уче ни ка сред -
ње шко ле, награ да „WIPO Scho-
olchildren’s Trophy” доде ље на
је Уро шу Фили по ви ћу, уче ни -
ку четвр тог раз ре да Шесте бео -
град ске гим на зи је, за про на ла -
зак „Робот ска рука опре мље на
тер мо ви зи јом која маси ра леђа”.

Поред наве де них награ да,
које су доде ље не на осно ву
спро ве де ног кон кур са, доде ље -
на је и награ да за изу зет но
дома ће прав но лице с нај ве -
ћим интен зи те том кори шће ња
међу на род ног систе ма реги -
стра ци је жиго ва у про те клих
годи ну дана – награ да „WIPO
Users’ Trophy”. Ова награ да је
при па ла при вред ном дру штву
за екс пло а та ци ју мине рал не
воде и про из вод њу пића „Књаз
Милош а. д.”, које је током про -
те клих годи ну дана у одно су
на сва дома ћа прав на лица има -
ло нај ве ћи број под не тих међу -
на род них при ја ва за жиг.

тич но сти и гео граф ског поре -
кла вина, алко хол них пића,
меда и оста лих пре храм бе них
про из во да који садр же алко -
хол или фер мен та бил не шеће -
ре, јер је његов про на ла зак
постао састав ни део зва нич не
срп ске регу ла ти ве у овој обла -
сти. Поред наве де ног, патен -
ти ра на ана ли тич ка мето да је
на тржи шту позна та под име -
ном EIM-IRMS® (Ethanol Iso-
tope Measurement – Isotope
Ratio Mass Spectrometry) и обез -
бе ђу је детек ци ју иле гал них про -
из во ђач ких прак са као што су
раз бла жи ва ње гро жђа не шире
водом или дода ва ње шеће ра,
што допри но си зашти ти потро -
ша ча и јав ном здра вљу. У одно -
су на мето ду нукле ар не маг -
нет не резо нан це (SNIF-NMR),
кoja сe кoристи само за врхун -
ска вина с позна тим гео граф -

Мун го, зеле ни или злат ни
пасуљ поре клом је из арид -
них под руч ја Афри ке, где се
про из во ди више од 5.000
годи на. Зре ло семе се кори -
сти за спре ма ње јела, слич -
но као и зрно пасу ља. Мун го
пасуљ је богат анти ок си дан -
си ма и важи за хра ну с
ниским гли ке миј ским индек -
сом. Захва љу ју ћи вели кој
коли чи ни рас твор љи вих вла -
ка на, вео ма спо ро се вари,
спо ро осло ба ђа ју ћи шећер,
па пома же одр жа ва њу ста -
бил ног нивоа шеће ра у крви.
Мун го пасуљ брзо и лако
кли ја. Због сво је висо ке
нутри тив не вред но сти у
нови је вре ме се кори сти у
обли ку кли ја на ца, који се
кон зу ми ра ју само стал но или
као дода так раз ли чи тим јели -
ма. Врло је попу ла ран у
индиј ској и кине ској кухи -
њи. У кине ској меди ци ни,
као и у ајур ве ди сма тра се
да мун го пасуљ изба цу је ток -
си не и чисти крв. Извор је
кал ци ју ма, гво жђа, фос фо -
ра, маг не зи ју ма, кали ју ма,

цин ка, ман га на, селе на и
дру гих мине ра ла. Садр жи
вита ми не Б6, А, Е, Це и Ка.
И он и прет ход но опи са не
маху нар ке вео ма су попу -
лар ни у веге та ри јан ској кухи -
њи, па се због тога све више
нала зе у пону ди у нашим
про дав ни ца ма робе широ ке
потро шње и у про дав ни ца -
ма здра ве хра не.

Мун го пасуљ добро успе -
ва у усло ви ма сувог рата ре -
ња, иако на навод ња ва ње
пози тив но реа гу је. Нај бо ље
је гаји ти га на земљи шти ма
која има ју pH фак тор изнад
5,5, с добрим вод но-вазду -
шним режи мом и песко ви -
то-ило ва стим саста вом. Тре -
ба избе га ва ти тешка и заба -
ре на земљи шта, зато што се
у таквим усло ви ма сла бо
раз ви ја корен биљ ке, али и
сма њу је фик са ци ја азо та из
вазду ха помо ћу бак те ри ја
азо то фик са то ра. Мун го
пасуљ се гаји у пло до ре ду
са четво ро го ди шњом сме -
ном усе ва. Пре по ру ка је да
се избе га ва сетва након оста -
лих маху нар ки, уља не репи -
це и сун цо кре та, пре све га
због истих или слич них
боле сти које напа да ју ове
врсте. Може се гаји ти након
жита и већи не око па вин -
ских усе ва који оста вља ју
земљи ште чисто, без коро -
ва. Мун го пасуљ је добар
пре ду сев за вели ки број биљ -
них врста, а наро чи то за оне
које „извла че” вели ке коли -
чи не хра ни ва из земљи шта.

Пре него што извр ши мо
основ ну обра ду, потреб но је
упо тре би ти 40 кг/ха азо та,
70 кг/ха фос фо ра и 40 кг/ха
кали ју ма. Након обра де и
при пре ме земљи шта која се
кори сте за гаје ње сит но зр -
них усе ва, при сту па се сетви,
за коју је потреб но здра во
семе висо ке кли ја во сти.
Непо сред но пре сетве семе
се ино ку ли ра неким за ту
наме ну погод ним пре па ра -
том („нитра гин”, „азо то фик -
син”...) да би се фор ми ра ле
квр жи це на коре но ви ма.
Ино ку ла ци ја се изво ди у
там ној про сто ри ји меша њем
наква ше ног семе на са одре -
ђе ном коли чи ном пре па ра -
та. Опти мал но вре ме отпо -
чи ња ња сетве је кад тем пе -
ра ту ра земљи шта има 12 и
више Цел зи ју со вих сте пе -
ни, што је у нашем кра ју
око сре ди не апри ла. Сетва
се врши на међу ред ном
расто ја њу од 50 цм, а расто -
ја ње у реду тре ба ло би да
буде од пет до десет цен ти -
ме та ра. Ова ко посе ја на повр -

ши на тре ба да има
од 250.000 до
300.000 биља ка по
хек та ру. Дуби на
сетве је од три до
пет цен ти ме та ра,
што зави си од
типа земљи шта, а
коли чи на семе на
за сетву је од 50
до 60 кг/ха, што
зави си од самог
семе на. Мун го
пасуљ се може

сеја ти у здру же ним усе ви -
ма са сир ком и/или куку ру -
зом. Због сво је све веће упо -
тре бе вели ки део повр ши на
гаји се у систе му орган ске
про из вод ње, без при ме не
син те тич ких сред ста ва. За
негу усе ва мун го пасу ља
кори сте се стан дард не мере
неге: око па ва ње и међу ред -
на кул ти ва ци ја, вео ма рет -
ко и навод ња ва ње.

Бер ба се врши у дру гој
поло ви ни јула или првој
поло ви ни авгу ста. На већим
повр ши на ма бер ба се оба -
вља машин ски – јед но фа -
зно уни вер зал ним ком бај -
ни ма, у момен ту када семе
пре ла зи из вошта не у тех -
но ло шку зре лост. То је пери -
од кад су биљ ке одба ци ле
листо ве и маху не про ме ни -
ле боју, а семе на у њима
одво ји ла су се од пла цен те.
Бер бу тре ба оба ви ти у што
кра ћем року како би се спре -
чи ло оси па ње семе на. Да би
се поку пи ле и доње, нај -
круп ни је маху не, виси на
реза косе тре ба да је око пет
цен ти ме та ра изнад земље.
Након бер бе сле ди дора да
семе на, тј. њего во про чи -
шћа ва ње од раз ли чи тих
врста нечи сто ћа и чува ње
уз стал ну кон тро лу вла жно -
сти, тем пе ра ту ре и здрав -
стве ног ста ња. При но си мун -
го пасу ља вари ра ју од 600
до 800 кг/ха, што зави си у
првом реду од типа земљи -
шта, при ме ње не агро тех ни -
ке и годи не про из вод ње.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 30. март 2018.
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Мун го – пасуљ висо ке
хран љи ве вред но сти

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ПРИЗНАЊA СВЕТ СКЕ ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ЗА ИНТЕ ЛЕК ТУ АЛ НУ СВО ЈИ НУ

НАГРА ДА ПАН ЧЕВ ЦУ ЗА НАЈ БО ЉИ ПАТЕНТ 
Проналазак Ива на
Смај ло ви ћа поставља
нове стандарде

Уз подр шку Вла де Репу бли ке
Срби је и Свет ске орга ни за ци је
за инте лек ту ал ну сво ји ну, у уто -
рак, 20. мар та, у све ча ној сали
Заво да за инте лек ту ал ну сво ји -
ну при ре ђе на је све ча ност којом
је обе ле же на 135. годи шњи ца
од пот пи си ва ња Пари ске кон -
вен ци је за зашти ту инду стриј -
ске сво ји не, у окви ру које су
доде ље не награ де Свет ске  орга -
ни за ци је за инте лек ту ал ну сво -
ји ну за допри но се оства ре не
током 2017. годи не. Награ ђен
је и Пан че вац Иван Смај ло вић.

Годи шње награ де уру че не су
за нај бо љи патент, инду стриј -
ски дизајн, аутор ски рад у обла -
сти дру штве но-хума ни стич ких
нау ка, про на ла зак оства рен од
стра не уче ни ка сред њих шко -
ла, као и прав ним лици ма с
нај ве ћим интен зи те том кори -
шће ња међу на род ног систе ма
реги стра ци је жиго ва.

У кате го ри ји за про на ла за ча
или гру пу про на ла за ча за
патент, награ да „WIPO Medal
for Inventors” при па ла је про -
на ла за чу Ива ну Смај ло ви ћу,
док то ран ду на Хемиј ском
факул те ту Уни вер зи те та у Бео -
гра ду, за про на ла зак под нази -
вом „Апа ра ту ра за утвр ђи ва ње
изо топ ског саста ва неиз мен љи -
вих ато ма водо ни ка и деу те ри -
ју ма у узор ци ма ета но ла и
посту пак за утвр ђи ва ње аутен -
тич но сти и гео граф ског поре -
кла про из во да”, јер је за наве -
де ни про на ла зак оства рио
патент ну зашти ту на нај ве ћим
тржи шти ма све та: на тери то -
ри ји Руске Феде ра ци је, САД и
Евро пе. Тако ђе, поста вио је нове
стан дар де у утвр ђи ва њу аутен -

ским поре клом, EIM-IRMS®
мето да je пре ци зни ја, јеф ти -
ни ја и ана ли за узо р ка тра је кра -
ће. Поред наве де ног, Иван Смај -
ло вић је зајед но са сво јим
тимом 2015. годи не осво јио
прво место на наци о нал ном
так ми че њу „Нај бо ља тех но ло -
шка ино ва ци ја”. У послед ње
вре ме Иван Смај ло вић је напра -
вио нови ана ли тич ки инстру -
мент за изо топ ско утвр ђи ва ње
бота нич ког поре кла ета но ла и
детек ци ју иле гал них прак са у
про из вод њи вина, јаких алко -
хол них пића и меда, који је на
тржи шту познат под име ном
EIM MODULE®, при чему су
већ три нару че на за потре бе
лабо ра то ри ја у ЕУ.

У кате го ри ји за прав на лица
за реги стро ва ни инду стриј ски
дизајн, награ да „WIPO IP Enter-
prise Trophy” уру че на је Боја ну

БЕС ПЛАТ НА ОБУ КА ЗА ЛИДЕ РЕ

Јав ни позив за уче шће у про јек ту

ПОЧЕ ЛО ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊЕ ЗА ТАК МИ ЧЕ ЊЕ

Тех но ло шке ино ва ци је у 2018. години

Страну припремила
Мирјана Марић 

Величковић



овом пери о ду усва ја ју нави ке
и наша иде ја је да им ука же мо
на то да тре ба да при хва те
основ на наче ла о потре би
зашти те живот не сре ди не и
одр жи вом раз во ју – рекла је
Ката ри на Бањаи и дода ла да
одра сли теже усва ја ју нова наче -
ла, али да, под ути ца јем мали -
ша на, и добро уко ре ње не лоше
нави ке могу да се поти сну.

Пре ма њеним речи ма, у Пан -
че ву се неко ли ко годи на, када
је реч о јача њу еко ло шке све -

Нео п ход но реши ти
про блем гло бал ног
загре ва ња

Деца као корек тив
одра сли ма

Сто ти не мили о на људи, на десе -
ти не хиља да пред у зе ћа, уста -
но ва, као и мно ге вла де широм
све та ује ди ни ле су се 24. мар та
бар на сат вре ме на како би
подр жа ле вели ку пла не тар ну
акци ју „Сат за нашу пла не ту”.
Пан че во се и ове годи не при -
дру жи ло овом гло бал ном еко -
ло шком пер фор ман су који про -
мо ви ше штед њу елек трич не
енер ги је, када ста нов ни ци пла -
не те на шезде сет мину та искљу -
че што више сија ли ца и дру гих
потро ша ча елек трич не енер ги -
је. Реч је о акци ји еко ло шки
све сних при пад ни ка чове чан -
ства оку пље них око иде је да се
на овај начин поша ље пору ка
свет ским лиде ри ма да реше
про блем кли мат ских про ме на.

Нај ве ћа гло бал на акци ја за
зашти ту при ро де одр жа на је
јуби лар ни, десе ти пут у Срби -
ји, под сло га ном „Пове жи се с
пла не том”. Вре ди иста ћи да је
наш град од самог почет ка
сагле дао зна чај ове мани фе -
ста ци је и већ јед ну деце ни ју у
нашој локал ној зајед ни ци орга -
ни зу ју се раз ли чи те актив но -
сти са иде јом да се уна пре ди
еко ло шка свест Пан че ва ца. Ове
годи не, због вео ма хлад ног вре -
ме на, „Сат за нашу пла не ту”
одр жан је у Све ча ној сали
Народ ног музе ја, а у про гра му
су уче ство ва ли уче ни ци четвр -
тог раз ре да ОШ „Сте ви ца Јова -
но вић” и деч ји хор „Вокал
кидс”, који су уз све ће и лам пе
пева ли и сви ра ли у част пла -
не те и оди гра ли кра так игро -
каз „Али са у земљи – мра ка”.

Фокус на нај мла ђи ма
На самом почет ку еко ло шке
акци је ђаке, роди те ље, настав -
ни ке и еко ло шки све сне гра ђа -
не који су се ода зва ли пози ву
локал не само у пра ве да подр же
ову зна чај ну гло бал ну кам па -
њу, поздра ви ла је Ката ри на
Бањаи, чла ни ца Град ског већа
заду же на за зашти ту живот не

Пома жу сви ма када
је помоћ нео п ход на

Пер фор манс 
савре ме не игре

Уче ни ци и запо сле ни у ОШ
„Ђура Јак шић” у уто рак, 26.
мар та, при ре ди ли су хума ни -
тар ни кон церт у Кул тур ном
цен тру. Повод за орга ни зо ва -
ње овог дога ђа ја било је при -
ку пља ње сим бо лич не, али нео -
п ход не мате ри јал не помо ћи за
соци јал но угро же не уче ни ке те
шко ле.

На почет ку дру же ња оку пље -
не роди те ље, уче ни ке и при ја -
те ље те углед не обра зов не уста -
но ве поздра вио је дирек тор
шко ле Раде Бар јак та ро вић,
захва лив ши сви ма што су се
ода зва ли и дошли на кон церт.
Он је иста као да је поста ла тра -
ди ци ја да сва ке годи не у мар -
ту „Ђури на шко ла” орга ни зу је
један кон церт ова квог типа.

Рекао је да је наше мало за
неког мно го и да су гости кон -
цер та сво ју хума ност пока за ли
више пута.

Ђаци су у сарад њи с настав -
ни ци ма и учи те љи ма при пре -
ми ли богат и разно вр стан кул -
тур но-умет нич ки про грам.
Спе ци ја лан гост кон цер та био
је позна ти глу мац Петар Стру -
гар. Основ на пору ка дво ча сов -
ног музич ко-сцен ског пер фор -

ман са била је да се јав но сти
упу ти пору ка да се „раз ли чи -
то сти могу спо ји ти у цели ну –
ква ли тет ну и ваља ну”. Акте ри
кон цер та су на бини спо ји ли
неспо ји во: кла си чан балет који
се играо уз даи ре, хип хо пер -
ску коре о гра фи ју пле сног сту -
ди ја „Елек тра” и сплет народ -
них ига ра у извед би КУД
„Стан ко Пау но вић НИС–РНП”
и још мно го тога.

Рас пе ва но, раз и гра но, с пуно
енер ги је, сме њи ва ле су се
музич ко-сцен ске тач ке – од
тра ди ци о нал них зву ко ва и рит -
мо ва до пер фор ман са модер -
ног пле са у изво ђе њу шко ле
пле са „Бео денс”. Кон церт је
отво рен песмом из пред ста ве
„Пла ва пти ца”. Након тач ке
кла сич ног бале та уче ни ци
првог раз ре да пове ли су госте
на „Кер бе ров” пут до месе ца, а
потом су дру га ци пева ли на
сав глас да им је само љубав
потреб на у рит му „Баја ге и
инструк то ра”. Тре ћа ци су на
бину доне ли нови талас уз вели -
ки хит „Ми пле ше мо цели дан
и ноћ”, а четвр та ци су орга ни -
зо ва ли пиџа ма-пар ти уз сло -
ган: сад или ника да. Потом је
усле дио поет ско-музич ки пер -
фор манс у коме су акте ри спо -
ји ли нешто пот пу но неспо ји -
во: сти хо ве Десан ке Мак си мо -
вић и Чар лса Буков ског.

Пре ма речи ма Јасне Капор,
педа го га у овој основ ној шко ли,
запо сле ни и ђаци увек се вео ма
обра ду ју ова квим мани фе ста -
ци ја ма, које им пру жа ју могућ -
ност да реа ли зу ју и спро ве ду у
делo сво је кре а тив не зами сли.

– Упу ти ли смо пору ку одра -
сли ма да смо у оба ве зи да деци

омо гу ћи мо да бар на неко ли ко
сати зајед но ство ри мо дру га -
чи ју, пре фи ње ни ју реал ност, у
којој нема доса де и зло у по тре -
бе савре ме не тех но ло ги је, која
је про же та умет нич ким изра -
зом, кре а тив но шћу, где су деца
успе шна, без бед на и срећ на –
рекла је Јасна Капор.

Да под се ти мо, ова шко ла већ
ско ро две деце ни је орга ни зу је
мани фе ста ци је ова квог карак -
те ра. Саку пља ли су сред ства за
обно ву мана сти ра Хилан да ра,
за лече ње деце из дру гих шко ла

и из дру гих гра до ва, а били су
вео ма анга жо ва ни и упо р ни
током наци о нал не кам па ње за
пру жа ње помо ћи људи ма из
под руч ја угро же них попла ва -
ма. Пре три годи не у Кул тур -
ном цен тру је одр жа на мани -
фе ста ци ја слич ног типа, а про -
шле годи не „Ђури на шко ла” је
орга ни зо ва ла при ку пља ње
мате ри јал не помо ћи за лече -
ње  јед не сво је уче ни це, као и
за допри нос у набав ци 4D
ултра звуч ног апа ра та за пан -
че вач ко поро ди ли ште.

Пола зни ци врти ћа „Сла вуј”
при дру жи ли су се у петак, 23.
мар та, вршња ци ма из десе так
вој во ђан ских пред школ ских
уста но ва на тра ди ци о нал ној
мани фе ста ци ји „Ал’ је леп овај
свет”, која је одр жа на четр на -
е сти пут у Новом Саду.

Циљ ове при ред бе је афир -
ма ци ја музич ко-сцен ског и
позо ри шног про гра ма уз реви -
јал но уче шће деце и вас пи та ча

из вас пит но-обра зов них уста -
но ва с тери то ри је АП Вој во -
ди не. Вој во ђан ски мали ша ни
су пред ста ви ли свој рас ко шан
тале нат и висок ниво изра жај -
ног постиг ну ћа кроз песму,
игру и драм ско ства ра ла штво.
Наши нај мла ђи сугра ђа ни су
за ову при ли ку при пре ми ли
песму „Пла не та Земља”, коју
су изве ли уз пра те ћу кре а тив -
ну коре о гра фи ју.

Ђаци Гим на зи је „Урош Пре -
дић” дома ћи ни су гру пи
вршња ка из Грч ке која у
нашем гра ду бора ви у окви ру
про гра ма раз ме не уче ни ка.
Тим пово дом локал на само у -
пра ва при ре ди ла је у уто рак,
27. мар та, при јем за уче ни ке
солун ске гим на зи је, а у име
Пан че ва добро до шли цу грч -
ким при ја те љи ма поже ле ла
је чла ни ца Град ског већа заду -
же на за обра зо ва ње мр Татја -
на Божић.

Вале ри ја Јона Андре је вић,
про фе сор ка немач ког јези ка
у пан че вач кој гим на зи ји и
коор ди на тор на овом про гра -
му, рекла је да је један од
циље ва зајед нич ке сарад ње
уса вр ша ва ње зна ња немач ког
јези ка уче ни ка, али и раз ме -
на иску ста ва, дру же ње и
шире ње кул ту ре. Пре ма
њеним речи ма, ове две шко -
ле сара ђу ју на зајед нич ком

про јек ту чији је циљ про ду -
бљи ва ње сазна ња о без бед но -
сти на интер не ту. Уче ни ци ће
током борав ка у нашем гра -
ду ура ди ти завр шну пре зен -
та ци је и одр жа ти јав ну три -
би ну посве ће ну овој вео ма
важној теми. Један од бит -
них аспе ка та овог истра жи -
вач ког про јек та јесте тај да је
слу жбе ни језик у изра ди ове
сту ди је немач ки, што је, пре -
ма речи ма про фе сор ке Андре -
је вић, био вели ки иза зов, како
за ђаке, тако и за њихо ве мен -
то ре.

У нашем гра ду бора ве три -
на ест уче ни ка и две про фе -
сор ке из Солу на, као и пред -
став ник „Гете инсти ту та”.
Сарад ња ових две ју гим на зи -
ја реа ли зу је се у окви ру про -
гра ма бео град ског и солун ског
„Гете инсти ту та”, одно сно
ПАШ ини ци ја ти ве „Шко ле:
парт не ри будућ но сти”.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
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ОДР ЖА НА ГЛО БАЛ НА ЕКО ЛО ШКА АКЦИ ЈА „САТ ЗА НАШУ ПЛА НЕ ТУ”

ОДГО ВОР НИ ПРЕ МА ПРИ РО ДИ,
ОДГО ВОР НИ ПРЕ МА ЧОВЕ ЧАН СТВУ

ВРТИЋ „СЛА ВУЈ” У НОВOМ САДУ

Ал’ је леп овај свет

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ОДР ЖАН ХУМА НИ ТАР НИ КОН ЦЕРТ У ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈИ ОШ „ЂУРА ЈАК ШИЋ”

Различити, па шта!

који ма су мост „Гол ден гејт”,
рим ски Коло се ум и Тајм сквер.
Прво бит на наме ра орга ни за то -
ра била је да на сим бо ли чан
начин ути че на свет ске лиде ре
да раз ми сле које ће одлу ке доне -
ти у Копен ха ге ну на гло бал ном
дого во ру о кли мат ским про ме -
на ма одр жа ном у децем бру 2009.
годи не. У нашој држа ви ову кам -
па њу је подр жа ло око 200 парт -
не ра – гра до ва, општи на, јав -
них уста но ва, шко ла, врти ћа,
ком па ни ја и орга ни за ци ја. Сим -

Мини стар ство зашти те живот -
не сре ди не, Покра јин ски секре -
та ри јат за урба ни зам и зашти -
ту живот не сре ди не, Град Бео -
град, Град Нови Сад, Стал на
кон фе рен ци ја гра до ва и општи -
на и мно ги дру ги.

Када је о нашем гра ду реч,
ово го ди шњи про грам зајед нич -
ки су при пре ми ли Секре та ри -
јат за зашти ту живот не сре ди не
и Секре та ри јат за јав не слу жбе
и соци јал на пита ња – Кан це ла -
ри ја за мла де Гра да Пан че ва.

ГРЦИ У ПАН ЧЕ ВУ

Раз ме на уче ни ка

сре ди не и одр жи ви раз вој. Она
је под се ти ла пан че вач ку јав -
ност да је ово јуби ла ран пут да
се Пан че во укљу чи ло у ову гло -
бал ну еко ло шку акци ју.

– Глав ни циљ обе ле жа ва ња
„Сата за пла не ту” јесте сла ње
сна жне пору ке да је могу ће
нешто пред у зе ти про тив кли -
мат ских про ме на и да људи
могу про ме ни ти сво је лоше сва -
ко днев не нави ке за добро бит
пла не те и нас који на њој живи -
мо. Пан чев ци поно во пока зу ју
коли ко су еко ло шки све сни.
Вео ма је важно то што су глав -
ни акте ри и про мо те ри ове гло -
бал не акци је у нашем гра ду
упра во мали ша ни, јер деца у

сти ста нов ни штва, фокус ста -
вља на еду ко ва ње нај мла ђе
попу ла ци је.

Сви зајед но
Да под се ти мо, гло бал на акци ја
осве шћи ва ња „Сат за нашу пла -
не ту” по једа на е сти пут одр жа -
на је у све ту, у више од 7.000
гра до ва и у ско ро 200 зема ља.
Еко ло шку акци ју је покре нуо
Свет ски фонд за при ро ду (WWФ)
2007. годи не. Тада су све тла уга -
ше на само у Аустра ли ји, да би
се годи ну дана касни је сату за
спас Земље при кљу чи ло 370 гра -
до ва у више од 35 зема ља. Тада
су била пога ше на све тла и на
мно гим зна ме ни то сти ма, међу

бо лич ним искљу чи ва њем све -
тла на сат вре ме на, од 20.30 до
21.30, код нас и широм све та,
посла та је пору ка да сви зајед -
но мора мо про на ћи реше ње за
одр жи ву будућ ност.

Ове годи не искљу че на је јав -
на и деко ра тив на расве та на
зиди на ма Кале мег дан ске твр -
ђа ве, мосто ви ма, Ста ром дво -
ру, Дому Народ не скуп шти не,
спо ме ни ку Кне зу Миха и лу,
Хра му Све тог Саве, Петро ва -
ра дин ској твр ђа ви, Срп ском
народ ном позо ри шту у Новом
Саду, згра ди Покра јин ске вла -
де и мно гим дру гим објек ти ма
широм Срби је. Акци ју „Сат за
нашу пла не ту” подр жа ли су
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Дуго оче ки ва но сун це и
топли је вре ме кри ју зам ке за
непри пре мље ну кожу. Жељ -
ни сун ца, изла зи мо напо ље
неспрем ни, мисле ћи да бла -
ги сун че ви зра ци неће напра -
ви ти ште ту на нашем лицу.
Али баш тада – након зиме,
ветра и сувог вазду ха од греј -
них тела – кожа је нај ра њи -
ви ја, скло на пиг мент ним
фле ка ма, кера то за ма и екце -
ми ма.

Зато је сада пра во вре ме
за хидра та ци ју коже кисе о -
ни ком, мезо те ра пи ју лица и
био ло шке трет ма не. Нарав -
но, пожељ но је и очи сти ти
кожу хиги јен ским трет ма ном.
Тек када је дубин ски очи -
шће на, кожа може нај бо ље
иско ри сти ти вита ми не, мине -
ра ле, оли го е ле мен те, хија лу -

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

Вра ти те сјај лицу

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Фино и мека но тесто са

уку сним филом од мака...

Заво ле ће те овај кола чић

на први зало гај! Уз то,

толи ко се јед но став но

при пре ма да ћете поже -

ле ти да га сутра дан

одмах поно во напра ви те,

јер тешко да ће пре о ста ти

нека коц ки ца из прве

туре. Уве ри те се и сами у

оправ да ност наше пре по -

ру ке!

Састој ци: два јаје та,

два деци ли тра мле ка,

два деци ли тра уља, 200

гра ма шеће ра, 300 гра ма

бра шна и кеси ца пра шка за пеци во.

Фил: 250 гра ма мле ве ног мака (или ора ха), 3-4 каши ке шеће ра,

кеси ца вани лин-шеће ра и један деци ли тар мле ка.

При пре ма: Уму ти ти чвр сту пену од бела на ца, дода ти шећер,

жуман ца и све оста ле састој ке редом. Поло ви ну сме се сипа ти у под -

ма зан и бра шном посут плех, а затим пећи 15–20 мину та у рер ни

прет ход но загре ја ној на 200 сте пе ни.

Изме ша ти самле ве ни мак (или ора хе ако више воли те) са шеће -

ром и све пре ли ти вре лим мле ком. Боље је да фил буде гушћи.

Изва ди ти напо ла печен колач из рер не, па пре ко теста рас по ре ди -

ти фил од мака. Одго ре сипа ти дру ги део сме се и вра ти ти у рер ну

да се пече још два де се так мину та. Кад се пот пу но охла ди, исе ћи на

коц ке и обил но посу ти шеће ром у пра ху.

Напо ме на: Може те напра ви ти пола фила с маком, а пола са ора -

си ма. На тај начин ћете одмах има ти две врсте кола ча.

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

Коц ке с маком

Губи так све сти пра ћен трза -
ји ма и пау зом у диса њу
озбиљ но је и дра ма тич но
ста ње како за паци јен та, тако
и за лице које се нала зи у
непо сред ној бли зи ни. Дис -
пе чер који при ма позив мора
увек да поми сли на могу ћи
срча ни застој, при чему сва -
ки минут зна чи раз ли ку
изме ђу живо та и смр ти. И
за про фе си о нал ца је тешка
про це на у првим момен ти -
ма овог ста ња, када повре -
ме ни узда си поме ша ни с
грче њем тела могу личи ти
на аго нал но диса ње осо бе
која се бори за живот. Док
смо о изне над ном срча ном
засто ју доста гово ри ли, први
епи леп тич ни напад одра сле
осо бе није био честа тема
иако се у њего вој осно ви
обич но кри је озбиљ на пато -
ло ги ја.

Код тако зва них иди о пат -
ских епи леп си ја не посто ји
орган ски узрок. Наслед ни
фак то ри су зна чај ни за ове
епи леп си је и оне се нај че -
шће јавља ју у раном живот -
ном добу. Симп то мат ске
епи леп си је се обич но јавља -
ју после два де сет пете годи -
не као после ди ца тра у ме,
тумо ра, васку лар них оште -
ће ња, инфек ци је мозга, зло -
у по тре бе алко хо ла и дру гих
суп стан ци, мета бо лич ких и
ендо кри них поре ме ћа ја,
деге не ра тив них боле сти. Ста -
ти сти ка гово ри да се код
потре са мозга епи леп си ја

јавља у три одсто слу ча је ва,
а код отво ре них повре да гла -
ве тај про це нат расте на 50%.
Тумо ри су нај че шћи узрок
епи леп си је од 35. до 55.
годи не живо та. Можда ни
удар је раз лог за нај ве ћи број
епи леп тич них напа да осо ба
ста ри јег живот ног доба.
Алко хол је зна ча јан раз лог
за епи леп тич не напа де у осо -
ба сред њег и ста ри јег живот -
ног доба. Важно је спо ме ну -
ти да одре ђе ни леко ви и суп -
стан це могу про у зро ко ва ти
епи леп тич ни напад, а при -
ме ри за то су инток си ка ци -
ја „ами но фи ли ном”, анти -
де пре си ви ма, неу ро леп ти -
ци ма, седа ти ви ма, алко хо -
лом, кока и ном...

Мере прве помо ћи осо би
која има епи леп тич ни напад
одно се се на зашти ту од
могу ћег повре ђи ва ња и
олак ша ва ње диса ња. Тре ба
ола ба ви ти оде ћу око вра та
паци јен та и укло ни ти све
оштре пред ме те у непо сред -
ној бли зи ни који би могли
нане ти повре ду. Не тре ба
спу та ва ти осо бу, гура ти је
ка земљи, или ста вља ти било
какве пред ме те у уста, јер
тако може мо иза зва ти
повре де. Кад про ђе напад,
оба ве зно поста ви те осо бу на
бок како би јој се олак ша ло
диса ње. Потреб но је да буде -
те при сут ни све док не про -
ђе кон фу зно ста ње или док
не дође хит на помоћ ако
напад не пре ста је или се
пона вља више пута. За лека -
ра је вео ма зна чај но да доби -
је инфор ма ци ју о евен ту ал -
ним рани јим повре да ма,
висо кој тем пе ра ту ри, гла -
во бо љи, упо тре би леко ва,
кон зу ми ра њу алко хо ла или
недо зво ље них суп стан ци.
Добра анам не за пома же у
избо ру одго ва ра ју ћих дијаг -
но стич ких и тера пиј ских
посту па ка. Док се код симп -
то мат ске епи леп си је усме -
ра ва мо на лече ње узро ка,
иди о пат ска се тре ти ра леко -
ви ма који држе болест под
кон тро лом.

Епи леп тич ни 
напа ди

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

рон и дру ге кори сне суп стан -
це из про из во да и трет ма на,
као што су маске, кре ме или
мезо те ра пи ја.

Бит но је и бар јед ном
недељ но нане ти на лице
дома ће маске од воћа, повр -
ћа, ква сца, меда и гли не у
зави сно сти од типа коже.
Прво би тре ба ло да испи лин -
гу је те кожу, на при мер тако
што ћете самле ти опран
пири нач у мли ну за кафу и
нато пи ти мла ким мле ком
или мла ком водом. Том сме -
сом ура ди те пилинг бла го
маси ра ју ћи лице два мину -
та. Испе ри те лице мла ком
водом и ста ви те одго ва ра ју -
ћу маску.

Одлич на хран љи ва маска
за суву кожу пра ви се од јед -
не изгње че не бана не и каши -
чи це меда. После ове маске
кожа ће изгле да ти све же, под -
мла ђе но и нахра ње но. За
масну и нечи сту кожу одлич -
на је маска од ква сца и мле -
ка. Пра ви се тако што се
загре је каши ка мле ка и дода
се коц ки ца све жег ква сца.
Поме ша ти састој ке и глат ку
масу нане ти на чисту кожу.
Ова маска одлич но чисти
поре и одма шћу је кожу.

Коју год маску да ста вља -
те, тре ба да је држи те 15–20
мину та. Потом испе ри те лице
мла ком водом и нане си те
кре му пре ма типу коже.

Миси ја менаџ мен та Заво да за
здрав стве ну зашти ту „Пан че -
вац” да та уста но ва с вре ме ном
пре ра сте у мини-кли ни ку, већ
је, тако ре ћи, оства ре на. Поред
тога што су у спек тар услу га
Заво да увр ште ни ултра звуч ни
пре гле ди срца, абдо ме на и мале
кар ли це, које раде струч ња ци
са Инсти ту та „Деди ње” и из
Кли нич ког цен тра Срби је, од
кра ја про шле годи не у тиму
Заво да је и др Горан Митев -
ски, ото ри но ла рин го лог. Овог
врсног лека ра не тре ба опшир -
но пред ста вља ти, буду ћи да га
већи на наших сугра ђа на већ
добро позна је и за њега има
само речи хва ле.

Др Горан Митев ски дипло -
ми рао је 1991. на Меди цин -
ском факул те ту у Бео гра ду, а
спе ци ја ли за ци ју је завр шио
1997. годи не. Пре тога, још
1993, већ се запо слио на Оде -
ље њу ото ри но ла рин го ло ги је
Опште бол ни це Пан че во. Када
смо рекли да вели ки број Пан -
чев ки и Пан че ва ца позна је овог
лека ра, ништа нисмо пре у ве -
ли ча ли: он за годи ну дана пре -
гле да у про се ку 6.000 паци је -
на та, што зна чи да је само у
послед ње две деце ни је кроз
њего ву орди на ци ју про шло пре -
ко 120.000 људи, што је мал те -
не број ста нов ни ка Пан че ва са
свих девет при па да ју ћих села.

ПАН ЧЕ ВАЦ: У Заво ду „Пан -
че вац” субо том оба вља те ком -
плет не ОРЛ пре гле де. Шта они
обу хва та ју?

Г. МИТЕВ СКИ: Стан дард ни
ком пле тан ото ри но ла рин го ло -
шки пре глед обу хва та прак тич -
но све веза но за пато ло ги ју уха,
носа, ларинк са, грла и ждре ла.
Завод рас по ла же и ауди о ме тром,
тако да налаз може мо упот пу -
ни ти и овом ана ли зом. Циљ нам
је да дијаг но сти ку, на коју се
често чека и више месе ци, спро -
ве де мо за неко ли ко дана и да,
по потре би, паци јен та у што кра -
ћем року упу ти мо у тер ци јар ну
уста но ву ради даљег лече ња. Ако
у томе успе мо, ура ди ли смо
вели ки посао. Тако ђе, менаџ -
мент Заво да „Пан че вац” има у
пла ну да раз ви је везу ОРЛ слу -
жбе с пато ло гом, тако да би тре -
ба ло да у наред ном пери о ду поч -
не мо да ради мо и скри нинг пре -
гле де за рано откри ва ње кар ци -
ном ских боле сти.

• Који симп то ми дово де
паци јен те у орди на ци ју ото ри -
но ла рин го ло га?

– Јавља ју нам се људи с раз -
ли чи тим тего ба ма – од оних
бaналних, попут свра ба у ушном
кана лу или носу, до про бле ма
који се често пре тво ре у пита -
ње живо та. Инте ре сант но је да
ото ри но ла рин го ло ги ја има нај -
ду жи назив од свих меди цин -
ских стру ка, а јед на је од нај -
ур гент ни јих слу жби. Можда на
први поглед делу је да је ова
гра на меди ци не негде у запећ -
ку, но схва ти ће мо коли ко је та
прет по став ка погре шна ако се
сети мо слу ча је ва где од пра во -
вре ме не реак ци је спе ци ја ли сте
ОРЛ зави си живот паци јен та:
крва ре ња из гор њих дисај них
путе ва, при су ство стра них тела,
тумо ри на дисај ним путе ви ма,
опструк ци је, гуше ња...

• Гужве у ОРЛ амбу лан та ма
нису рет кост. Да ли је сва ки
дола зак код ото ри но ла рин го -
ло га оправ дан?

– Један од основ них раз ло га
због којих се паци јен ти обра -
ћа ју лека ру у дому здра вља, и
то не само у Срби ји већ и у

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: ДР ГОРАН МИTЕВСКИ, ОТО РИ НО ЛА РИН ГО ЛОГ

СУБО ТОМ У ЗАВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ” 
СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КИ ОРЛ ПРЕ ГЛЕ ДИ

све ту, јесу проблeми с гор њим
респи ра тор ним путе ви ма. Мно -
ги од њих потом бива ју упу ће -
ни у нашу слу жбу. Чиње ни ца
је да би се број посе та ОРЛ
амбу лан та ма могао сма њи ти,
с обзи ром на то да маса људи
дола зи зато што кори сти раз не
ква зи ле ко ве или народ ске леко -
ве, а попу ла ран је и систем
„саве та доброг ком ши је”. Све -
при сут не су и зло у по тре бе капи
за нос и шта пи ћа за уши. Капи
за нос тре ба кори сти ти искљу -
чи во ако је то одре дио лекар.
Недо пу сти во је то што се капи
за нос несме та но пла си ра ју кроз
сред ства јав ног инфор ми са ња,
као и то што их паци јен ти узи -
ма ју на сво ју руку. Састав овог
пре па ра та је такав да потен ци -
ра актив ност срча ног миши ћа,
коју не пра ти аде кват на окси -
ге на ци ја крви, те пре те ра на
упо тре ба капи може дове сти
до пре дин фар ктног ста ња. И
не само да може већ смо има -
ли таквих слу ча је ва. Чак је јед -
на мла да осо ба од 18-19 годи -
на завр ши ла у коро нар ној једи -
ни ци упра во у пре дин фар ктном
ста њу зато што је тро ши ла 3-4
фла ши це капи за нос днев но.

• Зашто је кори шће ње шта -
пи ћа за уши штет но?

– Нај па мет ни је би било да
се шта пи ћи за уши изба це из
упо тре бе, јер гото во нико не
уме да их кори сти пра вил но.
Тро про цент ни хидро ген јед ном
недељ но, чети ри до пет капи у
сва ко уво, реша ва ствар. Ушна
маст шти ти кожу уха. Сва ка
мани пу ла ци ја у кана лу иза зи -
ва поја ча но луче ње церу ме на,
јер се орга ни зам на тај начин
бра ни од меха нич ке ири та ци -
је. Тако наста је екцем ушног
кана ла, поја ва која је у нашем
гра ду врло честа. Ова кве про -
ме не лече се годи на ма, а поне -
кад и деце ни ја ма.

• Слу ша ње музи ке пре ко слу -
ша ли ца у послед њих неко ли ко
годи на вео ма је попу лар но. Да
ли је њихо ва упо тре ба штет на?

– Није, ако се кори сте на аде -
ква тан начин: кра ће вре ме и уз
одго ва ра ју ћу јачи ну зву ка. Осо -
бе које током већег дела дана
слу ша ју гла сну музи ку пре ко
слу ша ли ца запра во се ижи вља -
ва ју над сво јим слу шним апа -
ра том. Изла зна сна га звуч ни ка
на слу ша ли ца ма мери се у
микро ва ти ма, све док се они не
нађу у ушном кана лу – тада се
она пове ћа ва и по хиља ду и
више пута, те звук делу је на
наше буб не опне као да смо у

про сто ри ји са 60–100 вати озву -
че ња. Морам скре ну ти пажњу и
на чиње ни цу да у послед ње вре -
ме има мо пове ћан број мла дих
осо ба са акут ним лези ја ма слу -
ха. Сад се посе ћу ју места где се
музи ка мери сто ти на ма деци -
бе ла, живи се два де сет сати днев -
но, а ухо мора да се одмо ри
осам сати током дана, као и сва -
ки дру ги орган. У про тив ном,
може се деси ти да чуло слу ха
буде непо врат но изгу бље но.

• Којим осо ба ма се пре по ру -
чу је ком пле тан ОРЛ пре глед?

– Сва ка пато ло ги ја која тра -
је дуже од месец дана тре ба да
нас наве де да се обра ти мо спе -
ци ја ли сти, било да је реч о томе
да сте изгу би ли чуло мири са,
да оте жа но дише те на нос, не

чује те добро, про му кли сте, било
да осе ћа те бол у грлу или бол
при гута њу. Ако ови симп то ми
тра ју дуже вре ме, апе лу јем на
паци јен те да оду код лека ра.
Осим тога, на сва ких шест месе -
ци или нај ви ше годи ну дана
тре ба оба ви ти и пре вен тив ни
пре глед, јер наш ква ли тет живо -
та неће бити исти ако неку про -
ме ну откри је мо и откло ни мо у
почет ној фази и ако се, с дру ге
стра не, упу ти мо код спе ци ја -
ли сте тек кад насту пе озбиљ ни
симп то ми. Пре гле ди одра слих
и деце оба вља ју се само субо -
том, а паци јен ти свој тер мин
могу зака за ти путем теле фо на
Заво да „Пан че вац” 013/21-90-
900 и 013/21-90-903, рад ним
дани ма од 7 до 14 сати.



Испод воде је било тихо,
хлад но и вео ма мрач но. Тело
је муње ви то пото ну ло, све
док се напо слет ку није скра -
си ло у меком, леде ном муљу.
Она ће годи на ма лежа ти
непо мич на, ско ро спо кој на.
Али изнад ње, на коп ну,
кошмар је тек почи њао.

Када детек тив ка Ери ка
Фостер доби је инфор ма ци ју
да се кључ ни дока зи за слу -
чај трго ви не нар ко ти ци ма
кри ју у напу ште ном каме но -
ло му на обо ду Лон до на, наре -
ђу је да се тај пре део пре тра -
жи. Али, осим дро ге, истра -
жи те љи откри ва ју тело Џеси -
ке Колинс, девој чи це чији је
неста нак био глав на вест два -
де сет шест годи на рани је. Да
би пове за ла ста ре и нове дока -
зе, Ери ка мора да про ник не
у тај не поро ди це Колинс, али
и да се суо чи са Аман дом Беј -
кер, пен зи о ни са ном инспек -
тор ком која је води ла слу чај
и коју про га ња то што није

успе ла да про на ђе Џеси ку.
Детек тив ка уско ро схва та да
ће то бити један од нај те жих
и нај зах тев ни јих слу ча је ва на
који ма је ика да ради ла.

Неко скри ва тај не. Неко
не жели да се овај слу чај
реши. И тај неко ће ура ди ти
све да спре чи Ери ку у наме -
ри да сазна исти ну.

ДРУШТВО
Петак, 30. март 2018.

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

У про шлом бро ју нашег листа
пита ли смо вас да ли веру је те
у астро ло ги ју. „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 „Реци
ми који си знак” Але си је де
Луке за два наша чита о ца или
чита тељ ке који су нај кре а тив -
ни је одго во ри ли на то пита ње.

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

„Не веру јем, јер у супрот -
ном не би с Деви цом тре ба -
ло ни кафу да попи јем, а ево
ме у бра ку дуже од десет
годи на упра во с њом.”
063/3750...

„Како кад. Ако ми је хоро -
скоп пово љан – веру јем, а
ако није, онда је астро ло ги ја
обич на глу пост и изми шљо -
ти на.” 064/4886...

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

која је њихо ва оми ље на књи -
га за децу. Они ће осво ји ти
по један при ме рак књи ге „Ске -
лиг” Деј ви да Алмон да.

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:

„Оми ље но ми шти во, при -
че за (малу) децу, јесте Кри -
вич ни зако ник, мада и Устав
има сво јих дра жи када га
при ме њу ју сада и овде!”
063/7830...

„Оми ље не књи ге вице ва и
бај ки за децу су ми оне о томе
како се обо га ти ти, живе ти срећ -
но, ради ти оно што волиш и
има ти супер брак које су писа -
ли ауто ри са Запа да, а про да ју
се у Срби ји.” 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, 4. апри ла, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње: „Шта сте
као мали желе ли да буде те кад пора сте те?”, награ ди ће мо по јед -
ним при мер ком књи ге „Како да иза бе реш зани ма ње” Агње шке
Тро јан Јаскот. 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.

Шта желиш да радиш кад
одра стеш? Сигур но пој ма
немаш, јер ти се допа да ју
мно ге про фе си је – јед ног
дана желиш да будеш ватро -
га сац, дру гог гра фич ки дизај -
нер. А можда је сасвим дру -
га чи је – већ сада знаш шта
желиш да поста неш. Бићеш
лекар као мама, адво кат као
тата или поли ца јац као ујак.
Али да ли заи ста имаш спо -
соб но сти за оба вља ње про -
фе си је о којој сањаш? Пред
тобом је још мно го вре ме на
за доно ше ње важних одлу -
ка. Ипак, што пре поч неш да
упо зна јеш сво је спо соб но сти

и раз ви јаш инте ре со ва ња, то
ће ти касни је бити лак ше да
иза бе реш про фе си ју.

Како да иза бе реш
зани ма ње

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„У там ној дуби ни”
Робер та Бринд зе

Два чита о ца који до сре де, 4. апри ла, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње:
„Да ли се пла ши те дубо ке воде?”, награ ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „У там ној дуби ни” Робер та Бринд зе. 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.

СВЕТ СКИ ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ ТУБЕР КУ ЛО ЗЕ

БОЛЕСТ КОЈА СЕ ЛЕЧИ МЕСЕ ЦИ МА
У јужном Бана ту 29
обо ле лих

Пето го ди шњи про сек
пока зу је тренд 
опа да ња

Широм пла не те, као и у нашој
земљи, у субо ту, 24. мар та, обе -
ле жен је Свет ски дан бор бе про -
тив тубер ку ло зе. Ова болест, пре -
ма пода ци ма Свет ске здрав стве -
не орга ни за ци је (СЗО) из 2016.
годи не, пред ста вља деве ти по
уче ста ло сти узрок смр ти у све -
ту и воде ћи узрок смр ти од јед -
ног инфек тив ног аген са, уче ста -
ли ји чак и у одно су на ХИВ/сиду.

Про це ње но је да је укуп но
10,4 мили о на људи обо ле ло од
тубер ку ло зе у 2016. годи ни. Од
тога 90 про це на та чине одра -
сли, 65% су мушка ра ци, а 10%
осо бе које живе с ХИВ-ом.

Неза до во ља ва ју ћи пад
Струч ња ци упо зо ра ва ју на то да
рези стент на тубер ку ло за пред -
ста вља стал ну опа сност. У 2016.
годи ни забе ле же но је 600.000
нових слу ча је ва тубер ку ло зе
рези стент них на „рифам пи цин”
у све ту, од чега је 490.000 има -
ло мул ти ре зи стен ту тубер ку ло -
зу (МДР ТБ). Ипак, тре ба нагла -
си ти да су ско ро поло ви ну (47%)
слу ча је ва тог обли ка тубер ку ло -
зе чини ли ста нов ни ци Инди је,
Кине и Руске Феде ра ци је.

Када је реч о Европ ској уни -
ји и Европ ској еко ном ској зајед -
ни ци (ЕУ/ЕЕА), годи шње се
при ја вљу је око 60.000 слу ча је -
ва обо ле ва ња од тубер ку ло зе.
Пода так који не раду је јесте да
се сто па при ја вљи ва ња сма њу -
је само за око пет одсто сва ке
годи не. Наи ме, потре бан је пад
од нај ма ње 10% да би се пости -
гли циље ви одр жи вог раз во ја
и гло бал не стра те ги је за ели -
ми на ци ју тубер ку ло зе као јав -
но здрав стве ног про бле ма.

Како кажу у пан че вач ком
Заво ду за јав но здра вље, Срби -
ја беле жи кон ти ну и ран тренд
сма ње ња сто пе при ја вљи ва ња
тубер ку ло зе – са 37/100.000 у
2003. годи ни на 12/100.000 ста -
нов ни ка у 2016. годи ни, па је
то свр ста ва међу земље с
ниским опте ре ће њем тубер ку -
ло зом у реги о ну Евро пе. У 2016.

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Веру јем, не веру јем

Чла но ви хума ни тар не орга ни -
за ци је „Све ти о ник” наста ви ли
су и ове годи не низ акци ја у
окви ру којих пру жа ју помоћ
где год се ука же потре ба за
њом. Тако су про шле неде ље
покло ни ли нов теле ви зор здрав -
стве ној амбу лан ти „Гор њи град”.

Ово је већ тре ћи пут како
„Све ти о ник” пома же упра во тој
уста но ви.

– Пре годи ну дана купље ни
су апа ра ти за мере ње крв ног
при ти ска, који су били нео п -
ход ни за сва ко днев ни рад лека -
ра, а пре тога је „Све ти о ник”
орга ни зо вао и кре че ње амбу -
лан те. Акци ја је реа ли зо ва на уз
помоћ фир ме „Пеца пар ке ти”,
која нам је иза шла у сусрет тиме
што је окре чи ла амбу лан ту, иако

у том тре нут ку још нисмо били
при ку пи ли нео п ход на сред ства
у изно су од 60.000 дина ра. Тако
је остао неис пла ћен износ од
30.000 дина ра. С обзи ром на то
да из објек тив них раз ло га нисмо

успе ли да обез бе ди мо нео п ход -
ну суму до дого во ре ног рока,
фир ма је оду ста ла од сво јих
потра жи ва ња. Тако смо нов цем
који смо има ли на рас по ла га њу
купи ли теле ви зор – обја сни ла

је Бран ки ца Рилак Јако вље вић,
осни вач ХО „Све ти о ник”.

Она је дода ла и то да ће, захва -
љу ју ћи овој дона ци ји, сви који
се лече у амбу лан ти „Гор њи
град”, која је ина че дежур на сва -
ког викен да, сада док чека ју на
пре глед, моћи да гле да ју еду ка -
тив не про гра ме из обла сти пре -
вен ци је у општој меди ци ни.

У „Све ти о ни ку” кажу да су
овом акци јом зао кру жи ли
сарад њу са амбу лан том „Гор -
њи град” и ујед но пози ва ју све
дру ге амбу лан те да им се обра -
те уко ли ко им је потреб на нека
помоћ. Заин те ре со ва ни могу
кон так ти ра ти с њима путем
„Феј сбук” стра ни це ХО „Све -
ти о ник”.

Д. К.

АКЦИ ЈА ХО „СВЕ ТИ О НИК”

Теле ви зор за амбу лан ту „Гор њи град”

годи ни при ја вље но је 837 слу -
ча је ва обо ле ва ња од свих обли -
ка тубер ку ло зе који под ле жу
оба ве зном при ја вљи ва њу, што
чини ноти фи ка ци о ну сто пу од
11,82/100.000 ста нов ни ка.

И у Јужно ба нат ском окру гу
се, у пери о ду од 2013. до 2017.
годи не, беле жи тренд пада уче -
ста ло сти обо ле ва ња и уми ра ња
од тубер ку ло зе. Током 2017.
број при ја вље них обо ле лих од
ТБЦ-а био је исти као и 2016.
годи не (29:29), а за 21% мањи
у одно су на пето го ди шњи пери -
од посма тра ња (36,80) и испод
је пето го ди шњег про се ка (12,53).

Пода ци Заво да за јав но здра -
вље потвр ђу ју да је 2017. годи не
јед на осо ба умр ла од тубер ку -
ло зе, као што је то био слу чај и
2016. годи не. Сто га мор та ли тет
у пето го ди шњем пери о ду посма -
тра ња изно си 0,41/100.000.

Избе га ва ти бли ски кон такт
Тубер ку ло за је зара зна болест
чији је узроч ник mycobacteri-
um tuberculosis. Пре но си се
путем вазду ха, у који бак те ри -
је доспе ва ју када осо ба која
има тубер ку ло зу плу ћа кашље,
кија, сме је се или гово ри.

За пре но ше ње инфек ци је нај -
ва жни ји је бли ски кон такт са

обо ле лим од плућ не тубер ку -
ло зе. Нај ве ћу могућ ност да се
зара зе има ју чла но ви поро ди -
це и осо бе које живе у истом
дома ћин ству или које про во де
више сати у истој про сто ри ји
са обо ле лим. Због тога све осо -
бе из бли ског кон так та са зара -
зним боле сни ком тре ба да се
јаве лека ру спе ци ја ли сти за
плућ не боле сти на пре глед.
Поред ста но ва ња с тубер ку ло -
зним боле сни ком, ста ња која
допри но се обо ле ва њу су и алко -
хо ли зам, нар ко ма ни ја, пуше -
ње, сида, сиро ма штво, шећер -
на болест, дуго трај не тешке
боле сти и неу хра ње ност.

Тубер ку ло за обич но захва та
плу ћа, али може захва ти ти и
мозак, бубре ге или кич му. На
поја ву боле сти ука зу ју сла бост,
замор, губи так теле сне тежи -
не, ноћ но зно је ње, слаб апе тит
и бла го пови ше на тем пе ра ту -
ра. Кашаљ који тра је дуже од
чети ри неде ље и иска шља ва -
ње крви ука зу ју на могућ ност
тубер ку ло зе плу ћа.

Шире ње зара зе може мо спре -
чи ти покри ва њем уста и носа
мара ми цом при ли ком кашља ња
и кија ња. Про сто ри је у који ма
бора ви обо ле ли од плућ не тубер -
ку ло зе тре ба да буду осун ча не и

тре ба их често про ве тра ва ти.
Бацил тубер ку ло зе је осе тљив на
топло ту, толи ко да га тем пе ра ту -
ра од 63º Целзијуса уни шта ва за
три де сет мину та, a она од 80º
Целзијуса за јед ну секун ду. То је
раз лог што оде ћу и посте љи ну
обо ле ле осо бе и оста лих који
бора ве у истом дома ћин ству тре -
ба пра ти на 60–90 сте пе ни, а
посу ђе у вре лој води. Од хемиј -
ских дез ин фи ци је на са за пра ње
рав них повр ши на, подо ва и тоа -
ле та нај е фи ка сни ји су хло ри ди
(на при мер, рас твор вари ки не).
И од тубер ку ло зе, као и од свих
оста лих боле сти шти ти мо се пра -
вил ном исхра ном, довољ ним спа -
ва њем и одмо ром, као и редов -
ним физич ким актив но сти ма.

Тубер ку ло за се успе шно лечи,
али то је про цес који тра је од
шест до осам месе ци. Рано откри -
ва ње и лече ње обо ле лих од плућ -
не тубер ку ло зе нај ва жни ја је
мера пре вен ци је шире ња тубер -
ку ло зе. Тако се нај е фи ка сни је
укла ња извор зара зе. Обо ле ли
од зара зне тубер ку ло зе плу ћа
мора ју бити задр жа ни у бол ни -
ца ма, а на кућ но лече ње се отпу -
шта ју тек када поста ну без о па -
сни за сво ју око ли ну, одно сно
онда када баци ла више нема у
испљув ку. Д. Кожан

Рано откри ва ње је нај бо ља мера пре вен ци је шире ња зара зе



При пад ни ци Мини стар ства
уну тра шњих посло ва у Пан -
че ву ухап си ли су Г. С. (1974)
из око ли не нашег гра да због
посто ја ња осно ва сум ње да је
извр шио два раз бој ни штва на
тери то ри ји јужног Бана та.

Сум ња се да је он 3. мар та
ове годи не у Вршцу маски ран

ушао у трго вин ску рад њу,
пуцао, хицем из пишто ља
ранио про дав ца и отео око
19.000 дина ра. Тако ђе се сум ња

да је три дана касни је у Стар -
че ву, маски ран, пре те ћи пишто -
љем рад ни ци у јед ној тамо -
шњој про дав ни ци, узео око
20.000 дина ра паза ра. При ли -
ком изла ска осум њи че ни је два
пута пуцао у вра та објек та.

Г. С. је уз кри вич ну при ја -
ву при ве ден над ле жном

тужи ла штву у Пан че ву. Суди -
ја за прет ход ни посту пак
одре дио му је при твор до
три де сет дана.

Мини стар уну тра шњих посло -
ва Небој ша Сте фа но вић похва -
лио је при пад ни ке бео град ске
поли ци је који су изу зет но брзо
расве тли ли уби ство Бла жа
Ђуро ви ћа, рође ног 1979. годи -
не, и ухап си ли Нема њу И.
(1982) због осно ва не сум ње да
га је убио.

– Желим да похва лим људе
из кри ми на ли стич ке поли ци -
је који су вео ма брзо и ефи ка -
сно расве тли ли овај слу чај.
Хоћу да подр жим те људе, за
које знам да дано ноћ но раде
како би гра ђа ни Срби је били
без бед ни. При пад ни ци Мини -
стар ства уну тра шњих посло ва
пре да но и про фе си о нал но раде
на расве тља ва њу нај те жих кри -
вич них дела. Добро је што их
је све мање у нашој земљи, али

ћемо наста ви ти да инси сти ра -
мо да сва ко кри вич но дело
буде раз ре ше но. Наста ви ће мо
и да интен зив но ради мо да
обез бе ди мо сигур ност свим гра -
ђа ни ма Срби је – рекао је Сте -
фа но вић.

Бла жо Ђуро вић је недав но
изре ше тан хици ма из ауто -
мат ске пушке у Бео гра ду, због
чега је на лицу места пре ми -
нуо. На њега је пуца но из џипа
који је био у покре ту, а уби ца
који је био у том ауто мо би лу

с воза чем  испа лио је у Ђуро -
ви ћа два де сет мета ка из
„шкор пи о на”.

Иако је поли ци ја про на шла
остат ке запа ље ног џипа два
кило ме тра даље од места уби -
ства, као и „шкор пи он”, захва -
љу ју ћи ДНК ана ли зи био ло -
шких тра го ва које су оста ви ли
уби ца и његов пома гач у џипу
и на оруж ју откри ве но је ко
сто ји иза овог уби ства. Није им
помо гло ни то што су запа ли -
ли вози ло у жељи да укло не
све дока зе.

Фото гра фи је нашег сугра ђа ни -
на и јед ног од нај по зна ти јих срп -
ских фото-репор те ра Зора на
Јова но ви ћа Мач ка, који је током
НАТО агре си је 1999. годи не сни -
мао после ди це бом бар до ва ња на
ули ца ма Пан че ва, оста ће зау век
сво ји на нашег гра да и под се ћа -
ће буду ће гене ра ци је на ужас
коме смо били изло же ни пре
девет на ест годи на. 

Овај фото-репор тер, који је
са сво јим апа ра том про шао сва
рати шта на про сто ри ма бив ше
Југо сла ви је, сара ђи вао за позна -
те аген ци је „Сиг му”, АП и „Рој -
терс,” а данас ради за „Вечер -
ње ново сти”, одлу чио је да
покло ни фото гра фи је наста ле
током рат ног про ле ћа 1999.
годи не Исто риј ском архи ву у
Пан че ву, где ће се нала зи ти
његов легат.

Ово је обја вље но у субо ту, 24.
мар та, на отва ра њу Мач ко ве
изло жбе „’Мило срд ни анђео’
над Пан че вом 1999. годи не”.
Гале ри ја Исто риј ског архи ва
била је испу ње на до послед њег
места нашим сугра ђа ни ма који
су посред ством Јова но ви ће вих
фото гра фи ја хте ли да се под -

се те све га што смо трпе ли током
дивља ња „Мило срд ног анђе ла”.

Да би овај повра так у про -
шлост био што аутен тич ни ји,
изло жба је отво ре на гаше њем
све тла и зави ја ју ћим зву ком
сире не за вазду шну опа сност
која нас је ужа са ва ла током 78
рат них дана.

При сут ни ма се потом обра -
тио Душан Мило ва но вић, в. д.
дирек то ра Исто риј ског архи -
ва. Он је украт ко под се тио на
све што се деша ва ло у Пан че ву

током НАТО агре си је. Након
њега је гово рио Зоран Јова но -
вић Мачак.

– Одлу чио сам да покло ним
фото гра фи је Исто риј ском архи -
ву и да на тај начин отво рим
легат у коме ће се се нала зи ти
забе ле же ни нај зна чај ни ји
момен ти из наше нови је исто -
ри је. На тај начин фото гра фи је
поста ју део опште и зва нич не
исто ри је – рекао је Јова но вић.

На њего вој изло жби која је
поста вље на у Исто риј ском архи -

ву пред ста вље но је 26 фото гра -
фи ја које је сни мио, као и чети -
ри наслов не стра не „Вечер њих
ново сти” које су тако ђе илу -
стро ва не њего вим сли ка ма. На
њима су наја ве за тек сто ве о
немер љи вом зага ђе њу наше
живот не сре ди не и пора сту бро -
ја обо ле лих и умр лих од рака,
што су нај стра шни је после ди -
це НАТО бом бар до ва ња. Осе -
ћа мо их и дан-данас.

Отва ра ње Мач ко ве изло жбе
уве ли ча ли су сво јим при су -
ством њего ве коле ге из бео -
град ских редак ци ја, као и
Томи слав Петер нек, један од
наших нај ста ри јих и нај по зна -
ти јих фото-репор те ра.

После мно го годи на рада на
малом про сто ру и у нео д го -
ва ра ју ћим усло ви ма запо сле -
ни у Пре кр шај ном суду у
нашем гра ду од 26. мар та

ради ће у новој и недав но
завр ше ној згра ди у Ули ци
Сте ва на Шупљик ца б. б., у
непо сред ној бли зи ни Основ -
не шко ле „Иси до ра Секу лић”.

Под се ћа мо, Нела Кубу ро -
вић, мини стар ка прав де у
Вла ди Срби је, изја ви ла је да
је у бив шим про сто ри ја ма

Пре кр шај ног суда, које су се
доне дав но нала зи ле у Ули ци
бра ће Јова но вић, 17 суди ја и
45 запо сле них ради ло у 200
ква драт них мета ра. Дода ла

је да нова згра да тог суда има
око 900 ква драт них мета ра.

Она је дода ла да је за
изград њу нове згра де Пре кр -
шај ног суда из репу блич ког
буџе та издво је но око 95 мили -
о на дина ра, а да је тај суд
напла том казни у 2016. годи -
ни сам обез бе дио тај новац.

ХРОНИКА
Петак, 30. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Поли ци ја при ли ком
пре тре са про на шла
раз ли чи те врсте 
дро ге, мобил не 
теле фо не, ваги це за
мере ње нар ко ти ка

Међу при ве де ни ма и
осо бе које су уз 
прет ње и силу јед ном
мушкар цу изну ди ле
пола мили о на дина ра

При пад ни ци пан че вач ке поли -
ци је ухап си ли су про шле неде -
ље десет лица због осно ва не
сум ње да су извр ши ли више
раз ли чи тих кри вич них дела.
Они су лише ни сло бо де у окви -
ру акци је „Ауро ра” коју је Мини -
стар ство уну тра шњих посло ва
спро ве ло широм Срби је.

Међу ухап ше ни ма су Н. Р.
(1999), С. С. (1999), С. С. (1994)
и С. М. (1994), који се сум њи че
да су из јед ног пред у зе ћа укра -
ли већу коли чи ну пести ци да и
хер би ци да, чија се вред ност про -
це њу је на око 1.600.000 дина -
ра. Поли ци ја је код њих про на -
шла све што су при сво ји ли, а
они су уз кри вич ну при ја ву пре -
да ти над ле жном тужи ла штву.

А. Ћ. (1990) при ве ден је због
посто ја ња осно ва сум ње да је
извр шио кри вич но дело нео -

ПРО ШЛЕ НЕДЕ ЉЕ СПРО ВЕ ДЕ НО ВИШЕ ХАП ШЕ ЊА У ПАН ЧЕ ВУ

ДЕСЕТ КРИ МИ НА ЛА ЦА ЗАВР ШИ ЛО
ИЗА РЕШЕ ТА КА

вла шће на про из вод ња и ста -
вља ње у про мет опој них дро га.
При ли ком пре тре са њего вог ста -
на поли ци ја је про на шла 55,91
грам амфе та ми на, 47,14 гра ма
мари ху а не, 23 табле те које се
нала зе на листи пси хо ак тив них
суп стан ци и диги тал ну ваги цу.
По нало гу над ле жног тужи ла -
штва осум њи че ном је одре ђе -
но задр жа ва ње до 48 сати, након
чега је уз кри вич ну при ја ву при -
ве ден у тужи ла штво.

Про шле неде ље су лише ни
сло бо де и С. Н. (1997), З. Н.
(1987) и Ђ. Н. (1990), због
посто ја ња осно ва сум ње да су
извр ши ли кри вич но дело изну -
да. Кори сте ћи силу над оште -
ће ним и пре те ћи му, они су

ОД ПРЕ НЕКО ЛИ КО ДАНА

Пре кр шај ни суд на
новој адре си

изну ди ли од њега ско ро пола
мили о на дина ра (550.000) По
нало гу над ле жног тужи ла штва
нај пре им је одре ђе но задр жа -
ва ње до 48 сати, а након тога
су уз кри вич ну при ја ву при ве -
де ни тужи о цу.

Пан че вач ки поли цај ци су
про шле неде ље ста ви ли лиси -
це на руке и Б. Н. (1989), због
посто ја ња осно ва сум ње да је
извр шио кри вич но дело нео -
вла шће на про из вод ња и ста -
вља ње у про мет опој них дро га.
Током пре тре са ста на и дру -
гих про сто ри ја осум њи че ног
про на ђе ни су 331,68 гра ма
мари ху а не, диги тал на ваги ца
за мере ње дро ге и два мобил -
на теле фо на. По нало гу над ле -

Страну припремио

Михајло
Глигорић

жног тужи ла штва и њему је
одре ђе но задр жа ва ње до 48
сати, након чега ће тако ђе уз
кри вич ну при ја ву бити при ве -
ден тужи о цу.

При пад ни ци Поли циј ске упра -
ве Пан че во про шле неде ље су
расве тли ли чети ри раз бој ни штва
која су почи ње на у екс по зи ту -
ра ма Поштан ске ште ди о ни це.
Због посто ја ња осно ва сум ње да
је одго во ран за те пљач ке и да је
украо новац уз прет њу оруж јем,
ухап шен је М. Ш. (1993).

Током акци је „Ауро ра” ухап -
ше но је укуп но 270 осо ба, а
запле ње но је око 30 кило гра -
ма раз ли чи тих врста дро ге, као
и већа коли чи на оруж ја. Међу
оду зе тим нар ко ти ци ма има око
25 кило гра ма мари ху а не, 254
гра ма херо и на, 720 гра ма кока -
и на, 4,1 кило грам амфе та ми -
на, 580 табле та екста зи ја, 578
кома да разних табле та и око
70 кило гра ма кофе ин-хидри -
да, који се кори сти за уве ћа ва -
ње масе опој них дро га. У Бору
је откри ве на  и лабо ра то ри ја
за узгој мари ху а не у вештач -
ким усло ви ма, а поли ци ја је
оду зе ла и 13,5 кило гра ма екс -
пло зи ва у патро на ма, кило грам
бару та, 68 пуша ка (од којих су
три ауто мат ске), 46 пишто ља,
пет револ ве ра, само стрел, руч -
ну бом бу, дето ни ра ју ћи шта -
пин, као и 5.694 кома да муни -
ци је раз ли чи тог кали бра.

ФОТО-РЕПОР ТЕР ЗОРАН ЈОВА НО ВИЋ ПОКЛО НИО ФОТО ГРА ФИ ЈЕ ПАН ЧЕ ВУ

Сећа ње на рат но про ле ће 1999. годи не

САОП ШТЕ ЊЕ МИНИ СТАР СТВА УНУ ТРА ШЊИХ ПОСЛО ВА

Похва ла за брзо раз ја шње но уби ство

У цен тру гра да, испред спо -
ме ни ка Пан чев ци ма који су
изгу би ли живо те у рато ви ма
вође ним током деве де се тих
годи на, про шле субо те, 24.
мар та, обе ле же на је 19-годи -
шњи ца НАТО агре си је и бом -
бар до ва ња наше земље.

На том ску пу су гово ри ли
Тодор Тоша Сто ја но вић, пред -
сед ник Град ског одбо ра Удру -
же ња бора ца Народ но о сло -
бо ди лач ког рата, Мом чи ло
Баја Јова но вић, рат ни коман -
дант бив ше 51. мото ри зо ва -
не бри га де ЈНА, Срђан Божо -
вић, виши кустос – исто ри -
чар у Народ ном музе ју, глу -
мац Миро слав Жужић, Мио -
драг Мокан, уче сник рат них

суко ба 1999. годи не, Небој -
ша Ристић, пред сед ник пан -
че вач ког одбо ра Син ди ка та
срп ске поли ци је, и Нови ца
Дука ди нов ски, пред сед ник
Удру же ња бора ца 1991–1999.
годи не. Пуков ник Милан
Мило ше вић про чи тао је јед -
ну родо љу би ву песму коју је
напи сао.

Под се ћа њу на дане стра да -
ња при су ство ва ли су и чла но -
ви поро ди ца наших бив ших
сугра ђа на који су изгу би ли
живо те током рато ва вође них
од 1991. до 1999. годи не, као
и пред став ни ци Покре та соци -
ја ли ста, Соци ја ли стич ке пар -
ти је Срби је и Саве за кому ни -
ста Срби је.

ПРО ШЛЕ СУБО ТЕ У ЦЕН ТРУ ГРА ДА

Обе ле же на годи шњи ца
НАТО агре си је

УСПЕ ШНА АКЦИ ЈА ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПОЛИ ЦИ ЈЕ

Ухап шен осум њи че ни
за два раз бој ни штва

ФОТО ГРА ФИ ЈЕ И

НА ИНТЕР НЕ ТУ 

Они који нема ју вре ме на

да оду до Исто риј ског

архи ва и погле да ју ову

изло жбу, Мач ко ве сли ке

могу виде ти на сај ту

www.maccakphoto.com.



Доло вач ки про из во ђа чи вина
већ годи на ма уче ству ју на
свим пре сти жним мани фе -
ста ци ја ма у окру же њу и вео -
ма често оства ру ју добре
резул та те.

Тако су недав но на међу -
на род ном дога ђа ју тог типа у
Вршцу под нази вом „Вино
фест”, у жесто кој кон ку рен -
ци ји так ма ца из Срби је, Руму -
ни је, Бугар ске, Мађар ске...,
осво ји ли број не награ де.
Подру му „Ћој ба шић” при па -
ла је вели ка злат на меда ља у
кате го ри ји белих вина за
„сови њон бланк”, као и злат -
на меда ља међу црве ним
вини ма за „кабер не сови -
њон”. Иден тич но при зна ње
за исту врсту доби ло је Удру -
же ње вина ра и вино гра да ра

„Све ти Три фун”, док је за бели
„шар до не” завре де ло брон зу.
Дру га поста ва те орга ни за ци -
је, коју је пред во дио пред сед -
ник Бог дан Анку цић, обре ла
се на зре ња нин ској смо три
под нази вом „Вина Бана та” и
с поме ну тим „кабер не ом” пла -
си ра ла се међу десет нај бо -
љих.

Поред актив но сти у вино -
гра ду, доло вач ки про из во ђа -
чи поја ви ће се и на пред сто -
је ћем град ском „Ускр шњем
база ру”, а кра јем апри ла так -
ми чи ће се и у Реков цу.

Банат ски Бре сто вац: Сео ска
депо ни ја ком плет но је очи -
шће на. У хлад ња чи на гро -
бљу мон ти ра ни су рас хлад ни
уре ђа ји. Наста вље ни су радо -
ви на обно ви Све то сав ског
дома у пор ти пра во слав не
цркве. Чла но ви Кара те клу ба
„Куми те 013” уче ство ва ли су
у неде љу, 25. мар та, на међу -
на род ном тур ни ру за деч ји
узраст у Субо ти ци и међу
хиља ду три ста так ми ча ра
осво ји ли чети ри злат не, јед -
ну сре бр ну и три брон за не
меда ље.

Банат ско Ново Село: Деч ји
вокал ни и инстру мен тал ни
соли сти из сек ци ја Дома кул -
ту ре у субо ту, 24. мар та, у
Кушти љу су избо ри ли уче шће
на Деч јем фести ва лу Руму на
Вој во ди не. Одбој ка шки клуб
при ре дио је „Тур нир при ја -
тељ ства” у субо ту, 24. мар та,
а на њему су уче ство ва ли и
гости из Шипо ва, Јај ца и Пан -
че ва. Пред став ни ци УНС-а и
локал них меди ја у сре ду, 28.
мар та, одр жа ли су ради о ни -
цу за уче ни ке петог и сед мог
раз ре да на тему вршњач ког
наси ља. Сутра дан је у истој
уста но ви при ре ђен фести вал
нау ке. Изло жба руч но укра -
ше них јаја биће отво ре на у
субо ту, 31. мар та, у 12 сати, у
Дому кул ту ре.

Доло во: При ред ба на тему
„Пут кроз Срби ју” одр жа на је
пово дом дана шко ле у сре ду,
21. мар та, у Дому кул ту ре.
Вина ри из удру же ња „Све ти
Три фун” и подру ма „Ћој ба -
шић” оства ри ли су запа же не
резул та те на бало ви ма у
Вршцу и Зре ња ни ну.

Гло гоњ: Град Пан че во кон ку -
ри сао је код Покра јин ског
секре та ри ја та за пољо при вре -
ду за наста вак рекон струк ци -
је гло гоњ ске водо вод не мре -
же. Град ска упра ва спро ве ла
је јав ну набав ку за изград њу
пла тоа око капе ле. Дом кул -
ту ре орга ни зо ва ће у сре ду, 4.
апри ла, излет у бању Ждре ло
за сво је фол кло ра ше који се
при пре ма ју за пред сто је ће
смо тре.

Ива но во: Радо ви на асфал ти -
ра њу Рибар ске ули це изве де -
ни су про те клих дана. При ја ве
(име, пре зи ме и брoj теле фо на)
за пред сто је ћи фото-сафа ри,
који ће бити одр жан 15. апри -
ла, заин те ре со ва ни тре ба да
поша љу на имејл адре су fgdu-
navac@gmail.com, а више
инфор ма ци ја могу доби ти на
066/629-47-33 (Зол тан Бисак)
и 064/180-42-08 (Мар ко Гуран).

Јабу ка: Због убр за ног пора ста
водо ста ја Тами ша над ле жне
слу жбе нај пре су у поне де љак,
26. мар та, доне ле указ о про -
гла ше њу редов не одбра не од
попла ва, а већ сутра дан су је
и уки ну ле, након пада нивоа
реке испод кри тич не лини је.

Кача ре во: Певач ка гру па „Тоше
Про е ски” и удру же ње „Вар дар”
упри ли чи ли су вече про зе, пое -

зи је и песме у субо ту, 24. мар -
та, у сво јим про сто ри ја ма.

Омо љи ца: Избор на скуп шти -
на Удру же ња спорт ских рибо -
ло ва ца „Шаран” биће одр жа -
на у субо ту, 31. мар та, у 10
сати. Истог дана у 17 сати
усле ди ће редов но годи шње
оку пља ње чла но ва Одбој ка -
шког клу ба „Мла дост 1973”.

Стар че во: „Сат за пла не ту”
одр жан је у субо ту, 24. мар -
та, изме ђу 20.30 и 21.30,
искљу чи ва њем све тла на јав -
ној расве ти у цен тру села, док
је на Тргу нео ли та изве ден
при кла дан пер фор манс. Про -
је кат „Кул тур не ста зе Банат -
ске вој не гра ни це” про мо ви -
сан је у сре ду, 28. мар та, у
гале ри ји „Боем”, а наред ног
дана, на истом месту, од 19
сати, Иван Милу нов, сли кар
из Кра ље ва, изла же сво је
црте же.

Петак, 30. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 
Про гла ше на па 
уки ну та редов на
одбра на

Пред у зе ће „Тамиш –
Ду нав” ипак у 
при прав но сти

Пови шен водо стај на река ма
ових дана забри нуо је поје ди -
не гра ђа не, пре све га оне чије
су куће у бли зи ни водо то ко ва.

По оби ча ју, неу рал гич не тач -
ке нала зе се у сели ма насло -
ње ним на Тамиш и Дунав.

Оја ча ти насип у Ива но ву
Буду ћи да је у поне де љак, 26.
мар та, водо стај на Дуна ву пре -
сти гао гра ни цу од 550 цен ти -
ме та ра, пред у зе ће које се упра -
во зове као две наве де не реке
доби ло је наред бу од над ле жне
држав не инсти ту ци је о про гла -
ше њу редов не одбра не од
попла ва. Међу тим, она је већ
сутра дан уки ну та, јер се ниво
воде поно во спу стио испод кри -
тич не гра ни це.

Поре ђе ња ради, указ о уво -
ђе њу ван ред не одбра не доно си
се када водо стај пре ђе тач ку
од 650 цен ти ме та ра, а у нови је
вре ме нај ве ћи забе ле жен на
овим про сто ри ма био је „озло -
гла ше не” 2006. годи не, када је
изно сио чита вих 770 цен ти ме -
та ра.

Из све га овог про из ла зи да,
како ства ри сто је, нема места
ника квој боја зни, а нек мо ли
пани ци.

Без обзи ра на то, слу жбе из
Водо при вред ног пред у зе ћа
„Тамиш –Ду нав” д. о. о. на стал -
ном су опре зу, па су, пре ма
речи ма тамо шњег сек тор ског
руко во ди о ца Вла да на Анђе ли -
ћа, с тим циљем уве де ни редов -
ни оби ла сци на одбрам бе ној
лини ји на Дуна ву.

СЕЛО

СИТУ А ЦИ ЈА НАКОН ПОРА СТА ВОДО СТА ЈА НА РЕКА МА

ЗАСАД НЕМА БОЈА ЗНИ ОД ПОПЛА ВА

Страну припремио
Јордан

Филиповић

УСПЕ СИ ДОЛО ВАЧ КИХ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА

Вина ри се позла ти ли

– Тамо је откри ве но десе так
лисич ња ка, који ће, пре вен ти -
ве ради, бити сани ра ни тех ни -
ком под нази вом затр па ва ње
песком с вла же њем. Пом но
ћемо пра ти ти ста ње и на тако -
зва ним висо ким оба ла ма Тами -
ша, попут оних код Јабу ке, које
су бра ње не и током вели ких
попла ва 2006. годи не. Када је
реч о Ива но ву, ситу а ци ја је и
тамо под кон тро лом, с тим да
бисмо у што ско ри јем року
насип на Наде ли мора ли у
цело сти да оја ча мо бето ном.
Све у све му, тре нут но нема
наго ве шта ја да ће у доглед ном
пери о ду доћи до попла ва, а у
слу ча ју евен ту ал ног наглог
топље ња сне га на пла ни на ма
опе ра тив но смо у пот пу но сти
спрем ни да пра во вре ме но реа -
гу је мо – наво ди Анђе лић.

Јабуч ке уста ве добро раде
Када је реч о ситу а ци ји у пота -
ми шким сели ма, пред сед ник
јабуч ке месне скуп шти не Сло -
бо дан Илић у сва ко днев ном је

кон так ту с над ле жни ма из
поме ну тог пред у зе ћа, као и са
шта бом за ван ред не ситу а ци је.

– Уста ве у бли зи ни нашег
места су добро очи шће не. Ако
Тамиш наста ви да расте, биће
затво ре не уста ве, како кроз њих
вода не би про др ла у село, из
којег би у слу ча ју потре бе она
била извла че на вели ким пум -
па ма. Охра бру ју ће је и то што
је водо стај на Дуна ву код Без -
да на у опа да њу, што би тре ба -
ло убр зо да се одра зи и на
Тамиш. Иако се нада мо да до
озбиљ ни јих поре ме ћа ја неће
доћи, све је спрем но чак и за
ван ред ну ситу а ци ју: од тешке
меха ни за ци је, пре ко песка и
џако ва, до људ ства – исти че
Илић.

Ни с дру ге, јужне стра не
тре нут но не пре ти ника ква
реал на опа сност. Ипак, први
човек тамо шње месне зајед -
ни це Јошка Дудуј не може
бити спо ко јан све док не дође
до рекон струк ци је поме ну тог

наси па на Наде ли у цело куп -
ној дужи ни од око хиља ду
осам сто мета ра.

– Зајед но с људи ма из ВП
„Тамиш –Ду нав” посла ли смо
хиља де допи са на раз не адре се
над ле жних инсти ту ци ја и тек
недав но смо успе ли да, с тим у
вези, испо слу је мо саста нак с
пред став ни ци ма „Ђер да па” и
„Вој во ди на во да”. Иако се сви
сла жу да је рекон струк ци ја нео -
п ход на, они се још увек нису
дого во ри ли чија је то над ле -
жност, па самим тим и ко за
тај посао тре ба да одво ји новац
– пита се Дудуј.

Тре ба спо ме ну ти да је поме -
ну ти бедем, од моста на ула зу
у насе ље до лока ли те та „Шлајс”,
након поме ну тих попла ва 2006.
годи не имао про цу ре ња на три
места, што је потом закр пље -
но, али док се насип не оја ча
бето ном, посто ја ће ризик од
поме ну тих поја ва, наро чи то
када вода дуго сто ји изнад
лини је редов не одбра не.

Покра јин ски завод за зашти ту
при ро де је пре око две годи не
изра дио сту ди ју о црве но ли -
сној букви у пар ку у цен тру
Омо љи це, на осно ву које је Град
Пан че во доде лио ЈКП-у „Зеле -
ни ло” ста тус упра вља ча тог спо -
ме ни ка при ро де.

Слу жбе град ског пред у зе ћа
недав но су тамо поста ви ле
инфо-таблу са основ ним пода -
ци ма о поме ну том дрве ту. На
њој пише да је реч о ста блу
европ ске црве но ли сне букве,
ста ром око сто два де сет годи -
на, које сво јим изгле дом и
карак те ри сти ка ма пред ста вља
један од очу ва ни јих при ме ра -
ка сво је врсте у Вој во ди ни. У
настав ку тек ста сто ји и то да се
ово дрво на виси ни од два и по
метра гра на и обра зу је симе -
трич ну и лепо зао бље ну кро -
шњу шири не два де сет мета ра,

а сво јом упе ча тљи вом љуби ча -
сто цр ве ном бојом листо ва даје
посе бан печат деко ру Трга Све -
тог Саве. При дну табле вели -
ким сло ви ма је испи са но:
„Чувај мо нашу букву”.

Међу тим, поје ди ни жите љи
поме ну тог села пла ше се да

она није у пре те ра но добром
ста њу.

Такве сум ње раз ве ја ла је
Жења Марин ко вић, руко во ди -
лац слу жбе „Зеле ни ла”, која се
ста ра о том спо ме ни ку при ро -
де, рекав ши да нема инди ци ја
о убр за ном тру ље њу.

– Пре ма спо ља шњим карак -
те ри сти ка ма, буква не ода је ути -
сак да јој се нешто дра ма тич но
деша ва – лепо листа и пло до но -
си, а при ли ком послед њег оре -
зи ва ња гра на уну тар саме кро -
шње није при ме ће но да је дебло
тру ло. Доду ше, при ли ком јачих
ветро ва јед на ске лет на гра на при
осно ви гра на ња је пукла, одло -
ми ла се и пала. Одмах смо обра -
ди ли њен пре сек пре ма про пи -
са ним усло ви ма и зашти ти ли је
воско ви ма и дру гим сред стви ма.
С дру ге стра не, код неких врста
није могу ће про це ни ти пра во ста -
ње оку лар ним посма тра њем ста -
бла, јер у Срби ји не посто је пре -
ци зни ске не ри за дрве ће. Коли -
ко знам, то је код нас рађе но
само за један вео ма ста ри дуд у
Пећ кој патри јар ши ји, али је
инстру мент донет из Немач ке –
наве ла је Марин ко ви ће ва.

У КАКВОМ ЈЕ СТА ЊУ ВЕКОВ НО ДРВО ИЗ ОМО ЉИЧ КОГ ПАР КА

Црве но ли сна буква није угро же на?

Дру же ње одбој ка ши ца пио нир -
ског узра ста упри ли че но је про -
те клог викен да под окри љем
„Тур ни ра при ја тељ ства”, који
је орга ни зо вао клуб БНС, а на
њему су уче ство ва ле и гошће
из Шипо ва, Јај ца и Пан че ва.

Пре ма речи ма чла ни це упра -
ве тог ново се љан ског спорт ског
дру штва Гор да не Топић, реч је
о узврат ној посе ти.

– Наше место збра ти мље но
је још од 2005. годи не са
Општи ном Шипо во, из које
мно ги мешта ни воде поре кло.
Сарад ња је сада про ши ре на на
одбој ку, па смо про шле годи -
не у сеп тем бру у том месту
про ве ли чети ри неза бо рав на
дана, када смо, поред љуба -

зних дома ћи на из тамо шњег
клу ба „Пли ва”, упо зна ли и људе
из Јај ца и клу ба „Тајм-аут” и
оби шли и тај гра дић. Сада су
нас посе ти ли и јед ни и дру ги и
уче ство ва ли на тур ни ру зајед -
но с нама и пан че вач ким ОК
013 – наве ла је Топи ће ва.

Три де се так гости ју дошло је
у петак, 23. мар та, и рас по ре -
ђе но је по кућа ма, а сам тур -
нир одр жан је сутра дан. Мани -
фе ста ци ја није има ла так ми -
чар ски карак тер, али су упр -
кос томе мешта ни испу ни ли
халу.

Ако резул тат није био у
првом пла ну, дру же ње сасвим
сигур но јесте. Запра во, било је
глав ни циљ овог оку пља ња.
Тако је након поврат ка гости ју
из оби ла ска Пан че ва орга ни -
зо ва на и зајед нич ка опро штај -
на жур ка у јед ном ново се љан -
ском кафи ћу. Сузе на растан -
ку биле су неиз бе жне, јер су се
деца збли жи ла као да се годи -
на ма зна ју, па ће њихо во при -
ја тељ ство гото во сигур но бити
пре то че но у тра ди ци ју.

Овом дога ђа ју је при су ство -
вао и заме ник амба са до ра БиХ,
а помо гли су га Град, Месна
зајед ни ца и пред у зет ни ци из
села, који су се ода зва ли као
никад до сада.

МЕЂУ НА РОД НО ДРУ ЖЕ ЊЕ ОДБОЈ КА ШИ ЦА У НОВОМ СЕЛУ

Тур нир при ја тељ ства и сузе на растан ку

Ниво Тамиша у опадању



Гост Шко ле кари ка ту ре Дома
омла ди не Пан че во у субо ту, 24.
мар та, био је мај стор 3D кари -
ка ту ре Мили во је Обре но вић
Лија.

Обре но вић се од 1996. годи -
не бави тро ди мен зи о нал ном
кари ка ту ром од спе ци јал ног
мате ри ја ла који након финал -
не обра де оста је трај но чврст.
Добит ник је пет спе ци јал них
награ да: на фести ва ли ма у Бео -
гра ду, Соко ба њи и Вршцу, при -
зна ња Удру же ња књи жев ни ка
Срби је „Радо је Дома но вић” за
уна пре ђе ње кари ка ту ре као сати -
рич ног обли ка изра жа ва ња,
међу на род не награ де „Сла ти на
2003” (Руму ни ја) и награ де на
Сало ну анти рат не кари ка ту ре
2007. годи не у Кра гу јев цу.

До сада је имао пет на ест
само стал них изло жби у земљи
и ино стран ству, као и вели ки
број груп них, од којих је нај -
зна чај ни ја изло жба у Новом
Саду „Јед на могу ћа реми ни -
сцен ци ја: Вор хол”, која је про -

гла ше на за кул тур ни догaђај
годи не. Радио је сце но гра фи је
за позо ри шне пред ста ве, илу -
стра ци је за књи ге и диско ве,
као и за ДВД панк опе ре Еми -
ра Кусту ри це. Њего ве радо ве
посе ду је вели ки број љуби те -
ља кари ка ту ра у нашој земљи
и ино стран ству, а има их у број -

ним при ват ним колек ци ја ма
широм све та.

Умет ник из Кра гу јев ца се
радо ода звао пози ву илу стра -
то ра и кари ка ту ри сте Нико ле
Дра га ша да би пан че вач кој
деци пред ста вио како се кари -
ка ту ре могу кре и ра ти и на дру -
га чи ји начин. Међу њего вим

радо ви ма засту пље ни су лико -
ви умет ни ка, глу ма ца, музи ча -
ра, спор ти ста, исто риј ских лич -
но сти и мно гих зна ме ни тих
људи. С нај мла ђом гру пом
пола зни ка Шко ле кари ка ту ре
радио је фигу ре леп ти ра и цве -
ћа, а ста ри ји су пра ви ли лик –
ваја ли су нос, уста и обра зе.

– Изне на дио сам се коли ко
су деца тален то ва на. Желео сам
да им пре не сем сво је зна ње и
да их заин те ре су јем за ова кав
вид бавље ња кари ка ту ром како
би се неко од њих осме лио да
и сам про ба – рекао је Мили -
во је Обре но вић Лија.

Сви заин те ре со ва ни могу
про на ћи више инфор ма ци ја на
„Феј сбук” про фи лу умет ни ка,
а они који желе да их и посе -
ду ју, могу их нару чи ти.

Милош Ђор ђе вић,

пред сед ник Феде ра ци је

сто ног фуд ба ла Срби је

КЊИ ГА „Гво зде ни пук”
Дар ка Нико ли ћа, спорт ског
нови на ра из Бео гра да, сјај -
на је при ча с мно штвом,
широј јав но сти, непо зна тих
чиње ни ца о нај слав ни јој и
нај о дли ко ва ни јој једи ни ци
срп ске вој ске у рато ви ма за
осло бо ђе ње и ује ди ње ње
1912–1918. Дру ги пеша диј -
ски пук „Књаз Миха и ло”
Морав ске диви зи је првог
пози ва, познат под нази вом
Гво зде ни пук, уче ство вао је у
бит ка ма од Кума но ва, Бре -
гал ни це, Цера и Колу ба ре до
Солун ског фрон та. Дар ко
Нико лић је на више од 400
стра ни ца рома на испри чао
како су ови хра бри људи живе -
ли и уми ра ли, како су раз ми -
шља ли, шта су воле ли и чему
су се нада ли. Запра во, какви
су били. И какви ми тре ба да
буде мо. Ова књи га је посеб на
и по томе што је нема у сло -
бод ној про да ји. Јер, како сам
аутор каже: „Пра ве ства ри
нема ју цену”. Запра во, прво
изда ње је поде ље но библи о -
те ка ма широм Срби је и све -
та. Аутор, који је ујед но и изда -
вач, новац за штам па ње књи -
ге при ку пио је од дона то ра.
Сада уве ли ко при ку пља сред -
ства за дру го изда ње. На сај ту
gvozdenipuk.rs може се наћи
инфор ма ци ја о томе како
поста ти дона тор и скра ће но
изда ње књи ге. Ја сам је про -
чи тао у току јед не ноћи, с кне -
длом у грлу.

ФИЛМ: Пре по ру чу јем филм
„Биће мо прва ци све та”, о исто -
ри ји југо сло вен ске кошар ке.
Има јед на сце на у том фил -
му где чети ри муске та ра наше
кошар ке – Бора Стан ко вић,
Раша Шапер, Небој ша Попо -
вић и Алек сан дар Нико лић –
сазна ју да гене рал ни секре -

тар ФИБА про ла зи возом кроз
Бео град на путу за Грч ку. При -
ре де му дочек и после лудог
ноћ ног про во да одве ду га
испред тада тек изгра ђе не
Хале 1 Бео град ског сај ма.
Успе ва ју да га убе де да Бео -
град буде дома ћин Европ ског
првен ства у кошар ци 1961.
годи не. После тога кре ће пра -
ви успон кошар ке на овим
про сто ри ма. На теме љи ма те
иде је – да вре ди мо и да се
увек бори мо – данас је она ту
где при па да. Тај при ступ и
пре све га вера да је могу ће и
у Срби ји пра ви ти вели ке свет -
ске дога ђа је дали су ми мотив
да се потру дим и успем да се
у децем бру ове годи не у Бео -
гра ду оди гра Европ ска лига
шам пи о на у сто ном фуд ба лу,
дога ђај на коме ће уче ство -
ва ти гото во 200 нај бо љих игра -
ча и игра чи ца сто ног фуд ба -
ла из чита ве Евро пе. У земљи
у којој до пре три годи не није
било гото во нијед ног пра вог
так ми чар ског сто ла и где се
на овај спорт, као и на све
што је мало, често гле да с
виси не и с дозом непо ве ре ња
и нипо да шта ва ња, где се људи -
ма даје подр шка тек кад поста -
ну шам пи о ни и где та подр -
шка неста је чим то више нису,
такав поду хват се гра ни чи с
луди лом. А није луди ло, већ
само мора те веро ва ти и кад
нико дру ги не веру је.

КУЛТУРА
Петак, 30. март 2018.
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Културни телекс
РЕЦИ ТА ТОР СКА СМО ТРА

ПЕСНИ ЧЕ НАРО ДА МОГ
Так ми чи ло се сто
два де сет уче ни ка с
тери то ри је Пан че ва

Смо тра реци та то ра гра да Пан -
че ва под нази вом „Песни че
наро да мог” одр жа на је у субо -
ту, 24. мар та, у Дому омла ди -
не, у орга ни за ци ји Кул тур но-
-про свет не зајед ни це.

Ове годи не се так ми чи ло
укуп но сто два де сет реци та то -
ра из основ них и сред њих шко -
ла на тери то ри ји Пан че ва. Из
првог и дру гог раз ре да насту -
пио је четр де сет један так ми -
чар. Прво место је осво ји ла
Андреа Холок из ОШ „Брат -
ство –је дин ство” Пан че во (мен -
тор Мари на Хриб), дру го Дуња
Топал из ОШ „4. окто бар” Гло -
гоњ (мен тор Дра ган Дими три -
је вић), тре ћи је био Мате ја
Гуран из ОШ „Све ти Сава” Пан -
че во (мен тор Мари ја Ану шић),
а четвр ти Сте фан Деспо то вић
из ОШ „Брат ство –је дин ство”
Пан че во (мен тор Сне жа на Ђор -
ђе вић). У кате го ри ји уче ни ка
тре ћег и четвр тог раз ре да било
је четр де сет так ми ча ра. Нај бо -
ља реци та тор ка у тој гру пи била
је Тија на Мар ко вић из ОШ
„Иси до ра Секу лић” Пан че во
(мен тор Сла ђа на Марин ко вић),
а дру го место је осво јио Михај -
ло Гру јић из ОШ „Бран ко Ради -
че вић” Пан че во (мен тор Весна
Михај лов). Тре ћа је била Хана
Тадић из ОШ „Бран ко Ради че -
вић” Пан че во (мен тор Дани је -
ла Шипо вац), а четвр та Мила
Нау мов ски из ОШ „Гоце Дел -

Биће мо прва ци све та

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

Пред ста ве
Петак, 30. март, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: позо ри -
шна пред ста ва „Јаза вац пред судом” Петра Кочи ћа.

Субо та, 31. март, 12 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра: деч ја
пред ста ва „Весе ли мор на ри”.

Музи ка
Четвр так, 29. март, 19 сати, Све ча на сала Народ ног музе ја:
кон церт Деч јег хора Пан че вач ког срп ског цркве ног певач ког
дру штва.

Четвр так, 29. март, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди -
не: музич ко вече „Наран Џе мо ва ње”.

Петак, 30. март, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди не:
фести вал метал, панк и рок музи ке „Horns up”.

Субо та, 31. март, 21 сат, фоа је Кул тур ног цен тра: вече сал се. 

Субо та, 31. март, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди не:
кон церт панк бен да „Јор го ва ни”.

Темат ски про грам
Петак, 30. март, 19 сати, Свечана сала Народног музеја: пре-
давања „О конзервацији и рестаурацији икона на лиму из
манастира Војловица” конзерватора-рестауратора Алексан-
дре Милосављевић и „Историјат археолошких истраживања
манастира Војловица” археолога Јасне Јованов.

Уто рак, 3. април, 19 сати, чита о ни ца Град ске библи о те ке:
про мо ци ја зби р ке при ча Мила на Мађа ре ва „При че”.

Ната ша Јова нов Дра го са вац).
Четвр та у овој гру пи је Ната -
ли ја Обра до вић из ОШ „Олга
Петр ов” Банат ски Бре сто вац
(мен тор Ружи ца Чуља ков ски). 

У нај ста ри јој гру пи так ми чи -
ло се осмо ро сред њо шко ла ца.
Мир ја на Мили но вић из Пољо -
при вред не шко ле „Јосиф Пан -
чић” осво ји ла је прво место,
Милан Обра до вић из Музич ке
шко ле „Јован Бан дур” био је дру -
ги (мен тор Татја на Ковја нић), а
Мили ца Гајић из Гим на зи је

„Урош Пре дић” зау зе ла је тре ће
место (мен тор Неве на Сте фа но -
вић). Сви су се пла си ра ли на
зон ску смо тру у Кови ну.

Жири су чини ли Алек сан дра
Волић, реди тељ ка, Мари ја Пау -
но вић Чон тош, нови нар ка,
Јасна Мили ћев, песни ки ња,
Вер ка Мит ков ска, нови нар ка,
Окта ви јан Сучу, нови нар,
Мило ван Лукић, библи о те кар
и песник, и Нико ла Мрка јић,
умет нич ки руко во ди лац „Ате -
љеа мла дих”.

чев” Јабу ка (мен тор Лил ја на
Лаза ре ска). У гру пи уче ни ка од
петог до осмог раз ре да насту -
пио је три де сет један так ми -
чар. Нина Бако вић из ОШ
„Аксен ти је Мак си мо вић” Доло -
во осво ји ла је прво место (мен -
тор Ната ша Јова нов Дра го са -
вац), дру га је била Лен ка Дур -
лић из ОШ „Јован Јова но вић
Змај” (мен тор Дани је ла Ђор -
ђе вић), а тре ћи је био Андри -
јан Чикош из ОШ „Аксен ти је
Мак си мо вић” Доло во (мен тор

ОДР ЖА НА РАДИ О НИ ЦА У ДОМУ ОМЛА ДИ НЕ

Умет ност изра де 3D кари ка ту ра

Јед на од нај стра шни јих, али и
нај су ге стив ни јих књи га коју су
тинеј џе ри могли да про чи та ју
још од осам де се тих годи на па
све до сада, јесте књи га „Ми
деца са ста ни це Зоо” Кри сти ја -
не Ф. Књи га о нар ко ма ни ји је
напи са на на осно ву лич не, исти -
ни те при че аутор ке, која је као
четр на е сто го ди шња ки ња поста -
ла зави сник од херо и на.

Пред ста ва пра ти живот мла -
дих људи који нема ју усло ве
за нор мал но одра ста ње, већ су
пре пу ште ни ули ци и озло гла -
ше ној дис ко те ци „Саунд”, у
којој све почи ње. Без игра ли -
шта, спорт ских тере на, пар ко -
ва и оста лих аде кват них про -
сто ра за игру, једи но место где
су деца апсо лут но сло бод на је
ста ни ца под зем ног метр оа –
Зоо, на којој се дро га про да је
„као сла до лед на шта пи ћу”.

С обзи ром на то да је и данас
дро га про блем с којим се суо -
ча ва читав свет, није чудо што
је дво ра на „Апо ло” Дома омла -
ди не у уто рак, 20. мар та, била
пре пу на и што су мла ди ско ро

два сата пот пу но буд но гле да -
ли исто и ме ну пред ста ву у
извед би „Сту ди ја цен тар”. У
свим земља ма и гра до ви ма
посто ји нека ста ни ца Зоо и сви
зна ју где се нала зи и шта се на

њој деша ва, али оно што је
тужно, рет ко ко се усу ђу је да
било шта пре ду зме да се то
спре чи. Ова пред ста ва је запра -
во и апел на мла де да добро
раз ми сле о сво јим поступ ци -
ма, јер због непро ми шље но сти
могу у пот пу но сти уни шти ти
сво је живо те.

Пред ста ва „Ми деца са ста -
ни це Зоо” наста ла је 2010. годи -
не у сарад њи с Цен тром за пре -
вен ци ју нар ко ма ни је, а уз подр -
шку Секре та ри ја та за кул ту ру
гра да Бео гра да. До данас ју је
виде ло више од 8.000 тинеј џе -
ра, а игра на је и пово дом Свет -
ског дана бор бе про тив нар ко -
ма ни је у орга ни за ци ји Уни це -
фа и Кан це ла ри је Европ ске
коми си је у Бео гра ду. Пред ста -
ва је 2010. годи не уче ство ва ла
и на Интер на ци о нал ном позо -
ри шном фести ва лу у Немач кој.

ПРЕД СТА ВА „МИ ДЕЦА СА СТА НИ ЦЕ ЗОО”

Дро га никад није реше ње

Учесници песничког надметања
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Так ми че ње се 
одр жа ва већ више од
две деце ни је

Побе ди ли Гора на
Виде ка њић и Вук
Голу бо вић

Покра јин ска смо тра у
Новом Саду 12. 
апри ла

Обе ле жа ва ње Свет ског дана
здра вља, 7. апри ла, већ више
од две деце ни је повод је да се
у пан че вач ком Црве ном крсту
при ре ди тра ди ци о нал но град -
ско так ми че ње уче ни ка основ -
них и сред њих шко ла у кви зу
„Шта знаш о здра вљу”. Ове
годи не оно је одр жа но у уто -
рак и сре ду, 27. и 28. мар та.

Првог дана су се над ме та ли
сред њо школ ци из Еко ном ско-
трго вин ске, Машин ске и Меди -
цин ске шко ле, као и омла дин ци
из Терен ске једи ни це Црве ног
крста, а  у сре ду су зна ње одме -
ра ва ли ђаци из основ них шко ла
„Јован Јова но вић Змај”, „Мика
Антић”, „Сте ви ца Јова но вић”,
„Гоце Дел чев” из Јабу ке, „Доси -
теј Обра до вић” из Омо љи це,
„Моша Пија де” из Ива но ва и
„Аксен ти је Мак си мо вић” из
Доло ва. Њих је оце њи вао струч -
ни жири који су чини ли др Живо -
рад Сто шић, епи де ми о лог, и
Осман Хам за гић и Јеле на Крстић
из Заво да за јав но здра вље.

– Град ско так ми че ње у позна -
ва њу здра вља Црве ни крст орга -
ни зу је већ више од два де сет
годи на, а основ ци и сред њо -
школ ци увек пока жу импре сив -
но зна ње и вели ку моти ва ци ју

ДРУШТВО

КВИЗ У ЦРВЕ НОМ КРСТУ

ШТА МЛА ДИ ЗНА ЈУ О ЗДРА ВЉУ

ОКРУЖНО ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ

Велики успех 
Панчеваца

да се додат но еду ку ју. Пита ња
која се поја вљу ју на кви зу тичу
се њима бли ских тема које обра -
ђу ју и на часо ви ма у сво јим
шко ла ма, па тако, изме ђу оста -
лог, гово ри мо о кожи, о орал -
ној хиги је ни, о повре да ма или
пак о упо тре би и пре вен ци ји
пси хо ак тив них суп стан ци. Ђаци
при ли ком при пре ме, са сво јим
мен то ри ма, а нај че шће су то
настав ни ци био ло ги је, уче и из
при руч ни ка који им обез бе ђу је
Црве ни крст – обја сни ла је Јеле -
на Три фу но вић, струч на сарад -
ни ца Црве ног крста за здрав -
стве но-вас пит ну делат ност.

Нај бо ље зна ње на кви зу, пре -
ма одлу ци жири ја, у кате го ри -
ји сред њо шко ла ца пока за ла је

Гора на Виде ка њић, уче ни ца
Меди цин ске шко ле „Сте ви ца
Јова но вић” Пан че во, која се
при пре ма ла уз подр шку мен -
то ра проф. Све тла не Жива нов.
Међу основ ци ма је забли стао
Вук Голу бо вић, уче ник ОШ
„Доси теј Обра до вић” из Омо -
љи це, чији је мен тор настав ни -
ца био ло ги је Ива на Наско вић
Сло вић. Они ће пред ста вља ти
Пан че во на покра јин ској смо -
три, која ће бити одр жа на 12.
апри ла у Новом Саду.

– Та смо тра је реви јал ног
карак те ра и има циљ да се мла -
ди што више инфор ми шу на
тему здра вља. Сви бива ју награ -
ђе ни без обзи ра на то која ће
еки па побе ди ти. И на нашем,

град ском так ми че њу потру ди -
ли смо се да обез бе ди мо покло -
не за све уче сни ке, па су они
тако доби ли хиги јен ске паке -
те, захвал ни це и про мо тив ни
мате ри јал Заво да за јав но здра -
вље – рекла је Јасмин ка Ристић,
коор ди на тор ка у Црве ном крсту.

Ове годи не се Свет ски дан
здра вља обе ле жа ва под сло га -
ном „Здра вље за све”. Овај важан
датум био је повод и за пре да ва -
ње на тему здра вих сти ло ва живо -
та које је уче сни ци ма кви за одр -
жао др Живо рад Сто шић. Реа -
ли за ци ју град ског так ми че ња
подр жа ла је и ове годи не Кућа
здра вља „Олеа”, која је за уче -
сни ке обез бе ди ла нутри тив но
бога те сен дви че. Д. Кожан

У Вршцу је прошлог викенда
одржано Окружно школско
такмичење у шаху. У
одличним условима за игру,
у спортској сали тамошње
медицинске школе, млади
шахисти из нашег града
потврдили су апсолутну
доминацију у Јужнобанатском
округу.

Припрему и одлазак деце
на то надметање, у сарадњи
са основним школама,
успешно је организовао
Шаховски савез Панчева.
Велике заслуге за овај успех
наших малих суграђана има
и ШК „Аљехин”, који је по
броју такмичара који су се
пласирали на Школско
првенство Србије клуб с
највише чланова. Од шеснаест
такмичарских група, шахисти
„Аљехина” освојили су десет
првих места и укупно двадесет
једну медаљу.

На државни шампионат су
се пласирали: Петар Ћосић,
Вера Кољаја, Дана Првуљ, Нађа
Стајчић, Давид Ђерфи, Вук
Каначки, Ања Радмановић,
Марко Милановић, Марко
Форђарини, Тијана Радић,
Теодора Ћоровић, Лука
Петронијевић, Матеја
Мијушковић, Мина Ракић,
Стефан Марсенић, Катарина
Робић, Давид Полић, Вук
Новковић и Никола Мијоковић.

У екипном делу је
тријумфовала школа „Стевица
Јовановић”, а друго место је
освојила школа „Мирослав
Антић”. Талентовани клинци
су имали велику помоћ од
представника Шаховског
савеза Панчева Жељка
Савановића, те наставника
Радоја Радојевића и Лазара
Ванића, као и тренера у ШК-
у „Аљехин” Ксеније Томин.

А. Ж.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН ВОДА

Пре да ва ње за нај мла ђе 
Пово дом обе ле жа ва ња Свет -
ског дана вода, 22. мар та, а
ради уна пре ђи ва ња све сти о
потре би очу ва ња и зашти те реке
Дунав и њених при то ка, Завод
за јав но здра вље Пан че во орга -
ни зо вао је зани мљи ву еду ка -
тив ну ради о ни цу. Како су мали -
ша ни увек жељ ни нових сазна -
ња, струч ни тим Заво да је у
сарад њи са Основ ном шко лом
„Ђура Јак шић” одр жао час при -
ро де и дру штва за уче ни ке тре -
ћег и четвр тог раз ре да. Реч је
о спе ци ја ли зо ва ном еду ка тив -
ном про гра му „Дунав ска кути -
ја” („Danube Box”) наме ње ном
деци узра ста од девет до два -
на ест годи на, који је настао из
про јек та „Парт нер ство за зеле -
ни Дунав” Мини стар ства пољо -
при вре де и зашти те живот не
сре ди не и Европ ске уни је.

Пре ма речи ма мр Мир ја не
Осто јин, иде ја је била да нај -
мла ђа попу ла ци ја нау чи нешто
о сли ву Дуна ва, раз ли чи то сти -
ма и слич но сти ма те реке на
њеном путу од изво ра до ушћа,

као и о зна ча ју њеног очу ва ња
и одр жи вог кори шће ња.

– Захва љу ју ћи нај са вре ме -
ни јим настав ним сред стви ма
која посе ду је „Ђури на шко ла”
и еду ко ва ном учи тељ ском
кадру, при год ном пре зен та ци -

јом упо зна ли смо ђаке с гео -
гра фи јом, исто ри јом и био ло -
ги јом реке Дунав. Поред тога,
на кон крет ном прак тич ном
задат ку пока за ли смо зашто је
важно да чува мо и не зага ђу је -
мо реке. Уз смер ни це, деца су

сама спро во ди ла огле де, уче -
ћи на очи глед ном при ме ру на
који начин се воде тро ше, шта
све доспе ва у отпад не воде,
како се зага ђу ју реке и на који
начин зага ђе ње ути че на нас и
наше здра вље. Сли ко ви тим
при ме ром-огле дом обја сни ли
смо про цес еутро фи ка ци је воде
и мења ње фло ре и фау не под
ути ца јем зага ђе ња. На кра ју
смо се пои гра ли и пре сли ша -
ли шта смо нау чи ли у мул ти -
ме ди јал ном кви зу – рекла је
мр Мир ја на Осто јин за наш
лист.

Мали ша ни су кућа ма поне -
ли под сет ник „Кућа воде”, при -
год ну табе лу коју ће попу ни ти
сами могу ћим начи ни ма штед -
ње воде и упут ство о озна ка ма
опа сно сти (по људе и живот ну
сре ди ну) које се нала зе на амба -
ла жи про из во да наме ње них
одр жа ва њу лич не хиги је не и
хиги је не у дома ћин ству. Ујед -
но, ова бро шу ра помо ћи ће
ђаци ма да еду ку ју сво је нај -
бли же. З. С.

О важним тема ма кроз игру и заба ву

У пери о ду од 2. до 27. апри -
ла, од 7 до 15 сати, ЈКП „Хиги -
је на” спро ве шће на целој тери -
то ри ји гра да акци ју саку пља -
ња и одно ше ња каба стог отпа -
да, у који спа да ју ста ри наме -
штај, бела тех ни ка, амба ла -
жа, ауто-лима ри ја, гуме,
баштен ско сме ће и све дру го
осим гра ђе вин ског шута.

Током тра ја ња акци је гра -
ђа ни ће моћи да доби ју све
потреб не инфор ма ци је путем
теле фо на 327-010 и 310-931,
од 7 до 15 сати.

Првог дана рад ни ци „Хиги -
је не” оби ћи ће сле де ће ули -

це: Муче нич ку, Тесли ну, Вука
Кара џи ћа, Игња та Бара јев ца,
Косов ску, Штро сма је ро ву,
Ђуре Јак ши ћа, Нико ле Ђур -
ко ви ћа, Кеј Радо ја Даки ћа,
Доси те је ву, Бате Миха и ло ви -
ћа, насе ља Сода ру и Сола ру,
Трг сло бо де, Вој во де Радо ми -
ра Пут ни ка, Вој во де Петра
Бојо ви ћа, Мите Топа ло ви ћа,
Петра Ара чи ћа, Трг кра ља
Петра Првог, Вој во де Миши -
ћа, Њего ше ву, Кара ђор ђе ву
до Моше Пија де, Бра ће Јова -
но вић, Све то за ра Миле ти ћа,
Бран ка Ради че ви ћа, Бра ће
Јова но вић 33-а, Змај Јове
Јова но ви ћа, као и ОШ „Сте -
ви ца Јова но вић”, Тех нич ку
шко лу „23. мај”, ОШ „Јован

Јова но вић Змај” и Гим на зи ју
„Урош Пре дић”.

Дан касни је, 3. апри ла,
укла ња ће се каба сти отпад из
ули ца: Мило ша Тре бињ ца,
Цара Душа на, Прво мај ске,
Цара Лаза ра, Мак си ма Гор -
ког, Жар ка Зре ња ни на, Нуши -
ће ве, Кра ље ви ћа Мар ка, В.
Жести ћа, Петра Пре ра до ви -
ћа, Фили па Вишњи ћа, Др Све -
ти сла ва Каса пи но ви ћа, 6.
окто бра. Жар ка Фога ра ша ,
Бран ка Ано ви ћа и Таков ске,
као и из шко ла „Бран ко Ради -
че вић”, „Мара Ман дић” и
„Нико ла Тесла”, и из насе ља

Зелен го ра, Тип Стан ко и
Пепе ља ре.

Потом, 4. апри ла, на ред ће
доћи Бава ни штан ски пут и
ста ра Миса, а сутра дан ће рад -
ни ци „Хиги је не” оби ћи насе -
ље Тесла, као и ули це: Осло -
бо ђе ња, Лава Тол сто ја, Мил -
ке Мар ко вић, Кне за Миха и ла
Обре но ви ћа, Чуми ће ву, Јоси -
фа Марин ко ви ћа, Аксен ти ја
Мак си мо ви ћа, Мари је При те,
Петра Кочи ћа, Радо ја Дома -
но ви ћа, Гра ни чар ску, Пере
Сеге дин ца, Сте ри ји ну, Мило -
ша Обре но ви ћа, Сте ва на
Шупљик ца, Желе знич ку ста -
ни цу „Пред гра ђе” и шко ле
„Иси до ра Секу лић” и „Ђура
Јак шић”. М. Г.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ „ХИГИ ЈЕ НЕ”

И ове годи не укла ња ње
каба стог отпа да

ФЕСТИ ВАЛ ПОД ВОД НОГ ФИЛ МА И ФОТО ГРА ФИ ЈЕ

Рони о ци из Беле Цркве нај у спе шни ји
Пет на е сти Фести вал под вод -
ног фил ма и фото гра фи је, који
орга ни зу је Клуб под вод них
актив но сти Пан че во (КПА Пан -
че во), одр жан је од 19. до 25.
мар та у Кул тур ном цен тру. На
репер то а ру је било шест фил -
мо ва, а пре прве про јек ци је
доде ље не су награ де за нај бо -
ље под вод не фото гра фи је у
кате го ри ја ма макро, ком по зи -
ци ја и риба.

Ове годи не нај бо ље фото гра -
фи је дошле су из Беле Цркве.
Награ ду у кате го ри ји риба осво -
јио је Сло бо дан Сава то вић, у
кате го ри ји макро Јован Петров -
ски, а нај бо љу ком по но ва ну

фото гра фи ју напра вио је Мар -
ко Лаза ре вић. Сви ауто ри су
чла но ви Клу ба под вод них
актив но сти Бела Црква и баве
се ама тер ски фото гра фи јом

ско ро десет годи на. Гран-при
за фотографију осво јио је Нико -
ла Хрзе њак из Хрват ске.

– Сви уче сни ци су људи који
има ју сво је про фе си је, углав -

ном сту ден ти који воле да роне
и про во де вре ме у шаре ни шу
под вод ног све та – рекао је Слав -
ко Мака ра, орга ни за тор фести -
ва ла, пре сед ник и инструк тор
роње ња у КПА Пан че во.

Идеј ни тво рац мани фе ста -
ци је је бив ши члан КПА Пан -
че во који тре нут но живи и ради
у Аустри ји. Њего ва иде ја је
била да се про ду жи Међу на -
род ни фести вал под вод ног фил -
ма који се одр жа ва у Бео гра ду,
с тим да је у Пан че ву дода та и
фото гра фи ја.

КПА Пан че во орга ни зу је и
међу на род ни тур нир у под вод -
ном хоке ју. М. М. В.
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КА ЛОС ли му зи на
1.4, 5 Б, фа брич ко
ста ње, кли ма, 
1.550. 065/809-11-
83. (257232)

ДА Е ВУ ла нос SX,
77,8 кв, пр ви вла -
сник, 130.000 км,
кли ма, 2003. го ди -
ште, су пер ста ње,
1.250 евра. Тел.
066/357-870.
(257263)

ПРО ДА ЈЕМ фи јат
сти ло 1.9 ЈТД, 2003.
го ди ште, пе то ра вра -
та, ре дов но сер ви си -
ран, вла сник.
061/137-92-95.
(256970)

ПЕ ЖО 206, 2001. го -
ди ште, очу ван, са
ком плет ном опре -
мом, хит но. Тел.
063/813-08-86.
(257244)

СУ ЗУ КИ свифт 1.0,
1998. го ди ште, бен -
зин + гас. 450 евра.
060/311-29-64.
(257284)

ПРО ДА ЈЕМ век тру
2001. го ди ште, 1.8.
063/811-18-52.
(257299)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
за јеф ти ни ји ок та ви ју
1.9 ТДИ, 2008, ре ги -
стро ван, вла сник.
065/610-45-67. (254)

КА МИ ОН за ста ва
50,8, ду гач ка , во зно
ста ње или у де ло ви -
ма, ре ги стра ци ја не -
дав но ис те кла, 1.000
евра. 063/762-22-44.
(257325)

ОПЕЛ за фи ра 2012.
го ди ште, 1.7 ди зел, 7
се ди шта, као нов,
пр ви вла сник.
063/244-674.
(257404)

РЕ НО клио 2009, 1.2,
бен зин, ре ги стро ван,
до бар. 065/336-76-
84. (257385)

ТО МОС ау то ма тик А
35, 1991. го ди ште,
370 евра, 1981, 250
евра, трај но ре ги -
стро ва ни.  064/171-
22-13. (257376)

РЕ НО 4 ГТЛ, 1989.
го ди ште, очу ван,
сре ђен. 062/151-41-
98. (257345)

АСТРА Г ка ра ван,
2002, 1.7 ди зел, вла -
сник, 2.050 евра.
060/648-03-39.
(257414)

РЕ НО клио 1.5 ДЦИ,
2004, че тво ра вра та,
на име куп ца.
064/158-15-90.
(257507)

НА ПРО ДА ЈУ се ат
аро са, 2003. го ди -
ште, ре ги стро ван.
063/882-25-09.
(257508)

РЕ НО 4, 1991. го ди -
ште, ре ги стро ван до
8. 10. 2018. ре но
клио 1996. ха ва ри -
сан, мо тор ис пра ван,
ау то-при ко ли ца, ре -
ги стро ван, Це на до -
го вор. 352-569.
(257522)

СТИ ЛО 1.9 ди зел,
2003. тро је вра та,
фул опре ма, 170.000
км, вла сник.
064/587-50-24.
(257738)

КОР СА 1.2, 3002. го -
ди ште, пе то ра вра та,
кли ма, у пр вој бо ји,
138.000 км. 064/587-
50-24. (257538)

ФОЛ КСВА ГЕН фокс,
1.2, 2005, 100.000
км, фул опре ма, на
име. 064/587-50-24.
(257538)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В,
2010, де цем бар, фул
опре ма, ате сти ран
плин, 100.000 км.
064/130-36-02. 

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В,
2010, де цем бар, фул
опре ма, ате сти ран
плин, 100.000 км.
064/130-36-02.
(257538)

ПЕ ЖО 206, 1.4 В,
2004. го ди не, увоз
Сло ве ни ја. 064/277-
62-90. (257545)

ПРО ДА ЈЕМ ау то ре -
но ме ган, 1.9 ДЦИ,
ре ги стро ван, ка ра -
ван, до бар. 062/193-
36-05. (257547)

ФИ ЈАТ БРА ВО 1,9
ЈТД у до бром ста њу,
149.000 км, по вољ но.
063/813-50-61.
(СМС)

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

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

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

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

КУ ПУ ЈЕМ све вр сте
во зи ла до 3.000 евра.
Не бит но ста ње.
065/809-11-83.
(257232)

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

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

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау -
то ма тик  АПН Т 15, Т
14, ис прав не-не ис -
прав не. 064/171-22-
13. (2157376)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле у би ло ком ста њу,
од 70 до 1.500 евра.
062/193-36-05.
(257547)

КУ ПУ ЈЕМ во зи ла,
ста ње не бит но, од 70
до 2.500 евра.
063/165-83-75.
(257547)

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

ПРО ДА ЈЕМ мо то кул -
ти ва тор ИМТ  506 С,
Зо ран. Тел. 013/355-
538. (257260)

ЗМАЈ 141 + хе дер,
мо ра ва пр ска ли ца
440 л, шпе ди тер 1.5
то на, по те зни ца гор -
ња за зе то ра 3511.
063/879-32-57. 

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

ЦЕН ТАР, про да јем
укњи же ну га ра жу 14
м2, ро ло вра та.
063/449-798.
(257280)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на
Со да ри, Сав ска.
063/809-35-89.
(257447)

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. (257446)

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

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

ПРО ДА ЈЕМ алат за
кла ње: лан ци, сај ла,
че крк, бре нер, но же -
ви за ку пус. Тел.
062/655-244.
(257209)

ДЕ ТЕ ЛИ НА за се но
на про да ју. 063/321-
506. (257228)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста -
ла др ва, цреп, ци глу
ве ли ки фор мат, кра -
ву сте о ну. 063/711-
77-54. (257062)

КУ ПО ПРО ДА ЈА по -
лов ног на ме шта ја,
ТА пе ћи, до го вор,
до ла зак. 062/150-68-
54. (257251)

РА САД на про да ју,
па ра дајз, кра ста вац,
па при ке Бре сто вац.
064/143-50-23,
013/626-285.
(257288)

КРЕ ВЕ ТИ бол нич ки,
ме тал ни, са мо
21.000 ди на ра, ин ва -
лид ска ко ли ца 9.000
ди на ра. 063/894-84-
23. (257287)

НА ПРО ДА ЈУ сто и
че ти ри сто ли це. Тел.
318-195. (257285)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван
на ме штај, плин ске
бо це и оста ло по кућ -
ство. 
066/900-79-04.
(257208)

РАС ПРО ДА ЈА но вог
на ме шта ја: сто ли це
од 2.000, сто ло ви од
4.500. 060/600-14-
52. (257294)

КЛИК-КЛАК ле жа је -
ви, но ви, од 12.900.
Из бор ме бла по же -
љи. 060/600-14-52.
(253290)

БУ КВА, храст, ба -
грем, ба гре мо ве се -
че ни це. „То пли на”,
063/364-310.
(257303)

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

МАН ГУ ЛИ ЦЕ кр ма че,
ме сец да на пред
пра ше ње, два ко ма -
да, че ти ри на зи ми це
око 50 кг, це на до го -
вор. 064/552-59-49.
(257324)

МА ШИ НА за бру ше -
ње пар ке та, ма ло ко -
ри шће на са ма ши -
ном за угло ве, све
1.000 евра. 063/762-
22-44. (257325)

КОМ ПЛЕТ спа ва ћа
со ба од бо ро ви не,
очу ва на, по вољ но.
Тел. 013/320-528,
063/164-61-56.
(257333)

ПРИ КО ЛИ ЦА за ко ла
и кул ти ва тор, 90
евра. 064/438-66-06.
(257390)

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.
(257395)

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

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

МЕ СНА ТА пра сад,
про да ја, 15 – 30 кг,
мо гућ ност кла ња и
ре зер ва ци је. Тел.
063/311-277.
(257422)

СТА РИ фор мат ци -
гле, око 8.000 ко ма -
да, би бер цреп. Ку ћа
се ру ши 20. апри ла
2018. 
062/978-34-26.
(257432)

ФРИ ЖИ ДЕР 220  -
240 л, веш-ма ши не,
уга о на гар ни ту ра,
дво се ди, тро сед. Тел.
063/861-82-66.
(257435)

КРУ ЊАЧ-ПРЕ КРУ -
ПАЧ, бру си ли ца, бу -
ши ли ца и још мно го
то га. 064/139-04-48.
(257435)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма -
ши не, су ше ње, фри -
жи дер, хар мо ни ку
120 ба со ва. 
064/129-73-60.
(235469)

ПРА СИ ЋИ на про да -
ју, пр во кла сни, услу -
га кла ња гра тис.
060/444-55-03.
(257474)

ПРО ДА ЈЕМ по лу а у -
то мат ски ин ку ба тор
за ле же ње ја ја жи ви -
не. 065/271-79-71.
(257479)

РАС ПРО ДА ЈА: ку -
хињ ски де ло ви, ор -
ман, ка уч, сто ло ви,
сто ли це. 
063/874-57-56,
064/009-15-37.
(257475)

ПРО ДА ЈЕМ бој лер
80 ли та ра, ис пра ван.
Тел. 062/813-17-97.
(257498)

ПРО ДА ЈЕМ ле шник,
ба дем, и оста ло – на
ви ше и ма ње, по вољ -
но. 065/331-00-72.
(257499)

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи -
вач сан ду чар 310 л,
пот пу но ис пра ван.
Хит но кли ма две го -
ди не ста ра, пре но -
сна, ита ли јан ска, по -
вољ но. 064/589-16-
15. (257531)

СЛАЈ ФЕ РИ ЦА за
пар кет, шлај фе ри ца
за те ра цо, ди за ли ца
гра ђе вин ска, кан тар
500 кг. 064/026-05-
25. (257535)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед и
дво сед нов. 013/351-
194, 063/176-24-96.
(257537)

НАЈ ВЕ ЋИ из бор по -
лов не бе ле тех ни ке
из Не мач ке. Га ран -
ци ја. 062/824-23-21.
(257541)

МАШИНЕ

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ГАРАЖЕ

АПАРАТИ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА



КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
алу ми ни јум, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че,
шпо ре те, те ле ви зо ре
и оста ли ме тал ни от -
пад. 061/322-04-94.
(257413)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не
ме та ле, аку му ла то ре,
гво жђе, алу ми ни јум,
шпо ре те, за мр зи ва че,
веш-ма ши не и те ле -
ви зо ре. 061/206-26-
24. (257413)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста -
рин ски на ме штај,
сли ке, са то ве, ста ри
но вац, си фон фла ше,
ста ро по кућ ство. 335-
930, 063/705-18-18.
(257548)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у се -
лу, 40 ари, 40 км од
Пан че ва. По вољ но.
064/686-01-06 (СМС)

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма -
ши ну за па ње и су ше -
ње. 063/158-27-50.
(257542)

ПРО ДА ЈЕМ ци глу
ста ри и но ви фор мат,
ма ло мон ти, цре па.
064/051-73-55.
(257555)

ПРО ДА ЈЕМ два из ло -
га, вра та, ме тал не
кон струк ци је, по вољ -
но. 063/734-82-31.
(257563)

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

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе,
ста ре веш-ма ши не,
фри жи де ре, за мр зи -
ва че, аку му ла то ре,
ка бло ве и оста ли ме -
тал ни от пад.
060/521-93-40.
(257248)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, гар ни ту ре,
ку хи ње, сто ли це, сто -
ло ве, оста ло по кућ -
ство. 
062/148-49-94.
(257259)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, веш-ма ши не,
фри жи де ре, шпо ре те.
Злат ко. 061/144-82-
80. (257283)

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

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

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

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

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

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

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу или
ме њам за стан уз до -
пла ту, ле га ли зо ва на.
062/655-244.
(257209)

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

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ста ром Та ми шу  под
во ћем, од 6 ари.
061/162-50-25.
(257222)

ПРО ДА ЈЕМ ме њам
ку ћу на Ста ром Та -
ми шу. 013/263-80-
51, 065/263-80-51.
(257222)

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

БА ВА НИ ШТАН СКИ,
ви кен ди ца, 30 ари до
ас фал та, тро фа зна,
бу нар, во ће.
064/493-00-47. (257)

ПРО ДА ЈЕМ плац код
Цр не мач ке, 7 ари.
060/320-12-21.
(257250)

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

ПРО ДА ЈЕМ плац од
10 ари на Стре ли шту,
мо гућ ност по де ле.
060/320-12-21.
(257250)

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.
(257278)

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

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
ста рој Ми си, 144 м2.
Ин фор ма ци је –
065/361-60-11,
064/396-18-07.
(257275)

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. 

ЈА БУЧ КИ пут, 4 ара,
гра ђе вин ски 17 х 28
м, до бар при лаз.
069/213-97-37. 

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу,
Ми са, Топ чи дер ска,
270 м2, вла сник,
65.000 евра.
063/852-43-19.
(257311)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, но ва ку ћа 80 м2,
ПВЦ, 5 ари, укњи же -
на, 27.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (257316)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, 114 ари, до пу та,
50.000, гра ђе вин ски.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(257316)

УЖИ ЦЕН ТАР, но ва,
320 м2, 5 ари, без
ула га ња, 130.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (257)

ХИТ НО два пла ца по
6 ари, огра ђе ни,
стру ја, во да, плин.
Но во се љан ски пут
код АТП-а, га ра жа.
063/337-851.
(257391)

ЛЕ ПИ гра ђе вин ски
пла це ви, Ми са, Ку де -
ља рац, Ја буч ки пут.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(257392)

ПО ЧЕ ТАК Ку де љар -
ца, но ви ја, две стам -
бе не је ди ни це, сре -
ђе но, 2 ара, 60.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(257392)

ПРО ДА ЈЕМ два лан -
ца зе мље под во ћем,
по вољ но. 064/329-
49-19. (257488)

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

КУ ЋЕ, Гор њи град,
140, 65.000; То по ла,
100, 30.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(257360)

БА ШТА, воћ њак, ку -
ћа, га ра жа, 20 ари,
Пе ли стер ска.
064/866-22-98.
(257362)

ПРО ДА ЈЕМ плац 12
ари, Ба ва ни штан ски
пут, до пу та, кул ти ви -
рам ба ште. 064/867-
48-11. (257386)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, 59 ари, 30.000;
118 ари, 77.000.
(394), „Го ца”,
063/899-77-00.
(257439)

ДО ЊИ ГРАД, ку ћа
187 м2, 3.5 ара,
65.000. (394), „Го ца”,
063/899-77-00.
(257439)

ВЕ ЛИ КИ из бор ку ћа,
све ло ка ци је. (394),
„Го ца”, 063/899-77-
00. (257439)

УЛИЧ НИ део ку ће,
стан, од 90 м2 про да -
јем. 063/887-09-82.
(257441)

ПРЕ СПАН СКА, 88 м2,
тро соб на, на 4,85
ари пла ца, два по -
моћ на објек та. „Пер -
фект”, 
064/7348-05-68.
(257442)

ДВО РИ ШНА спрат на
ку ћа, ПР + ПК, два
дво и по соб на ста на
по 60 м2, те ра са,
29.000 евра. „Пер -
фект”, 064/7348-05-
68. (257442)

ПРИ ЗЕМ НА, 130 м2

+ ло кал 30 м2, на 7,3
ара пла ца, 30.000.
„Пер фект”,
064/7348-05-68.
(257442)

ПРО ДА ЈЕМ део ку ће
у цен тру гра да, по -
вољ но. 
064/548-29-29.
(257449)

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.
(257460)

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.
(257460)

СТАР ЧЕ ВО, ку ћа 101
м2, ре но ви ра на, ЦГ,
10,73 ара плац,
25.000 евра. Concept
centar (908),
063/870-74-56.
(257417)

ДЕ ЛИ БЛАТ СКА пе -
шча ра, два хек та ра
зе мље, ви кен ди ца,
воћ њак, 19.000 евра.
063/870-74-56.
(257417)

ПРО ДА ЈЕМ плац у
цен тру 2,25 ари са
за по че тим по дру -
мом, по го дан за
стам бе но-по слов ни
обје кат. 065/849-09-
38, 061/533-27-40.
(257416)

ХИТ НО, по вољ но
ста ме на згра да, 123
м2, са на став ком 91
м2, га ра жа, 6 ари, 87
м2, Ба нат ско Но во
Се ло. 061/303-30-44.

ПО ВОЉ НО, ку ћа,
но ва, оп шти на Али -
бу нар, пот кро вље 82
м2, 12 ари, 94 м2,
цен тар, по клон плац
од 24 ара, 13.000
евра. 061/303-30-44. 

ПРО ДА ЈЕМ 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. Мо гућ
до го вор. 064/368-04-
77. (257476)

ТУР СКА ГЛА ВА, ку ћа
на 3,6 ари, 55.000;
Ми са на 5,5 ари,
26.000; Ку де ља рац
на 5 ари, 33.000.
„Лајф”, 
061/662-91-48.
(257428)

ПЛАЦ, Ка ра у ла, код
вој ске, 5 ари, про да -
јем/ме њам за ау то.
063/118-70-80.
(257466)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 98 м2,
плац 225 м2, 47.000,
до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05. (257470)

КУ ЋА, Омо љи ца, 65
м2, 6.5 ари, усе љи ва,
по моћ ни објек ти.
064/961-00-70.
(257491)

НА ПРО ДА ЈУ гра ђе -
вин ски пла це ви на
Стре ли шту. 064/119-
04-31. (257501)

КНИ ЋА НИ НО ВА 33,
ку ћа са ули це, по год -
на за из да ва ње, 120
м2, 33.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(257528)

ТЕ СЛА, ку ћа 60 м2,
плац 1.84, 38.000,
мо же за ме на. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(257528)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
ку ћу, Гор њи град, по -
вољ но. 
066/937-00-13.
(257530)

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

КУ ЋА на Ку де љар -
ском на си пу, ле га ли -
зо ва на, 140 м2, ета -
жно гре ја ње.
061/590-24-70.
(257539)

СТА РА МИ СА, ста ра
ку ћа на 4,3 ара пла -
ца, 18.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(257462)

ПРО ДА ЈЕМ део ку ће,
4.5 ари. Тел.
064/248-86-86.
(257533)
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КУ ПУ ЈЕМ са то ве, пен -
ка ла, ме да ље, ор де -
ње, ма ле бу тан бо це,
ра зни алат. 064/867-
48-11. (257386)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
ба кар, ме синг, алу -
ми ни јум, оло во, за -
мр зи ва че, веш-ма ши -
не, те ле ви зо ре.
061/321-77-93.
(257413)

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

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

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

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА



ОГЛАСИ16 Петак, 30. март 2018. marketing@pancevac-online.rs

КОМ ФОР НА ку ћа,
Но во Се ло, про да -
јем/ме њам за стан.
064/051-73-55.
(257555)

ОМО ЉИ ЦА, плац
11,5 ари, стру ја, во -
да, за по чет обје кат,
вла сник. 064/260-05-
34. (257560)

КУ ЋА, Те сла, ло ка ци -
ја за при ват ни би -
знис и ста но ва ње.
066/001-050,
063/329-464.
(257562)

ПРО ДА ЈА пла це ва,
Пе ли стер ска и Кај -
мак ча лан ска, укњи -
же ни. 065/894-88-11.
(257567)

СТАР ЧЕ ВО, од лич на,
5,25 ари, ЕГ, 33.000;
Бре сто вац, но ва,
пре ле па – усе љи ва,
16.500. (67),
063/744-28-66.
(4757)

ДЕО ку ће до ули це,
са мо 10.500; Ми са,
ПР + спрат, са мо
33.000, укњи жен.
(67), 063/744-28-66.
(4757)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, ку ћа
но ва, са мо 29.500;
под но гре ја ње, изо -
ла ци ја 15 цм, 90 м2 +
ПК. (67), 063/744-
28-66. (4757)

НА ПРО ДА ЈУ стан
105 ква дра та-че тво -
ро соб ни и га ра жа 27
ква дра та - за два ау -
то мо би ла, Мар ги та.
061/637-72-06.
(СМС)

СТАН на Те сли дру ги
спрат, 33 м2.
064/164-55-27.
(СМС)

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

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

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

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

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

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

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

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 57 м2,
IV, усе љив, Јо а ки ма
Ву ји ћа 65, 24.500.
064/842-30-31.
(257190)

СТАН пре ко пу та
„Дис”-а, 46 м2, V
спрат, без лиф та, на -
ме штен. 069/615-
866. (257196)

НА МЕ ШТЕН стан,
тро со бан, 70 м2, III
спрат, лифт, ЦГ, све -
тло сте пе ни ште. Те -
сла – Зве зда.
064/357-81-77.
(257253)ђ

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.
(257280)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Са -
мач ки, III спрат, вла -
сник. 065/328-66-94.
(257286)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри -
шни стан, 61 м2, га -
ра жа, ба шта, укњи -
жен, 16.500.
061/147-82-23.
(257297)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан
стан, Те сла, од мах
усе љив. 063/827-95-
69. (237306)

ПРО ДА ЈЕМ стан,
стро ги цен тар, хит но.
064/159-99-45. (257)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и -
по со бан стан у цен -
тру Пан че ва.
060/505-54-25. (257)

СО ДА РА, јед но со -
бан, 37 м2, ЦГ, VII,
ПВЦ, лифт, 25.000.
(679), „Трем”,
063/740-79-95. (256)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, 67 м2, ЦГ, V сре -
ђен, 41.000. (679),
„Трем”, 063/836-23-
83. (257316)

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

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, 37 м2, VII,
ком плет но ре но ви -
ран, 21.500. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(257341)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 53 м2, ВП, ТА,
ком плет но ре но ви -
ран, 28.000 ди на ра.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(257341)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 53 м2, IV, TA,
сре ђен, 24.000, до го -
вор. (300), „Ћур чић”,
362-816, 
063/803-10-52.
(257341)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, 62 м2, III, ЦГ,
31.000, до го вор.
(300), „Ћур чић”, 
362-816, 
063/803-10-52.
(257341)

ТЕ СЛА, дво со бан, 50
м2, I, TA, те ра са,
30.000, до го вор.
(300), „Ћур чић”, 
362-816, 063/803-10-
52. (257341)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
ТА, 31.000; ши ри
цен тар, улич но, 33,
16.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-0125.
(257360)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен -
трал ни део, дво со -
бан, 64, до го вор; Те -
сла, 1.0, ТА, 22.000.
(338), „Јан ко вић”,
348-0125. (257360)

МИ СА, 40 м2, јед но и -
по со бан, нов, дво ри -
ште, 25.000; Те сла,
25.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(257342)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 34 м2,
јед но со бан, 20.000;
дво со бан, 26.000.
(324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(257342)

ТО ПО ЛА, по че так,
50 м2, дво со бан, 3
ара, на ме штен,
14.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(257342)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
две ма ње гар со ње ре
у цен тру или ме њам
за јед ну на Те сли.
065/617-74-54.
(257350)

МИ СА, дво и по со бан,
III, те ра са, 20.500;
дво со бан, II, од ли -
чан, 21.500. (67),
063/744-28-66.
(4757)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
од ли чан, 31.000;
Стре ли ште, II,
29.000, 
те ра са. 
(67), 063/744-28-66.
(4757)

ЦЕН ТАР, дво и по со -
бан, нов, 35.000; ши -
ри цен тар, ПР, нов,
39.500. (67),
063/744-28-66.
(4757)

ТЕ СЛА, I, јед но и по -
со бан, ком плет но ре -
но ви ран, пре леп, те -
ра са. (67), 063/744-
28-66.  (4757)

ЦЕН ТАР, дво ри шни
до ули це, иде ал но за
по слов ни про стор.
(67), 063/744-28-66.
(4757)

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

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
50 м2, IV, ЦГ, лифт,
24.500. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (257352)

ТЕ СЛА, Но ви Свет,
но во град ња, че тво -
ро со бан, 100 м2, II,
ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(257352)

НО ВА МИ СА, Тр го -
про дук то ва згра да,
тро со бан, 82 м2, II.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(257352)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
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СО ДА РА, дво и по со -
бан, 68 м2, VIII,
36.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (257352)

ЈЕД НО СО БАН, нов,
при зе мље, 30 м2,
18.000, до го вор, но -
ва Ми са, вла сник.
063/304-222.
(257357)

ДВО СО БАН, нов, 55
м2, 33.000, до го вор,
но ва Ми са, вла сник.
063/304-222.
(257357)

СО ДА РА, дво и по со -
бан стан, 63 м2, IV
спрат, ЦГ; ка блов ска.
Тел. 344-254.
(257367)

ЦЕН ТАР,  53 м2,
36.000, сре ђен, 49
м2, 34.000, нов.
(926), „Ку по ла”,
065/328-66-94.
(257369)

КО ТЕЖ 2, 52 м2,
31.500. (926), „Ку по -
ла”, 065/328-66-94.
(257369)

ДВО СО БАН, Ко теж
2, 57 м2 + 6 м2, те ра -
са, од  30.000 евра.
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(257359)

ДВО СО БАН, ква ли те -
тан, пре ра ђен, на ме -
штај, Ко њич ка ми ли -
ци ја, 60 м2, усе љив
од мах. „Ди ва”, 
345-534, 
064/246-05-71.
(257359)

ЈЕД НО СО БАН, ве ли -
ки, 45 м2, ЦГ, Стре -
ли ште, усе љив од мах.
„Ди ва”, 
345-534, 
064/246-05-71.
(257359)

ТРО СО БАН, пр ви
спрат, ве ли ка те ра са,
Ми са, укњи же но,
усе љи во. „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (257359)

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж
1, но ви део, 28 м2,
ЦГ, усе љи во. „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (257359)

ЦЕН ТАР, 63 м2, тро -
со бан, 38.000; Со да -
ра, 62 м2, дво и по со -
бан, 42.000. 063/899-
77-00. (257439)

ТЕ СЛА, 52 м2, дво и -
по со бан, ТА, 28.000;
57 м2, тро со бан,
33.000. „Го ца”,
063/899-77-00. 

КО ТЕЖ 2, 59 м2, дво -
со бан, хит но, 32.000,
до го вор. „Го ца”,
063/899-77-00. 

КО ТЕЖ, тро со бан, 83
м2, 48.000; 115 м2,
55.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(257439)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 66 м2,
дво и по со бан, хит но,
29.500. „Го ца”,
063/899-77-00.
(257439)

СТАН, Ми ло ша
Обре но ви ћа 31, но ва
град ња, пре ко пу та
„Ави ва”, 100 м2, це на
до го вор, или за ме на
за ма њи. 063/183-73-
65, 065/992-08-30.
(257429)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
II, 33.000; Ко теж 1,
тро со бан, VII/VIII,
47.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(257428)

СО ДА РА, тро со бан +
га ра жа, III, ЦГ,
40.000; јед но со бан,
ЦГ, ПВЦ, 25.000.
Лајф”, 061/662-91-
48. (257428)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 38 м2,
сре ђен, VII, ЦГ,
21.500; Те сла 35 м2,
II, ТА, 23.000. Лајф”,
061/662-91-48.
(257428)

КОД Вод не за јед ни -
це, дво со бан, ТА, III,
30.000; цен тар, јед -
но и по со бан, ВП, ЦГ,
30.000. Лајф”,
061/662-91-48.
(257428)

ШИ РИ цен тар, но во -
град ња, ду плекс, 104
м2, IV, лифт, ЦГ, че -
тво ро со бан, 82.500
са ПДВ-ом. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(257457)

ТЕ СЛА, 37 м2, но ви ја
град ња, јед но и по со -
бан, II, ЦГ, га ра жа,
24.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(257457)

СТРО ГИ цен тар, 20
м2, гар со ње ра, ТА,
III,  15.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(257457)

ТЕ СЛА, 68 м2, тро со -
бан, V, ЦГ. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(257457)

ТЕ СЛА, 68 м2, тро со -
бан, V, ЦГ, 35.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(257457)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 35 м2,
јед но со бан, ВП, ЦГ,
22.500, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(257457)

ТЕ СЛА, но ви ја град -
ња, јед но и по со бан,
37 м2, II, ЦГ, га ра жа,
24.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. 

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

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, 38 м2, 21.000;
дво со бан 57 м2,
24.500, тро со бан,
102 м2, 27.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(257442)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
63 м2, 31.500; јед но -
со бан, 35 м2, 18.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(257442)

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.
(257442)

МИ СА, тро со бан, II,
98 м2, 46.000, гас,
дво стран. (097),
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(257442)

МИ СА, дво со бан, 49
м2, 24.500; јед но и по -
со бан, 40 м2, 22.000;
гар со ње ра, 23 м2,
15.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (257442)

ЦЕН ТАР, тро и по со -
бан, 84 м2, 53.000,
лифт, ЦГ. (097),
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(257442)

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

(257442)

МАР ГИ ТА, дво и по со -
бан, 58 м2, 34.000;
јед но и по со бан, 35
м2, 20.000. (097),
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(257442)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
тро со бан 80 м2, сед -
ми спрат, 38.000.
(677), „Ни шић”, 
362-027, 
064/206-55-74.
(257460)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру -
ги спрат, но ви ја
град ња, 40.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(257460)

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.
(257460)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
45 м2, ТА, IV од V,
сре ђен, усе љив,
27.000. (677),„Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(257460)

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.
(257460)

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.
(257460)
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СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 56 м2, VI, ЦГ,
27.000, до го вор.
(677),„Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(257460)

СТАН на Те сли, II
спрат, 50 м2, 28.000.
064/817-15-70,
064/403-14-07.
(257450)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 65 м2,
дво и по со бан, VII,
31.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(257470)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 74 м2,
тро со бан, III спрат,
38.000 до го вор.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(257470)

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. (257470)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 61 м2,
III, но во град ња,
смарт блок, 60.000.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-
05.(257470)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 52 м2,
IV, 30.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(257470)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 103 м2,
I, ЕГ, 45.000, до го -
вор. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05. 

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

КО ТЕЖ 2, про да јем
дво со бан, 60 м2, ни -
жа спрат ност, по вољ -
но. 066/937-00-13. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 30 м2,
I, ком плет на ме ште -
но, но во град ња,
смарт блок, 
до го вор. (636),
„Стре ли ште 
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(257470)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи
дво со бан, 46 м2, 
ета жно гре ја ње. 
Тел. 064/267-71-74.
(257486)

ПРО ДА ЈЕМ екс клу -
зив не ста но ве у цен -
тру: 141, 152, 149,
157, 104 м2. 060/312-
90-00. (257511)

ДВО РИ ШНИ стан,
ду плекс, на Те сли,
по вр ши не 45 м2.
061/303-28-20. 

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
36 м2, V, 24.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-
15. (257528)

ШИ РИ цен тар, дво и -
по со бан, 58 м2, нов
стан, од мах усе љив,
гре ја ње на тер мо
пум пе, по вољ но,
39.440 евра. (242),
„Кварт”, 064/125-62-
67, 346-392.
(257525)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, про да -
јем дво со бан, цен тар
Стре ли шта, ни жа
спрат ност. 066/937-
00-13. (257530) 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 56 м2, II, 29.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-
15. (257528)

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.
(257528)

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

ШИ РИ ЦЕН ТАР, тро -
со бан, нов, 77 м2, II,
64.000. (238), 
„Те сла 
не крет ни не”,
064/668-89-15.
(257528)

СТАНОВИ

ПОНУДА



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

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

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УРЕЕ, КРЕАТИНИНА И МОКРАЋНЕ
КИСЕЛИНЕ

Цена: 90 динара по анализи

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед урина)

Цена:  200 динара

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

Цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

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

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

Петак, 30. март 2018.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

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

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

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

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

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

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”
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ЦЕН ТАР, дво со бан,
II, 55 м2, ТА, 31.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (257462)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, III, 34 м2, ЦГ,
са ства ри ма, 22.000.
(320), „Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(257462)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
III, 57 м2, ЦГ, 32.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 
063/800-44-30.
(257462)

КО ТЕЖ 2, гар со ње -
ра, пот кро вље, 35 м2,
ЦГ, 17.500. (320),
„Пре ми ер”, 
352-489, 063/800-44-
30. (257462)

НО ВА МИ СА, дво со -
бан, II, 46 м2, ТА,
20.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(257462)

СТАН, Те сла, дво и -
по со бан, нов, усе -
љив, гас, те ра са, пот -
кро вље, 60 м2.
069/822-48-24.
(257557)

СТАН, Со да ра, Ули ца
Дрин ска, ЦГ, 67 м2 +
две те ра се, по вољ но.
069/195-54-45. 

СТАН, Ка ра бур ма,
ду плекс, Ули ца Па -
три са Лу мум бе, 34 м2

+ две те ра се.
060/077-78-20.
(257561)

ТЕ СЛА, дво со бан, III
спрат, ТА, 23.000;
цен тар, нов дво со -
бан, 42.000 и тро со -
бан, 96 м2, 72.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48.  (2570559)

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

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

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

АГЕН ЦИ ЈИ „Мил ка”
по треб не не крет ни -
не, све ло ка ци је, бр -
за ре а ли за ци ја. (67),
063/744-28-66.
(4757)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве,
ку ће на свим ло ка ци -
ја ма, ис пла та од мах.
063/836-23-83.
(257316)

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”,
0647348-05-68.
(257442)

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, 013/262-027.
(257460)

КУ ПУ ЈЕМ јед но и по -
со бан/дво со бан стан.
Ис пла та у го то вом.
062/873-62-98. 

АГЕН ЦИ ЈИ „Стре ли -
ште не крет ни не” по -
треб не не крет ни не,
ста но ви, бр за ре а ли -
за ци ја. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(257470)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла
не крет ни не” по треб -
не не крет ни не.
064/668-89-15.
(257528)

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

ИЗ ДА ЈЕМ сам цу на -
ме ште ну со бу, упо -
тре ба ку хи ње и ку па -
ти ла. 321-408.
(257007)

ГАР СО ЊЕ РА бли зу
Бол ни це, дво ри ште.
060/333-62-88.
(257207)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
со бу са упо тре бом
ку па ти ла, сту дент ки -
њи, са ми ци, уче ни ци.
Тел. 318-381.
(257218)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан
стан, 63 м2, Стре ли -
ште, ЦГ, згра да.
064/164-77-66.
(257223)

ИЗ ДА ЈЕМ очу ван на -
ме штен или по лу на -
ме штен стан, на ду -
же, Ко теж 1, тро со -
бан, пр ви спрат, ЦГ,
те ле фон, две кли ме,
ин тер фон. Вла сник.
064/280-31-28.
(257227)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, Ко теж 2, Пан -
че во. Тел. 065/449-
78-36. (257231)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан на
по чет ку Ко те жа 2.
013/310-065,
064/929-98-49.
(257332)

ПО ТРЕБ НИ ста но ви
за из да ва ње. (300),
Аген ци ја „Ћур чић”.
063/803-10-52.
(257341)

СТАН за сам це, но ва
Ми са, бли зу „бе о во -
за”, на ме штен, по се -
бан улаз. 013/370-
033, 064/207-19-88.
(257240)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру у цен тру,
ТА, 70 евра. Тел.
069/113-00-73.
(257245)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
дво ри шни стан у цен -
тру, Ми ло ша Тре -
бињ ца 7. 013/366-
724, 065/302-83-20.
(2572559

МА ЊИ на ме штен
јед но со бан стан, дво -
ри шни, Мак си ма
Гор ког 96, 80 евра.
060/517-82-53.
(257261)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан и
јед но со бан, по лу на -
ме ште но. 064/187-
20-13. (257912)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан на
Ко те жу 2, де по зит.
063/498-981.
(257262)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу са
упо тре бом ку хи ње и
ку па ти ла. Те сла.
065/803-53-29.
(257269)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан.
064/1271-64-52.
(257509)

ИЗ ДА ЈЕМ два дво -
соб на ста на по 60 м2

и је дан јед но со бан
40 м2, сва три ста на
су но ви – тек за вр ше -
ни и опре мље ни но -
вим на ме шта јем.
Ста но ви се на ла зе на
углу Сте ва на Шу -
пљик ца и Кни ћа ни -
но ве (кру жни ток).
062/321-270. 

СО ДА РА, јед но и по -
со бан, три со бе, ма -
ли тро шко ви, на ме -
штен, 46 м2. 
063/307-816.
(257296)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, одво је на
стру ја и улаз, ТВ, ин -
тер нет. 061/132-54-
21. (257307)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу две ма
са ми ца ма, на ду жи
пе ри од. 064/986-20-
74. (257356)

ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ, стро -
ги цен тар, 1.0, ЦГ,
на ме штен. Аген ци ја
„Јан ко вић”, 064/167-
55-72. (257360)

ДВО СО БАН по лу на -
ме штен, Ко теж 2,
дру ги спрат, кли ма,
ЦГ, сло бо дан од 1.
апри ла. 064/588-98-
79. (257381)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, јед -
но и по со бан, 50 м2,
ши ри цен тар, ми ран
крај, 90 евра.
065/807-00-13.
(257387)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан
на ме штен и дво со бан
пра зан у цен тру.
064/385-31-15,
„Пер фект”. 

(257442)

ПО ТРЕ БАН стан за
из најм љи ва ње, ре но -
ви ран или но во град -
ња. 064/403-14-07.
(257450)

СТАН, но ва Ми са, 50
м2, ин тер нет, ка блов -
ска, гре ја ње.
063/309-344,
062/295-968.
(257471)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но
на ме штен јед но со бан
стан, но ва Ми са, ТА
гре ја ње. 061/295-16-
33. (257434)

НА МЕ ШТЕН јед но и -
по со бан стан из да -
јем, ка блов ска, ин -
тер нет, гре ја ње, бли -
зу цен тра.  060/555-
85-62. (257481)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, на -
ме штен, Ко теж 2, 50
м2. 064/158-15-90.
(257507)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, Те сла.
064/163-56-08.
(257514)

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

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру на Те сли.
063/805-59-36. 

НА МЕ ШТЕН јед но и -
по со бан, но во град -
ња, ТА, дво ри ште, 80
евра, код Хо те ла „Та -
миш”. 064/122-48-
07. (257549)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но
на ме штен стан, Ка -
ра ђор ђе ва 43, на
дру гом спра ту, 60 м2.
064/370-79-47.
(257558)

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОНУДА

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150



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

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

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

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

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 24
м2, у цен тру, пе шач -
ка зо на. 064/267-72-
17. (257238)

ИЗ ДА ЈЕМ ма га цин
га ра жу 100 м2, 3.5 м
ви си не, са ни тар ни
чвор, 2 х га ра жна
вра та 3 х 3, но во не -
ко ри шће но. Адре са:
угао Сте ва на Шу -
пљик ца и Кни ћа ни -
но ве (кру жни ток),
062/321-270. 

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 35
м2, Жар ка Зре ња ни -
на, 35 м2, Жар ка Зре -
ња ни на 10. 062/192-
55-94. (257305)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
ула за у Зе ле ну пи ја -
цу, из у зет но про мет -
но. 060/351-03-56.
(257363)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал, Ж.
Зре ња ни на 32, раз -
ра ђен, 25 м2 + 8 м2,
упо треб на. 345-534,
064/246-05-71.
(257359)

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

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка -
ла, у стро гом цен тру.
Тел. 064/164-04-30. 

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

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

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ло ка ле од 81 и 39 м2,
цен тар Стре ли шта.
Тел. 064/267-71-74.
(257486)

ИЗ ДА ЈЕМ два но ва
ло ка ла, цен тар, је дан
опре мљен са лон ле -
по те. 063/734-82-31.
(257563)

ПРО ДА ЈЕМ ло ка ле
16, 21 м2. 060/312-
90-00. (257711)

ИЗ ДА ЈЕМ кан це ла ри -
је у цен тру. 060/312-
90-00. (257711)

НА ПРО ДА ЈУ тра фи -
ка на глав ној ау то бу -
ској ста ни ци.
064/060-76-67.
(257154)

ПО ТРЕБ НА же на
фир ми за чи шће ње,
зва ти од 15 до 17 са -
ти. 064/557-76-81.
(СМС)

ПО ТРЕ БАН во до ин -
ста ла тер са ис ку -
ством. Кон такт тел
064/317-36-96 Гој ко
Ву ја но вић. (СМС)

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

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

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

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

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

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

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

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

ПО ТРЕБ НИ ани ма то -
ри и ко но ба ри (му -
шкар ци) за рад у
игра о ни ци „Остр во
са бла гом” у „Авив
пар ку”. 062/333-502.
(257189)

КРО ЈАЧ КОМ са ло ну
по треб на рад ни ца.
064/380-54-50.
(257205)

ПО ТРЕБ НЕ две де -
вој ке за рад у ка фи -
ћу „Пе ти ца”, код Ау -
то бу ске ста ни це.
064/059-88-42.
(257215)

ПО ТРЕБ НА ко но ба -
ри ца ка феу „Па ци -
фи ко”. 060/319-05-
77, 061/236-32-87.
(257264)

ПО ТРЕ БАН пе кар-
ка . 064/403-51-32.
(257272)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
у пе ка ри. 
064/403-51-32.
(257272)

ПО ТРЕБ НА де вој ка
за рад у Ка фе пи це -
ри ји „Gas”. 
062/212-543.
(257290)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад у Мар ке ту
„Бом бон чић”. До ћи у
су бо ту, 31. мар та
2018, у Ули цу Иве
Кур јач ког 59-а, од 18
до 2 са ти. (257343)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
или рад ник за ра ду
мар ке ту „Бом бон -
чић”. До ћи у пе так,
30. мар та 2018, у
Ули цу Мо ше Пи ја де
4, од 18 до 20 са ти.
(257343)

ХИТ НО по треб на
уче ни ца фри зер ском
са ло ну „Ме ри ма”.
063/196-94-85.
(257354)

КРЧ МИ „Ша ре ни ца”
по треб на ко но ба ри -
ца. Тел. 064/349-93-
43. (257358)

ХИТ НО по треб не
рад ни це за бу вљак,
те зга. 063/337-851.
(257391)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
на ро шти љу, са ис ку -
ством. 013/251-54-
48. (257399)

ФИР МИ „Сто ја но -
вић” по тре бан рад -
ник из ме ђу 25 и 35
го ди на ста ро сти, за
ма га цин ске по сло ве
и рад на при је му и
от пре ми ро бе.
013/352-000. (25733)

ПО ТРЕ БАН рад ник
„Ста кло Зо ки”, по -
жељ но ис ку ство.
064/131-72-85. (257)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца,
озбиљ на, за рад на
Зе ле ној пи ја ци.
064/122-69-78.
(257465)
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ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад у мар ке ту
„Бом бон чић”, до ћи у
не де љу 1. апри ла
2018. Спољ но стар че -
вач ка 47, Вој ло ви ца,
од 18 до 20 са ти.
(257473)

CHIMNEY BAR Бе о -
град, тра жи ко му ни -
ка тив не, мла де осо -
бе, за по сао про дав -
ца, са или без рад ног
ис ку ства. CV сла ти
на chim-
neybar.bg@gmail.co
m. Кон такт те ле фон
066/670-46-34. (Ф)

ПО ТРЕБ НА же на за
чу ва ње де вој чи це.
Зва ти по сле 17 са ти.
064/003-40-09.
(257478)

ПО ТРЕБ НА ко но ба -
ри ца. До ло во.
062/153-16-05.
(257485)

ПО ТРЕ БАН му шко-
жен ски фри зер за
стал ни рад ни од нос.
064/329-49-19. (25)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у пе ка ри.
064/582-29-46.
(257490)

ПО ТРЕБ НИ во за чи за
раз воз хле ба и пе ци -
ва. Пре воз обез бе -
ђен. 060/864-07-71. 

ПО ТРЕБ НИ ко но ба -
ри. 060/043-52-98.
/257511)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у ма ло про дај -
ном објек ту у пе ка -
ри. 063/606-330. 

ПО ТРЕБ НА де вој ка
за рад у ка фи ћу, зва -
ти на те ле фон
064/646-66-10. (ф)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦИ
„Би бац” по треб ни ис -
ку сни рад ни ци.
066/001-050. ПО -

ТРЕБ НЕ рад ни це за
рад у мар ке ту „Иде -
ал” на Стр ле и шту.
063/106-02-81.
(257565)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за рад у ау то-пе ри о -
ни ци. 063/135-28-32.
(257542)

ПО ТРЕБ НЕ ко но ба -
ри це и ко но ба ри за
рад у „Resto-caffe
klub S” сплав на Та -
ми шу. 060/734-73-
33. (257546)

ПО ТРЕ БАН по моћ ни
рад ник у штам па ри -
ји, са или без ис ку -
ства, Б ка те го ри ја, III
ССС. 063/295-789,
по сле 16 са ти.
(257550)

ТРА ЖИ се ку ва ри ца
са ис ку ством, ке те -
ринг и про сла ве.
069/822-48-23.
(2575579

ФИ ЗИЧ КИ рад ник са
Б ка те го ри јом за дис -
конт пи ћа, од 8 до
17. 013/333-679.
(257560)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви,
кре че ње, гле то ва ње,
сто ла ри ја, ве о ма по -
вољ но. 064/280-26-
15. (255453)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду -
бин ско пра ње на ме -
шта ја, ду ше ка. На та -
ша, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(256645)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР. По -
прав ке бој ле ра, шпо -
ре та, ин ди ка то ра,
раз вод них та бли, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88.
(256674)

ХЕ МИ ЈА, ча со ви за
основ це и сред њо -
школ це, по вољ но. Је -
ле на, 065/334-76-21.
(254419)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја,
ко мар ни ци, ро лет не,
ве не ци ја не ри, угра -
ђу јем, по пра вљам,
за ме на гурт ни.
064/181-25-00.
(256481)

БА ШТЕ орем и кул -
ти ви рам. 063/855-
92-70. (257038)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва -
ње, фар ба ње сто ла -
ри је, гипс ра до ви,
чи сто, ква ли тет но,
по вољ но. 063/304-
476, 061/189-97-33.
(256946)

ПРЕ ВОЗ ки пе ром до
5 то на. 063/361-560,
060/025-96-80.
(256982)

УГРА ЂУ ЈЕМ ви део
над зор у ва ше ку ће,
ви кен ди це. 064/134-
3018. (256986)

АЛУ – ПВЦ сто ла ри -
ја, ро лет не, ко мар ни -
ци, ве не ци ја не ри,
тра ка сте за ве се -
угра ђу јем, ра дим,
по пра вљам. 063/882-
25-09. (256855)

ХО БЛО ВА ЊЕ, фу го -
ва ње, по прав ка и ла -
ки ра ње пар ке та као
и брод ских по до ва.
060/643-21-53.
(256933)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са -
ње, бе то ни ра ње, ре -
но ви ра ње кро во ва,
сти ро пор, ба ва лит
фа са де. 063/865-80-
49. (256928)

ОРЕМ и фре зу јем
ба ште ма лим трак то -
ром. Ду ле, 064/163-
58-85. (256427)

МА ТЕ МА ТИ КА, ча -
со ви (основ ци, сред -
њо школ ци, при јем -
ни), ис ку сна ди пло -
ми ра на про фе сор ка
ма те ма ти ке. По вољ -
но, цен тар. 343-370.
(257213)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње су до пе ре,
ку па ти ла, адап та ци -
је, по прав ке, за ме не
од мах. 
013/331-657,
064/495-77-59.
(256447)

СРП СКИ је зик, ча со -
ви, основ ци и сред -
њо школ ци. Ис ку сна
про фе сор ка. По вољ -
но. Ми са,
064/322-46-79.
(256137)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је,
ка би не, сла ви на, бој -
ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76. 

ДИМ НИ ЧАР, чи шће -
ње дим ња ка, ко тло ва
и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95.
(255827)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва -
ње, кре че ње, фар ба -
ње сто ла ри је, фа са -
де, бр зо, ква ли тет но,
пен зи о не ри ма по -
пуст. 
013/235-78-82,
062/856-64-94.
(2572129)

ИС КУ СНА на став ни -
ца фран цу ског – ча -
со ви основ ци ма и
сред њо школ ци ма.
Тел. 064/196-47-23,
064/992-62-81.
(257235)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја,
ко мар ни ци, ро лет не,
ве не ци ја не ри, угра -
ђу јем, по пра вљам,
за ме на гурт ни.
064/181-25-00.
(257241)

ГИП САР СКО-МО -
ЛЕР СКИ фа са дер ски
ра до ви, спу ште ни
пла фо ни, пре град ни
зи до ви, фа са де.
060/521-93-40.
(257248)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР ра ди
но ве ин ста ла ци је, по -
пра вља ста ре, бој ле -
ри, ин ди ка то ри, та -
бле. 060/521-93-40.
(257248)

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
(257266)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар. 351-073,
064/157-20-03.
(257281)

ЧИ СТИМ шут, по дру -
ме, та ва не, дво ри -
шта, по вољ но. Злат -
ко, 061/144-82-86.
(257283)

ПРЕ ВОЗ ства ри, ро -
бе, се лид бе, ком би -
јем. Јо ца, 061/616-
27-87. (257281)

СЕ ЛИД БЕ са рад ни -
ци ма, бр зо, по вољ но,
из ба цу јем ста ри на -
ме штај. Злат ко, ту ра
1.000 ди на ра.
061/144-82-80.
(257283)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње су до пе ре,
ку па ти ла, адап та ци -
је, за ме на, по прав ке.
013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59.
(257283)

ПО ПРАВ КА кро во ва
и оста лих гра ђе вин -
ских ра до ва.
064/866-25-76,
013/361-601.
(257275)

ЧИ СТИМ и спре мам
ста но ве, ако вам тре -
ба по зо ви те.
064/278-71-20. (257)

ЧА СО ВИ ен гле ског и
не мач ког за све уз ра -
сте. Пре во ди. Тел.
064/486-05-98.
(257336)

ХЕ МИ ЈА, фи зи ка,
ма те ма ти ка, при пре -
ма за ма лу ма ту ру.
Основ ци ма, сред њо -
школ ци ма, про фе -
сор ка. 
063/842-81-90.
(257312)

СТА ТИ СТИ КА, по -
слов на ма те ма ти ка
(еко ном ски), ви ша
по слов на шко ла (Ме -
га тренд), Син ги ду -
нум, ви ша ту ри стич -
ка шко ла и сл. Про -
фе сор ка. 063/856-
48-70. (257312)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње ка на ли за -
ци је, адап та ци је ку -
па ти ла, сер вис.
063/115-71-67.
(2573177)

СРП СКИ је зик и књи -
жев ност, при пре ме
за при јем не ис пи те
на фа кул те ти ма и
ма лу ма ту ру.
064/520-26-54.
(257321)

ХЕ МИ ЈА, ча со ви за
основ це и сред њо -
школ це, по вољ но. Је -
ле на, 065/334-76-21.
(254419)

ВА РИ ЛАЦ тра жи по -
сао – ар гон, ЦО 2,
елек тро. Тел.
065/910-19-63.
(257344)

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.
(257361)

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.
(257363)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че -
ње, гипс, де мит фа -
са де, по вољ но, пен -
зи о не ри ма по пуст.
061/626-54-06.
(257373)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
адап та ци је ку па ти ла,
вен ти ли, сла ви не, 
по прав ке, од гу ше ње
ка на ли за ци је 
од мах. 
061/193-46-42.
(257380)

МО ЛЕ РАЈ, фа са де,
сто ла ри ја, гипс, об -
ра де око про зо ра,
ком плет не адап та ци -
је. 063/893-39-94.
(257403)

ЧИ СТИ МО та ва не,
по дру ме, шут, ра ди -
мо нај по вољ ни је.
061/321-77-93.
(257413)

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.
(257443)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре -
свла чи на ме штај, са
ис ку ством,  тра жи
по сао. 064/120-77-
64. 

РА ДИ МО све фи зич -
ке по сло ве: ру ше ња
ку ћа, раз би ја ње бе -
то на, чи шће ње та ва -
на, од но ше ње ства -
ри. 064/122-69-78.
(257465)

ОЗБИЉ НА, од го вор -
на же на не го ва ла би
ста ри ју осо бу.
065/624-76-23.
(257482)

ВИ ША ме ди цин ска
се стра из Кли нич ког
цен тра: те ра пи је, чу -
ва ње де це/ста рих.
060/404-84-07.
(257483)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ и спре -
ма ње ста но ва.
061/412-44-50.
(257494)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва -
ње, фар ба ње сто ла -
ри је, гипс ра до ви,
чи сто, по вољ но, ква -
ли тет но. 063/304-
476, 0671/189-97-33.
(257510)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР -
СКЕ  услу ге, за ме на
вен ти ла, уво ђе ње но -
вих ин ста ла ци ја.
060/699-92-78.
(257519)

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. (257521)
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ДУ БИН СКО пра ње
те пи ха, пре воз бес -
пла тан. 302-820,
064/129-63-79.
(257534)

КЕ РА МИ ЧАР с ду го -
го ди шњим ис ку -
ством, ква ли тет но,
пе дант но, по вољ но.
064/252-51-75,
062/153-37-06.
(257554)

ЗА МЕ НА по ло мље -
ног цре па, чи шће ње
олу ка, ви син ски ра -
до ви. 065/535-24-56.
(257559)

МЕ ДИ ЦИН СКИ пе ди -
кир, ура сли нок ти,
кур је очи, ма са жа те -
ра пе ут ска ре лакс.
061/308-95-86.
(257564)

ЧА СО ВИ ен гле ског,
сви ни вои, про фе -
сор ка са ис ку ством,
по вољ но. 
062/760-036.
(257568)

ДУ БИН СКО ан ти бак -
те риј ско и дез ин фек -
ци о но пра ње те пи ха
и на ме шта ја. Пре воз
бес пла тан. 
066/001-050,
063/329-464.
(257562)

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)

ПАР КЕТ по ста вљам и
хо блу јем, мај стор с
ду го го ди шњим ис ку -
ством из Де бе ља че, с
ма те ри ја лом или без
ње га. Но ле (имам и
пар кет), 
013/665-220,
063/847-74-38.
(4755)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве -
ли ким ки пе ром:
шљу нак, пе сак, се ја -
нац, ри зла, шут.
063/246-368. 
(4756)

БАЛ ТО КАД ка да, об -
но ва гла зу ре, пла сти -
фи ци ра ње, 28 го ди на
с ва ма, га ран ци ја.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. 
(и)

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац од 1 до 5 м³,
од воз шу та са уто ва -
ром, ру ше ње.
063/771-55-44.
(256466)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе мер це дес ка ми о -
ном, рад ни ци, по -
вољ но. Вук. 063/278-
117, 064/176-91-85.
(256615)

ОД ГУ ШЕ ЊЕ ка на ли -
за ци је спе ци јал ним
ма ши на ма, мо же
пре ко ра чу на. „Ac-
qua”, 062/532-346.
(256252)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви и
фа са де. 064/317-10-
05. (257472)

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. bom-
boncicb@gmail.com,
www.selidbe-bom-
boncic.com (257343)

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.
(257343)

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.
(257343)

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. bom-
boncicb@gmail.com,
www.selidbe-bom-
boncic.com
(257343)

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. (257343)

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.
(257343)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
дру ге ро бе. Пан че во-
да ље. Це на до го вор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(257355)

ЛА ЛЕ – пре во зим ки -
пе ром, по вољ но: гра -
ђе вин ски ма те ри јал,
ри злу, од во зим шут.
064/354-69-94.
(257371)

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.
(257366)

МО ЛЕР СКО-ФА СА -
ДЕР СКИ ра до ви,
гипс, ке ра ми ка, ла -
ми нат, про лећ ни по -
пуст, про ве ри те.
061/141-38-02.
(257373)

МО ЛР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви и фа са -
де, ла ми нат.
061/28366-41,
062/976-42-18.
(2574729

РО ЛЕТ НЕ, ве не ци ја -
не ри, тра ка сте, ро ло
за ве се. Мо гућ ност
пла ћа ња пре ко жи -
ро-ра чу на. 064/189-
40-91, 013/354-777. 

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.
(257424)

МО ЛЕР СКИ РА ДО -
ВИ, гипс, сто ла ри ја.
061/283-66-41.
(257472)

ПО ПРАВ КА те ле ви -
зо ра, ЦО 2 апа ра та,
про да ја по лов них,
сер вис ау то-кљу че ва,
аку ба те ри ја.
063/800-01-96.
(257271)

ПО ПРАВ КА бе ле тех -
ни ке, мон та жа и сер -
вис кли ма уре ђа ја.
Овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(256061) 

ПЕР ФЕКТ: фа са де,
зи да ње, мал те ри са -
ње, гле то ва ње, кре -
че ње, ке ра ми ка, ла -
ми на ти, кров.
063/122-14-39.
(257184)

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.
(257436

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац од 1 до 5 м³,
од воз шу та са уто ва -
ром, ру ше ње.
063/771-55-44.
(257506)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР.
Од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, вен ти -
ла, ба те ри је, са ни та -
ри је, при кључ ка во де
и ка на ли за ци је. Од
0-24 са та, пен зи о не -

ри ма екс тра по пуст.
До ла зим од мах.
013/235-39-21,
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(257526) 
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ГРАД ПАН ЧЕ ВО

КО МИ СИ ЈА ЗА ИЗ БОР КО РИ СНИ КА ЈАВ НЕ ПО ВР ШИ НЕ ЗА ПРИ ВРЕ МЕ НО ПО СТА ВЉА ЊЕ ФРИ ЖИ ДЕ РА ЗА ПРО ДА ЈУ СЛА ДО ЛЕ ДА

РАС ПИ СУ ЈЕ ЈАВ НИ ОГЛАС
ЗА ЈАВ НО НАД МЕ ТА ЊЕ

за из бор ко ри сни ка јав не по вр ши не за при вре ме но по ста вља ње фри жи де ра за про да ју сла до ле да 

I

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О ПОД НО ШЕ ЊУ ПРИ ЈА ВЕ

При ја ва за уче шће у јав ном над ме та њу са при ло же ном до ку мен та ци јом до ста вља се по штом или лич но на адре су Град Пан че во, Трг кра ља Пе тра I 2 - 4 са на зна -

ком 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 – „ЗА КО МИ СИ ЈУ ЗА ИЗ БОР КО РИ СНИ КА ЈАВ НЕ ПО ВР ШИ НЕ ЗА

ПРИ ВРЕ МЕ НО ПО СТА ВЉА ЊЕ ФРИ ЖИ ДЕ РА ЗА ПРО ДА ЈУ СЛА ДО ЛЕ ДА -НЕ ОТВА РАЈ” 

       БЛА ГО ВРЕ МЕ НИМ ПРИ ЈА ВА МА СЕ СМА ТРА ЈУ ОНЕ ПРИ ЈА ВЕ КО ЈЕ ПРИ СТИГ НУ НА АДРЕ СУ Град Пан че во, Трг Кра ља Пе тра I 2 - 4, У ро ку од  30.0 3.

2018. го ди не до 10. 04. 2018. го ди не  до 10 са ти. 

Не пот пу не и не бла го вре ме не при ја ве не ће се узи ма ти у раз ма тра ње и исте ће би ти од ба че не.

II

По да ци о ме сту и по вр ши ни де ла по вр ши не јав не на ме не

Пр ва зо на:

1. Трг Кра ља Пе тра  (из ме ђу згра де по ре ске упра ве и Вој во ђан ске бан ке)

2.  Угао Ди ми три ја Ту цо ви ћа и Тр га Кра ља Пе тра  (ис пред „Мак си је вог” објек та)

3. Угао ули це Вој во де Р. Пут ни ка и Војв. Жи во ји на Ми ши ћа у Ули ци  Вој во де Р. Пут ни ка

4. Угао ули це Вој во де Р. Пут ни ка и Војв. Жи во ји на Ми ши ћа у Ули ци  Војв. Жи во ји на Ми ши ћа

5. Трг Сло бо де пре ко пу та од ула за од По штан ске Ште ди о ни це

6.  Трг Сло бо де, код че сме

Дру га зо на:

7. По тез Ка ра ђор ђе ве (пре ко пу та Ур ба ни зма) – ле ви тро то ар од ули це Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка  до Ње го ше ве,

8. Ули ца Св. Са ве пре ко пу та ЈП АТП-а

9.  Ули ца Св. Са ве, ула зни пла то у Дом Омла ди не

Тре ћа зо на:

10. Ул. Ни ко ле Те сле, на кра ју ули це Н. Те сле, на тр гу Ђор ђа Вај фер та

11. По тез уз ре ку Та миш на пла тоу код објек та град ског ку па ти ла

12. По тез уз ре ку Та миш по ред ре сто ра на „Ша ран”

13. На род на Ба шта у бли зи ни из ла за ка на се љу Стре ли ште

14.  На род на Ба шта код Во ли је ре

15.  На род на Ба шта у бли зи ни ула за у ка фе

16.  Парк Ба ру та на бли зу рас кр сни це код објек та „Ба ру та на”

III

ПЕ РИ ОД НА КО ЈИ СЕ ДЕО ПО ВР ШИ НЕ ЈАВ НЕ НА МЕ НЕ ДА ЈЕ НА КО РИ ШЋЕ ЊЕ

       По вр ши на јав не на ме не за по ста вља ње фри жи де ра за про да ју сла до ле да да је се на пе ри од од 01. 04 до 31. 10. те ку ће го ди не.

IV

ИЗ НОС ЛО КАЛ НЕ КО МУ НАЛ НЕ ТАК СЕ ЗА КО РИ ШЋЕ ЊЕ ПО ВР ШИ НЕ ЈАВ НЕ НА МЕ НЕ 

Ме сеч на так са за ко ри шће ње по вр ши не јав не на ме не, за по ста вља ње фри жи де ра за про да ју сла до ле да, за пе ри од ду жи од 30 да на пла ћа се: це на/м² 

за  I зо ну   -    1.688,00 

за II зо ну  -     1.435,00

за III зо ну  -    1.182,00

за IV зо ну  -       928,00 

за V зо ну  -        675,00

V

ГА РАНТ НИ ИЗ НОС

Оба ве за уче сни ка у јав ном над ме та њу је да  упла ти га рант ни из нос на ра чун број: 840-3428741-76 Град ска упра ва Пан че во-га рант ни из но си за уче шће на јав ним

над ме та њи ма и то:

I зо ну:40.000,00 динара

II зо ну:35.000,00 динара

III зо ну:30.000,00 динара

IV зо ну:25.000,00 динара

V зо ну:20.000,00 ди на ра 

Упла том га рант ног из но са уче сник у по ступ ку јав ног над ме та ња при хва та усло ве из јав ног огла са.

Рок за по вра ћај га рант ног из но са, уче сни ку ко ји ни је сте као пра во на део по вр ши не јав не на ме не,  је осам да на од да на ко нач но сти Ре ше ња о да ва њу на ко ри шће -

ње по вр ши не јав не на ме не, у упла ће ном из но су без ка ма те.

Оба ве за уче сни ка ко ји ни је сте као пра во на део по вр ши не јав не на ме не у по ступ ку јав ног над ме та ња, је да на зна чи број ра чу на на ко ји ће би ти  упла ћен га рант ни

из нос.

VI

ПО ЧЕТ НИ ЈЕД НО КРАТ НИ ИЗ НОС 

По чет ни јед но крат ни из нос у ци љу сти ца ња пра ва на ко ри шће ње  по вр ши не јав не на ме не за по ста вља ње фри жи де ра за про да ју сла до ле да из но си за :

I зо ну:25.000,00 ди на ра,

II зо ну:20.000,00 динара

III зо ну:15.000,00 ди на ра,

IV зо ну:10.000,00 ди на ра,

V зо ну:  5.000,00 ди на ра.

Уче сник у јав ном над ме та њу ду жан је да нај ве ћи из ли ци ти ра ни из нос упла ти на ра чун број:

840-741531843-77 Ко му нал на так са за ко ри шће ње про сто ра на јав ним по вр ши на ма или ис пред по слов ног про сто ра у по слов не свр хе, осим ра ди про да је штам пе,

књи га и дру гих  пу бли ка ци ја, про из во да ста рих и умет нич ких за на та и до ма ће ра ди но сти, по мо де лу 97, оба ве зно са по зи вом на број по ре ше њу Се кре та ри ја та за

по ре ску ад ми ни стра ци ју.

       Де по зит за укла ња ње  фри жи де ра за  про да ју сла до ле да, из но си 5.000,00 ди на ра и упла ћу је се на жи ро ра чун бу џе та гра да Пан че ва, број ра чу на: 840-

745141843-30, Оста ли при хо ди у ко рист ни воа гра до ва, по мо де лу 97, са по зи вом на број 66-226-74514112.

    Део по вр ши не јав не на ме не за по ста вља ње фри жи де ра за про да ју сла до ле да до би ће на ко ри шће ње, уче сник у јав ном над ме та њу ко ји по ну ди нај ви ши јед но -

крат ни из нос.

       Уче сник ко ји је на јав ном над ме та њу по ну дио нај ве ћи из нос за сти ца ње пра ва на ко ри шће ње  по вр ши не јав не на ме не, ду жан је да  упла ти по ну ђе ни из нос

као и утвр ђе ни де по зит на име тро шко ва укла ња ња фри жи де ра за про да ју сла до ле да, пре до но ше ња Ре ше ња гра до на чел ни ка или ли ца ко је он овла сти, и  да над -

ле жном се кре та ри ја ту до ста ви до каз о из вр ше ној упла ти.

       Уче сник у по ступ ку јав ног над ме та ња ко ме је дат део по вр ши не јав не на ме не за по ста вља ње фри жи де ра за про да ју сла до ле да, у слу ча ју од у стан ка гу би пра во

на по вра ћај га рант ног из но са и евен ту ал но упла ће ног јед но крат ног из но са.

       Уко ли ко уче сник ко ји је на јав ном над ме та њу по ну дио нај ве ћи из нос за сти ца ње пра ва на ко ри шће ње  по вр ши не јав не на ме не, не упла ти по ну ђе ни из нос, Ко -

ми си ја по зи ва уче сни ка, ко ји је по ну дио сле де ћи нај ве ћи из нос, да у ро ку од 8 да на упла ти свој нај ве ћи по ну ђе ни из нос и утвр ђе ни де по зит на име тро шко ва укла -

ња ња фри жи де ра за про да ју сла до ле да. 

       По сту пак јав ног над ме та ња ће се сма тра ти успе лим уко ли ко се на јав ни оглас при ја ви са мо је дан по ну ђач, уко ли ко по ну ди јед но крат ни из нос, ко ји ни је ма њи

од по чет ног из но са.

       По упла ти сред ста ва из прет ход ног ста ва, уче сник у јав ном над ме та њу, под но си зах тев над ле жном се кре та ри ја ту  за из да ва ње Ре ше ња о одо бре њу за по ста вља -

ње фри жи де ра за про да ју сла до ле да.

VII

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈИ КО ЈА СЕ МО РА ПРИ ЛО ЖИ ТИ ПРИ ЛИ КОМ ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊА НА ОГЛАС 

При ја ва за уче шће на јав ном над ме та њу под но си се у за тво ре ној ко вер ти,  мо ра би ти пот пи са на од стра не фи зич ког ли ца, од но сно пот пи са на од стра не овла шће -

ног ли ца и ове ре на пе ча том од стра не прав ног ли ца од но сно пред у зет ни ка и оба ве зно са др жи: 

фи зич ка ли ца: име и пре зи ме, ЈМБГ, адре су ста но ва ња, 

пред у зет ни ке и прав на ли ца: на зив, од но сно по слов но име, МБ, ПИБ, се ди ште 

Уз при ја ву се до ста вља и:

1. до каз о упла ће ном га рант ном из но су, 

2. уред но овла шће ње за за сту па ње, 

3. фо то ко пи ја ЛК за фи зич ка ли ца,

4. из вод из ре ги стра над ле жног ор га на не ста ри ји од шест ме се ци (за прав на ли ца и пред у зет ни ке)

5. по твр да о из ми ре њу оба ве за по осно ву из вор них при хо да гра да Пан че ва.

6. сва до ку мен та ци ја мо же се под не ти у ори ги на лу или ове ре ној фо то ко пи ји.

VIII

МЕ СТО И ВРЕ МЕ ОДР ЖА ВА ЊА ЈАВ НОГ НАД МЕ ТА ЊА

Јав но над ме та ње одр жа ће се у про сто ри ја ма Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе тра I 2 - 4 , Пан че во, у Ма лој са ли на I спра ту, 10. апри ла 2018. го ди не,

са по чет ком у 12  са ти.

Бли жа оба ве ште ња у ве зи са огла сом, као и до ку мен та ци јом на осно ву ко је је са чи њен и рас пи сан овај оглас, мо гу се до би ти у про сто ри ја ма Се кре та ри ја та за ур -

ба ни зам, гра ђе вин ске, стам бе но-ко му нал не по сло ве и са о бра ћај, Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I 2 - 4 , Пан че во, кон такт осо ба: Зол тан Ке ре кеш,

те ле фон број 013/308-864.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изград-

њи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка,

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и

98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)   

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам,

грађевинске и стамбено-комуналне послове

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за из-

градњу вишепородичног стамбеног објекта за социјал-

но становање спратности По+Пр+2+Пк на катастар-

ској парцели бр. 4273 К.О. Панчево, у Улици Светоза-

ра Милетића бр. 29 у Панчеву, израђен од стране ДОО

„Геовозија” Панчево, Ул. Др. Касапиновића бр.14,

Панчево, под бројем УП 3656/1-18, за инвеститора

Град Панчево путем ЈП „Градска стамбена агенција”,

Панчево, Његошева бр.1-а.

      Увид у Урбанистички пројекат може се извршити

и згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Пе-

тра I, бр.2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комунал-

не послове и саобраћај. Информације и сва обавеште-

ња о јавној презентацији можете добити на телефон

013/331-130, канцеларија 609 и 610, у времену од 10

до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7

дана, почев од 30. 03. 2018.

      Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном облику,

Градској управи града Панчева, Секретаријату за ур-

банизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове,

путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг

краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. 

Mo dE ko lo d.o.o. Be o grad ras pi su je kon kurs za po zi ci je

u No vom Sa du i Pan če vu

Vo zač te ret nog mo tor nog vo zi la

Opis po sla:

·      Za po sle ni će ra di ti na po slo vi ma vo za ča te ret nog vo zi la

Ide a lan kan di dat tre ba lo bi da is pu nja va sle de će uslo ve:

·      Vo zač ka do zvo la C ka te go ri je

·      Mi ni mum sred nja struč na spre ma - po želj no teh -

ničkog usme re nja

·      Po želj no is ku stvo na po slo vi ma vo za ča te ret nog mo -

tor nog vo zi la mi ni mum dve go di ne

·      Po želj no po se do va nje ADR ser ti fi ka ta

Rad nik na čiš će nju u in du stri ji

Opis po sla:

·      Za po sle ni će ra di ti na po slo vi ma in du stri skog čiš će -

nja i pra nja i sa na ci ji eko loš kih ak ci de na ta

Ide a lan kan di dat tre ba lo bi da is pu nja va sle de će

uslo ve:

·      Zdrav stve no spo so ban

·      Po želj no is ku stvo na po slo vi ma in du stri skog čiš će nja

Za po sle ni ma nu di mo si gu ran po sao u kom pa ni ji ko ja je

li der na tr ži tu u obla sti in du strij skog odr ža va nja i uslu -

ga ma u obla sti zaš ti te ži vot ne sre di ne kao i pro stor za

na pre do va nje i usa vr ša va nje.

Svi za in te re so va ni mo gu do sta vi ti svo je pri ja ve na

mail posao@modekolo.co.rs ili lič no sva kog rad nog

da na od 12 do 14h u pro sto ri ja ma fir me u Pan če vu,

ul. Utve Zla to kri le 9.

Аген ци ја за ли цен ци ра ње сте чај них управ ни ка, као

сте чај ни управ ник сте чај ног ду жни ка 

ДП УТВА-РАД НИК Пан че во у сте ча ју

П О З И В А

бив ше за по сле не да у ро ку од 60 да на од да на об ја ве

огла са, ра ди по ве зи ва ња ста жа, до ста ве : 

1.    ове ре ну фо то ко пи ју рад не књи жи це и  

2.    по твр ду над ле жног су да да ни су при нуд ним пу тем

вр ши ли на пла ту за ра да у пе ри о ду од 01. 01. 2001. го -

ди не до 12. 03. 2010. го ди не.

До ку мен та ци ју до ста ви ти на адре су по ве ре ни ка: Је ли -

ца Ву ко лић, Кра ља Пе тра I бр. 3, 23000 Зре ња нин.

Кон такт те ле фон: 023/582-020



КРО ВО ВИ, по прав ке,
за ме на цре па, ле тви,
ста рог цре па и по -
став ке но вог кро ва,
цре па, ро го ви, па то -
ше ње, изо ла ци је, нај -
јеф ти ни ји у гра ду,
пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. 013/235-39-
21, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(257526) 

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
шпо ре те, бој ле ре, по -
пра вља мо ква ли тет но
с га ран ци јом. „Фри -
го тех ник”, 013/361-
361, 064/122-68-05.
(257073)

ДУ БИН СКО, ан ти бак -
те риј ско пра ње те пи -
ха и на ме шта ја. Пре -
воз бес пла тан.
066/001-050,
063/329-464.
(257562)

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.
(257249)

ЖЕ НУ са му, без род -
би не, до 80 го ди на,
за јед нич ки жи вот.
061/190-04-30.
(257296)

УСТУ ПАМ два гроб на
ме ста, Ка то лич ко
гро бље. 
064/438-12-35.
(257296)

УСА МЉЕ НИ удо вац,
63, упо знао би уса -
мље ну же ну 
од 50 до 70. 061/193-
46-42. (257380)

МУ ШКА РАЦ тра жи
же ну, де вој ку.
064/523-73-83.
(257437)

АКО си уса мље на,
же лиш брак, ја ви се.
064/437-63-59.
(257484)

Петак, 30. март 2018. ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 25

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150

31. мар та 2018, на вој ло -

вач ком гро бљу, у 10 са -

ти, да ва ће мо го ди шњи

по мен на шој

СИ ДИ КА ЛИЋ
БЕ БИ

Не до ста јеш нам.
Су пруг ПЕ ТАР, ћер ка

ЈЕ ЛЕ НА и се стра ЛЕ ЛА
с по ро ди ца ма

(117/257495)

Се ћа ње на ро ди те ље

ПЕ ТР ОВ

НИ КО ЛА КО СА НА
Но си мо Вас у ср цу...

По ро ди ца ПЕ ТР ОВ
(120/257512)

др ДО БРИ ВОЈ ОЛ ЋАН

1942–2006.
Опет је сун це, а увек си ти.  Во ли мо те.

По ро ди ца и при ја те љи

(122/257517)

По след њи по здрав

ПЕ СЕ КИ ИШТВА НУ ПИ ШТИ

од су пру ге ДО БРИ ЛЕ, си на СТЕ ВА НА и ћер ке

ДА НИ ЈЕ ЛЕ с по ро ди ца ма
(83/257397)

По след њи по здрав

ПЕ СЕ КИ

ИШТВА НУ 

ПИ ШТИ

од шу ра ка ДРА ГОЈ ЛА

ПЕ ТРО ВИ ЋА 

с по ро ди цом

(84/257398)

По след њи по здрав зе ту

и па ши

ПИ ШТИ

од ДРА ГИ ЊЕ и ВЛАЈ КА

с по ро ди цом

(79/257388)

По след њи по здрав дра -

гом зе ту

ПЕ СЕ КИ

ИШТВА НУ 

ПИ ШТИ

С по што ва њем ГИ ЛЕ и

СЛА ВИ ЦА с по ро ди цом

(99/257440)

НА ДА УГРАН

1949–2018.

Тво ји нај ми ли ји: МИ ША, БА ТА 

и МИЛ КА са де цом
(65/257349)

По след њи по здрав

НА ДИ УГРАН

ДУ ШИ ЦА, ДЕ КА и ЗО РАН
(66/257349)

У су бо ту, 31. мар та, у 11 са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву, одр жа -

ће се че тр де се то днев ни по мен на шем  во ље ном

ИВА НУ РА ДО НИ ЋУ

У ср цу те но си мо, а од за бо ра ва чу ва мо.

Тво ја по ро ди ца

(131/257530)

Про шла је го ди на от ка ко ни је с на ма на -

ша су пру га, мај ка и ба ка

ДУ ШИ ЦА МАН ДИЋ

Ње ни: су пруг ВО ЈО и си но ви 

БРА НИ СЛАВ, МИ РО СЛАВ и СИ НИ ША

с по ро ди ца ма

(133/ф)

По след њи по здрав ку ми

МА РИ ЈИ 

ПРЕ ДИЋ

од ку ма ПЕ РЕ

(132/257551)НЕ НАД ША ЛЕ ТИЋ
1939–2017.

Го ди ну да на от ка да ни си са на ма во ље ни.
Смрт не по сто ји за оне ко ји се во ле. За у век ћеш
оста ти у на шим ср ци ма и ми сли ма. Хва ла ти на
свим ле пим мо мен ти ма ко је си нам пру жио.
Мно го не до ста јеш...

Тво ја су пру га МИ ЛАН КА, ћер ка НА ТА ША, син
КР СТО, уну ци НИ КО ЛА, НЕ МА ЊА и ДА НИ ЛО,

уну ка СО ФИ ЈА, зет НЕ БОЈ ША и сна ха СО ЊА
(134/4757)

Vo de ća kom pa ni ja za pro da ju i di stri bu ci ju ka Ho Re Ca

sek to ru na te ri to ri ji Be o gra da. Sa se diš tem u Be o gra du,

Bu le var de spo ta Ste fa na 115.

*Lo ka ci ja ma ga ci na is pod Pan če vač kog mo sta*

Po zi va sve za in te re so va ne da se pri ja ve na oglas za po -

slo ve:

1.    Vo zač – do sta vljač – mi ni mum III SSS, po zna va nje

gra da, vo zač ka do zvo la C ili B ka te go ri je, da ni je kri vič -

no osu đi van i da se pro tiv nje ga ne vo di po stu pak. Mi ni -

mal na pri ma nja 46.000,00 di na ra

2.   Po moć nik u raz vo zu – mi ni mum III SSS, da ni je

osu đi van i da se pro tiv nje ga ne vo di po stu pak. Mi ni mal -

na pri ma nja 37.000,00

Pri ja ve sla ti na posao@scb.rs

SMS pri ja ve 064/824-25-17

Rok pri ja va: 15. 04. 2018. go di ne.

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ЗЕ ЛЕ НИ ЛО”

ПАН ЧЕ ВО

РАС ПИ СУ ЈЕ

КОН КУРС
ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ПО СЛОВ НОГ ПРО СТО РА

– ЛО КА ЛА

      Ло кал бр. 11 у ла ме ли 5, укуп не по вр ши не 10,52

м², на Зе ле ној пи ја ци, Ули ца Осло бо ђе ња б.б, по

по чет ној це ни од 1.000,00 ди на ра  по ме тру ква -

драт ном.

      Ло кал бр. 9 у ла ме ли 7, укуп не по вр ши не 10,52

м², на Зе ле ној пи ја ци, Ули ца Осло бо ђе ња б.б, по

по чет ној це ни од 1.000,00 ди на ра по ме тру ква -

драт ном.

      Ло кал бр. 6 у ла ме ли 9, укуп не по вр ши не 68,50

м², на Зе ле ној 

пи ја ци, Ули ца Осло бо ђе ња б.б, по по чет ној це ни од

1.000,00 ди на ра по ме тру ква драт ном.

      Рок за до ста вља ње по ну да је 8 да на од да на об ја -

вљи ва ња Кон кур са.

      Бли жи усло ви Кон кур са би ће ис так ну ти на огла -

сним та бла ма Рад не за јед ни це (Пан че во, Ди ми три ја

Ту цо ви ћа 7-а), Роб не пи ја це „Ае ро дром” и Зе ле не пи -

ја це у Пан че ву.

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ” 

потребан радник

помоћник фарбара за припрему возила.

CV послати на адресу: 

Книћанинова 1а или на мејл адресу:

autocentarzoki@mts.rs 

УПО ЗНАО бих пен зи -
о нер ку ко ја жи ви са -
ма, до 65 го ди на.
062/177-82-87.
(257500)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом го ди шњу пен -
зи о нер ску кар ту из -
да ту од АТП-а на име
Слав на Су ва чар.
(257566)

ПАН ЧЕВ ЦИ 
– по пуст 
– апарт ма ни 
на Зла ти бо ру 
- код „Мо не”.
063/337-851.
(257393)

УСЛУГЕ РАЗНО

ТУРИЗАМ
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

На кон те шке бо ле сти, 22. мар та, на пу стио нас је наш во ље ни

ДРА ГО СЛАВ ПЕ ТРО ВИЋ

1955–2018.

Био си наш ка мен те ме љац, на ша си гур ност, узда ни ца и без бри -

жност.

Са да си нас на пу стио, али веч но ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма и ми -

сли ма.

Тво ји во ље ни си но ви БО ЈАН и АЛЕК САН ДАР и су пру га НА ДА

(101/257448)

ЈО ВАН ВИ ДА НО ВИЋ
1. IV 2008 – 1. IV 2018.

Вре ме про ла зи, а бол и ту га раз ди ру на шу ду шу.

По но су наш, ка ко вре ме од ми че на ма је све те же.

На ша љу бав, на ша бол и ту га за то бом тра ја ће

ко ли ко и ми.

Су пру га МАЦА, син МИ ЛЕ, ћер ка ТА МА РА и зет

МАР КО
(108/257456)

ЈО ВАН 

ВИ ДА НО ВИЋ

1. IV 2008 – 1. IV 2018.

Ни је мр тав онај ко ји је

умро, већ онај ко је за бо -

ра вљен, што ти ни ка да

не ћеш би ти.

Твој син МИ ЛЕ

(109/257456)

По след њи по здрав

СА БО ЈО ЖЕ ФУ

од бра та ТО НИ ЈА

с по ро ди цом

(110/257463)

С ту гом и бо лом у ср цу опра шта мо се од на шег во ље ног су пру га,

оца, бра та и де де

СТА НИ МИ РА СТО ЈА НОВ СКОГ

1950–2018.

Оста ћеш увек у на шим ср ци ма.

Су пру га ЗО РИ ЦА, син СР ЂАН, кће ри ЈЕ ЛЕ НА, ТА ЊА и ДУ ШИ ЦА

с де цом, брат ИВАН, сна ја ТРА ЈАН КА са МАР ЈНОМ, СЛА ЂА НОМ

и де цом

(113/257468)

С ту гом се опра шта мо од на ше во ље не

ЉУ БИ ЦЕ МАР КО ВИЋ ЉИ ЉЕ

За у век ће оста ти у на шем се ћа њу.

Са хра на ће се оба ви ти 29. мар та 2018, у 14 са ти,

на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Брат ЗО РАН с по ро ди цом
(127/257527)

По след њи по здрав дру га -

ри ци

ЉУ БИ ЦИ 

МАР КО ВИЋ

100-та ге не ра ци ја 

Гим на зи је „Урош 

Пре дић” Пан че во

(128/257526)

23. мар та 2018. го ди не пре ми ну ла је на ша дра га мај ка, ба ка и та шта

ДА НИ ЦА СРЕ ДО ЈЕ ВИЋ

1939–2018.

Хва ла за сву љу бав, не жност и до бр о ту ко ју си нам пру жи ла.

Ожа ло шће ни: ћер ка ЈА СМИ НА, уну ка МИ ЛИ ЦА и зет ДРА ГАН

(16/257233)

ДА НИ ЦА 

СРЕ ДО ЈЕ ВИЋ

Хва ла за искре но при ја -

тељ ство и дру же ње.

СА ШКА и ЈЕ ЛА

(93/257420)

ИЗ ЈА ВА ЗА ХВАЛ НО СТИ

За хва љу је мо се свом осо бљу Ин фек тив -

ног оде ље ња Оп ште бол ни це Пан че во

на че лу са др Ду шан ком Жи ло вић и др

Би ља ном Ја ко вље вић за сву па жњу,

бри гу и не гу ко ју су пру жи ли на шој

дра гој мај ци, ба ки и та шти Да ни ци Сре -

до је вић за вре ме ле че ња на оде ље њу.

По ро ди ца Жу јо вић
(17/257233)

ДА НИ ЦА СРЕ ДО ЈЕ ВИЋ
По се до ва ла си све вр ли не до бр ог чо ве ка. Увек ће те

се ра до се ћа ти ДУ ШАН КА, НА ТА ША, ТО МИ СЛАВ КА,

ЦА ЦА и ГИ ЛЕ из „Тр го про дук та”

(56/257329)

По след ње збо гом дра гој ком ши ни ци и при ја те љу

ДА ЦИ
По чи вај у ми ру, не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ји: ЈЕ ЦА и БА НЕ с по ро ди ца ма

(77/257383)

По след њи по здрав

ДА НИ ЦИ СРЕ ДО ЈЕ ВИЋ

од по ро ди ца КЕ ВРЕ ШАН, НО ВА КО ВИЋ и РОК НИЋ

(118/257496)

Дра га на ша

ДА НИ ЦЕ

по чи вај у ми ру, не ка те

ан ђе ли чу ва ју.

Ко ле ги ни це МИЛ КА,

МИ ЛИ ЦА и БРАН КА

(47/257313)

По след њи по здрав нај дра жој

ба ба ПА ВИ

од: уну ка ЖЕЉ КА, снај ке БО ЈА НЕ и пра у ну ке СА ЊЕ

(123/257518)

На пу сти ла нас је на ша

дра га

ПА ВА 
БО ГО ЈЕ ВАЦ

1939–2018.
По след њи по здрав од

ћер ки ДУ ШИ ЦЕ 
и МИ ЛА НЕ, зе та 

ИВА НА, уну ке ИВА НЕ
и се ста ра БИ НЕ 

и ЉУ БИН КЕ

(130/257533)

Во ље ни ни кад не уми ру

ВА НЕ 

ЂОР ЂЕ ВИЋ
20. II 1949 – 22. III 2018.

Во ље ном су пру гу, оцу,

све кру и де ди 

по след њи по мен од 

су пру ге ДО НЕ, си но ва 

НЕ БОЈ ШЕ и ДРА ГА НА,

сна је ЈА СМИ НЕ 

и ГОР ДА НЕ и уну ка

МИ ЛО ША, МАР КА 

и СА ВЕ

(22/257242)

26. мар та 2018. пре ми ну ла је на ша

РА ДОЈ КА ТАР ЛАЋ

1947–2018.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: СЛА ЂА НА, ЗО РАН и НЕ МА ЊА
(70/257370)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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По след њи по здрав оцу, све кру и де ди

КА МЕН КУ РА ШАЈ СКОМ
11. IX 1936 – 21. III 2018.

Са хра на је оба вље на на Но вом пра во слав ном

гро бљу, 23. мар та 2018.

Син ИВАН, сна ја РАД МИ ЛА и унук ДРА ГАН
(9/257218)

По след њи по здрав зе ту

КА МЕН КУ

од сва сти ке МИ ЛЕ 

с по ро ди цом 

ЂУ РИ ШИЋ

(10/257219)

По след њи по здрав дра гој пен зи о нер ки 

МА РИ ЈИ ПРЕ ДИЋ

КО ЛЕК ТИВ ЈКП „ЗЕ ЛЕ НИ ЛО” ПАН ЧЕ ВО

(23/ф)

МА РИ ЈА ПРЕ ДИЋ

1955–2018.
По сле ду ге и те шке бо ле сти на пу сти ла нас је на -

ша дра га су пру га, мај ка и ба ка.

Увек ће те во ле ти тво ји: су пруг БО ГО САВ, син

ДЕ ЈАН, ћер ка МА ЈА, сна ја ХЕ ЛЕ НА, зет ГО РАН

и уну ци МИ ЛАН, АЛЕК САН ДАР, РА ДО МИР 

и МАР КО
(27/257254)

23. мар та 2018. из не на да нас је на пу стио

СИ МОН АН ЂЕ ЛЕВ СКИ

1944–2018.
Са хра на је оба вље на 24. мар та 2018. на Но вом

гро бљу у Пан че ву. 

За у век ће жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га ЈЕ ЛИ СА ВЕ ТА, си но ви

ЂОР ЂЕ и ИВАН, сна ја ЛИ ДИ ЈА и уну ци УРОШ,

МА ТЕ ЈА и ЈА НА
(31/257269)

По след њи по здрав дра гом ком ши ји

СИ МО НУ АН ЂЕ ЛЕВ СКОМ СИ МИ

Ста на ри згра де у Про те Ма те је Не на до ви ћа 5

(8/2572169

По след њи по здрав дра -

гом

СИ МИ

По ро ди ца МА ТИ ЈЕ ВИЋ

(33/257276)

По след њи по здрав дра -

гом

СИ МИ

По ро ди ца БЛА ЖИЋ

(34/257277)

МИ ЛАН ЗДРАВ КО ВИЋ
Не ма мо га Ми ла на...

Бол за то бом ни кад не ће пре ста ти.

За у вјек тво ја СУ ВА ДА

(43/257301

По след њи по здрав дра гом та ти и де ди

МИ ЛА НУ ЗДРАВ КО ВИ ЋУ

од ћер ки и уну ка и по ро ди ца ШКАН ДРО,

ЗДРАВ КО ВИЋ, ИЛИЋ, МОМ ЧИ ЛО ВИЋ, 

МА НОЈ ЛО ВИЋ и КО СТИЋ
(44/257302)

БЛА ГО ЈЕ СТО ИЛ КОВ СКИ

1948–2018.

Ка жу, ка да Бог не ког во ли он да му за су пру га, оца, при -

ја те ља до де ли не ку мно го до бру осо бу. Нас је, из гле да, баш

во лео.

Тво ји нај ми ли ји:  СТА НА, СВЕ ТЛА НА, МИР ЈА НА, 

MARCO и SOFIA
(48/257318)

МА РИ ЈА 

ПРЕ ДИЋ
22. III 2018.

Оста ћеш увек у на шим

ср ци ма и би ћеш у ми -

сли ма као дра га при ја те -

љи ца.

Тво је: СТЕ ЛА 

с по ро ди цом као 

и САВ КА с по ро ди цом

(61/257338)

По след њи по здрав дра гом

при ја те љу

МИ ЛА НУ
ЗДРАВ КО ВИ ЋУ

од по ро ди це МИ ЛА НО ВИЋ

(69/257367)

По след њи по здрав ком -

ши ни ци

МА РИ ЈИ

од АНИ ЦЕ и ВА СЕ

(90/257406)

По след њи по здрав 
вољеном и поштованом
пријатељу

ДОН ЧО 
СЕ КУ ЛО СКИ

Породица МАР КО ВИЋ
(89/257402)

По след њи по здрав

БЛА ГО ЈУ 
СТО ИЛ КОВ СКОМ

1948–2018.
По ро ди ца ТА СИЋ

(105/257454)

ДОН ЧО 

СЕ КУ ЛО СКИ

Се ћа ње на твој пле ме ни -

ти лик и до бр о ту жи ве ће

у на ма до кра ја жи во та.

По но сни што смо те

има ли, тво ји: су пру га

НА ДА и син ИВИ ЦА

(124/257523)

ДОН ЧО 

СЕ КУ ЛО СКИ

Не ка те у ти ши ни веч ног

ми ра пра ти на ша љу бав, ја -

ча од вре ме на и за бо ра ва.

Тво ји: ћер ка ЈА СМИ НА,

зет МИ ЛАН и унук

МАР КО

(125/257524)

По след њи по здрав ком -

ши ји

БЛА ГО ЈУ

Ве ли ко ти хва ла на све му.

По ро ди це ЗУ БО ВИЋ 

и ЖИ ВА НОВ

(100/257443)

По след њи по здрав дра гом чи ка Го ки

БЛА ГО ЈЕ СТО ИЛ КОВ СКИ

од МА ЈЕ, СИ КИ ЈА, МИ ЦЕ, БА ТЕ, 

МИ ЛИ ЦЕ и ВУ КА
(103/257451)

МИР КО ЈА КО ВЉЕ ВИЋ
3. X 1946 – 21. III 2018.

По след њи по здрав во ље ном су пру гу, оцу и де ди.

Тво ја по ро ди ца

(129/257529)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

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.

Дра гом ком ши ји

чи ка КА МЕН КУ

Хва ла за све.

МА РИ НА, МИ ЛИ ЦА 

и СЛА ЂАН

(111/257464)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 30. март 2018.28

На шој дра гој сна ји

БИ ЉА НИ ПО ПО ВИЋ
1988–2018.

Би љо, не ка те ан ђе ли чу ва ју.
Тет ка НЕ ВЕ НА, те ча РА ДОШ и де вер БО ЖИ ДАР

(36/257291)

БИ ЉА НА ПО ПО ВИЋ
Се кић,

Не до ста јеш нам. 

Да нас за гр лиш. 

Да нас по љу биш. 

Да нам се на сме јеш.

Не до ста јеш нам пре ви ше.

СЕ КА, БО КА, ЛУ КА, СТЕ ФАН и БО ЈАН
(37/257290)

Во ље ној сна ји

БИ ЉА НИ ПО ПО ВИЋ

Све кр ва МИ ЛИ ЦА и све кар РА ДЕ

(38/257290)

Во ље ној су пру зи и ма ми

БИ ЉА НИ ПО ПО ВИЋ

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: СА ША, ХЕ ЛЕ НА 

и ДА МЈАН

(39/257293)

Во ље ној ћер ки

БИ ЉА НИ ПО ПО ВИЋ
рођ. Пе трон

1988–2018.

Оти шла си, не ни си умр ла

во ље ни ни кад не уми ру.

За у век у на шим ср ци ма.

Во ле те тво ји: МА КИ и ТА ЈА

(15/257229)

По след њи по здрав

БИ ЉА НИ ПО ПО ВИЋ

Чу ва ће мо те увек у на шим ср ци ма ан ђе ле наш.

По след њи по здрав се стри Би ља ни од се стре

ДИ ЈА НЕ, зе та НИ КО ЛЕ, се стри ћа УРО ША 

и ОГ ЊЕ НА и се стри чи не НА ЂЕ
(54/257327)

По след њи по здрав

БИ ЉА НИ ПО ПО ВИЋ

Чу ва ће мо те увек у на шим ср ци ма, ан ђе ле наш

По след њи по здрав се стри чи ни Би ља ни од тет ке

ЂУР ЂЕВ КЕ, те че МИ ЛА НА, бра та НЕ ШЕ, снај ке 

МА РИ ЈЕ, бра та ни це НИ НЕ и ТА МА РЕ

(55/257378)

„Хеј ле по ти це, на ша при ја те љи це, где су на ши сно ви оста ли...”

БИ ЉА НА ПО ПО ВИЋ

Тво ји: МИ ЦА, ЈЕ ЦА, ТИ НА, ВУЧ КО, БУ БИ и БА ЧИК

(76/257382)

БИ ЉА НА ПО ПО ВИЋ

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

ћеш за у век жи ве ти.

Тво је VIII-1 са учи те љи цом и раз ред ном

основне школе „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
(95/257430)

По след њи по здрав и веч ни спо кој на шој

БИ ЉИ

од КА ЋЕ, НЕ МА ЊЕ, БО ЖЕ и МА РИ ЈЕ

(115/257492)

По след њи по здрав на шој дра гој

БИ ЉИ

Тво ја раз ред на СНЕ ЖА и IV-1 ETШ

„Па ја Мар га но вић”
(112/257467)

По след њи и  нај ту жни ји

по здрав

МИ ЛО ШУ

од ПЕ РИ ЋА 

с по ро ди цом

(1/257185)

По след њи по здрав на шем чи ка Ми ћи

МИ ЛОШ АПО СТО ЛО ВИЋ

ДЕ ЈАН, ТО ША, ПЕ РИЋ, ИЧ КЕ, ЛА ЗА, БАР ДАК,

ДАР КИЋ и МИ КАЦ
(2/257188)

На пу стио наш је наш дра ги

НИ КО ЛА ШИ ШО ВИЋ

Увек ће га се се ћа ти ње го ви школ ски

из VIII-1 „Јо ван Јо ва но вић Змај”
(29/257258)

По след њи по здрав во ље ном та ти

Ту жна сам због твог од ла ска. 

За у век ћу чу ва ти успо ме ну на те бе. Жао ми је

што ни сам зна ла ка ко да сми рим тво је не ми ре и

ода гнам стра хо ве. За то ме те ши што од ла зиш

код тво је Је ле, ко ја ће зна ти, као што је зна ла и

за жи во та. Чу вај те се за јед но.

Тво ја ћер ка ТА ЊА
(86/257398)

26. мар та 2018, по сле ду же бо ле сти, за у век нас је

на пу стио наш дра ги

СЛАВ КО ПА ВЛО ВИЋ

1934–2018.

За у век у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: ћер ка ТА ЊА, уну ци ИВА НА 

и СЛО БО ДАН, зет ДРА ГАН и оста ла род би на
(85/257398)

СТА НА 

ДРА ГАШ

рођ. Стој са вље вић

1942–2015.

Дра га на ша ма ма и ба ко,

во ли мо те мно го и мно го

нам не до ста јеш.

Мо ли мо те Го спо де Ису -

се Хри сте, мо ли тва ма

Пре чи сте Бо го ро ди це и

свих Све тих, да руј јој

цар ство Тво је.

Тво ји: ДРА ГАН, УРОШ,

ТИ ЈА НА, МИ ХА И ЛО,

НЕ НА и ЛЕ ЛА

(121/257513)
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БОЛ НО СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је деветнаест го ди на од тра гич не по ги би је на -

ших ко ле га. По мен ће се одр жа ти  4. апри ла 2018, у 9.30,

у Спомен сали у Енергани

МИР КО            ДУ ШКО             ДЕ ЈАН

ДМИ ТРО ВИЋ  БО ГО СА ВЉЕВ   БОЈ КО ВИЋ

Из гу би ли су жи вот ра де ћи са ве сно на сво јим рад ним ме -

сти ма у ра фи не риј ској Енер га ни, у НА ТО бом бар до ва -

њу, 4. апри ла 1999. го ди не.

НИС а.д. блок Енер ге ти ка, Ра фи не ри ја наф те Пан че во
(41/ф)

Се ћа ње на ро ди те ље

СПИШ ЈАК

МА РИА                            АДАМ
1927–2002. 1925–2007.

Си но ви ЈО ЗЕФ, ЈА НО и МИ ША с по ро ди ца ма
(45/257308)

31. мар та 2018, у 11 са ти,

да је мо че тр де се то днев -

ни по мен на шој во ље ној

АН КИ ВА ЈИЋ
По ро ди ца СЕ КУ ЛИЋ

(46/257310)

БОЛ НО СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је деветнаест го ди на од тра гич не по ги би је на -

ших ко ле га. По мен ће се одр жа ти  4. апри ла 2018, у 9.30,

у Спомен сали у Енергани

МИР КО            ДУ ШКО            ДЕ ЈАН 

ДМИ ТРО ВИЋ  БО ГО СА ВЉЕВ БОЈ КО ВИЋ

Из гу би ли су жи вот ра де ћи са ве сно на сво јим рад ним ме -

сти ма у ра фи не риј ској Енер га ни, у НА ТО бом бар до ва -

њу, 4. апри ла 1999. го ди не.

Нафт на ин ду стри ја Ср би је
(40/ф)

У уто рак, 3. апри ла 2018. на вр ша ва се че тр де сет

да на от ка ко ни је с на ма на ша

РА ДИН КА ОБ РА ДО ВИЋ НА НА

Веч но ћеш би ти на ша бол и ту га.

Су пруг СТАН КО, син ЗО РАН, сна ја ТИ НА, уну ци

ИГОР и НИ КО ЛА
(62/257346)

МАР КО 
ПЕ КО ВИЋ

Се ћа ње на те бе не бле ди.
Тет ка, те ча, УРОШ 

и ДА НИ ЛО

(63/257347)

МАР КО ПЕ КО ВИЋ

2016–2018.

Увек, сву да у на шем све му.

Ма ма и та та
(74/257375)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДО ВАН 

КР ЧА ДИ НАЦ

2015–2018.

Од за бо ра ва те чу ва и

но си у свом ср цу тво ја

по ро ди ца

(80/257389)

31. мар та 2018. да је мо го ди шњи по мен на шем

МИ ЛА НУ СА ВИ ЋУ
10. IV 2017.

По сто је са мо љу бав, успо ме не и веч на ту га за то бом.
Тво ји нај ми ли ји

(88/257401)

У су бо ту, 31. мар та 2018.

го ди не, у 11 са ти, на гро -

бљу Ко теж, да ва ће мо го ди -

шњи по мен на шој дра гој

ВИ ДИ КО СТИЋ

С љу ба вљу чу ва мо успо -

ме ну на те бе.

Тво ји: ЗО РАН 

и НЕ БОЈ ША

с по ро ди ца ма

(91/257410)

СЕ ЋА ЊЕ

на во ље ног

ПЕ ТАР 
КА РИ ШИК

1982–2006.
По сто ји љу бав ко ју смрт
не мо же да пре ки не, ни -
ти вре ме мо же да из ле чи
бол и ту гу.

Тво ји нај ми ли ји

(94/257426)

ПЕР ВАН 

МИ ТОВ

2010–2018.
Дра ги та та, пу но ми не -

до ста ју тво је по др шке

као и ти.

У ср цу те чу ва од 

за бо ра ва тво ја кће р ка

СНЕ ЖА НА с по ро ди цом

(96/257432)

Оба ве шта ва мо ро ђа ке и

при ја те ље да ће мо у не -

де љу, 1. апри ла 2018, у 11

са ти, на Ста ром пра во -

слав ном гро бљу у Пан че -

ву да ва ти ше сто ме сеч ни

по мен на шој

ЈЕ ЛЕ НИ 

КР СТИЋ

Ње ни нај ми ли ји

(97/257439

5. апри ла 2018. го ди не, у 11 са ти, на Но вом гро -

бљу у Пан че ву, дава ће мо че тр де се то днев ни по -

мен на шем дра гом

РА ДО ШУ ВУЧ КО ВИ ЋУ

1938–2018.

С љу ба вљу и ту гом 

по ро ди ца
(104/257453)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛИ ЈА НА 
МАР КО ВИЋ

2003–2018.
АЦА и МИ ЛО РАД

(106/257454)

Де сет ду гих го ди на без те бе

ДРА ГАН ЂУ КА НО ВИЋ
30. III 2008 – 30. III 2018.

Не до ста јеш.

Тво ја по ро ди ца
(107/257455)

29. мар та 2018. на вр ши -

ло се осам го ди на от ка ко

ни је с на ма наш во ље ни

МИ О ДРАГ 
ПА ВЛО ВИЋ

ПА ЈА
Се ћа ње на ње га, ту га и за -
хвал ност, стал но су при -
сут ни.

Тво ја по ро ди ца

(114/257480)

СЕ ЋА ЊЕ

СА ВЕ ТА                     СА ВА 

ТРП КОВ                 ТАЧ КО ВИЋ

2. VI 1949 – 25. III 2006. 5. V 1947 – 29. III 2013.

Вре ме про ла зи, али се ћа ња о ва ма ни ка да не ће

из бле де ти.

Ваш брат с по ро ди цом
(119)

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.

2. апри ла на вр ша ва ју се две го ди не от ка да нас је

на пу сти ла

ДА НИ ЈЕ ЛА СТА НИ СА ВЉЕВ

2016–2018.
Не по сто је ре чи ко ји ма би смо из ра зи ли бол и ту -

гу због твог из не над ног од ла ска. Ма где би ла, не -

ка те не бе ски ан ђе ли чу ва ју, јер си сво јом до -

бро том то за слу жи ла. За у век си у на шим ср ци ма.

Та та, ма ма и се стра
(11/257221)

РА ДИН КА ОБ РА ДО ВИЋ НА НА
Веч но ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ћер ка ДА НИ ЦА, зет ДУ ШАН, уну ци МАР КО и МИ ША

с по ро ди ца ма

(126/257576)
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На вр ша ва се два де сет

го ди на от ка ко је умро

наш во ље ни

ДРА ГАН 

АР БУ ТИ НА

1936–1998.

Го ди не про ла зе, ту га и

се ћа ње не! За у век у на -

шим ми сли ма...

Син ЈО ВАН, су пру га

МИЛ КА и сна ја 

СЛА ВИ ЦА

(5/257204)

МИ ЛАН 

РА СТО ВИЋ

Дра ги наш Ми ла не, про -

шло је че тр де сет да на

от ка да си нас на пу стио.

Твој лик, дух и до бр о та

ће за у век оста ти са на ма.

Са по но сом и ту гом чу ва -

мо те од за бо ра ва.

По ро ди це РА СТО ВИЋ 

и ЕРЕ ЂИН

(19/257235)

2. апри ла мо ли тве но ће -

мо обе ле жи ти пет на е сто -

го ди шњи цу на шем

ЈО ВИ ЦИ
ГВО ЗДЕ НО ВИ ЋУ
Вре ме про ла зи, али ту га
и бол не је ња ва ју.

Тво ји: СТО ЈА 
и ЗДРАВ КО 

с по ро ди цом

(49/257319)

Дра ги наш

ТО МИ СЛАВ ДА МЈА НО СКИ

Про шло је три го ди не от ка ко ни си с на ма.

Се ћа ње не бле ди, увек ћеш би ти у на шим ми сли -

ма и ср ци ма.

Су пру га РАТ КА и си но ви ГО РАН и ЗО РАН
(50/257320)

СЕ ЋА ЊЕ

СТО ЈА НО ВИЋ

ЗВЕ ЗДАН                 ДО БРИ ЛА

1993–2018. 2008–2018.

Во ле вас ва ши си но ви ТО ША и ЛА ЛА, 

сна је ДРА ГИ ЦЕ, уну ци ДРА ГАН, ДРА ГА НА, 

ДЕ ЈАН и МА РИ НА с по ро ди ца ма
(52/257323)

Про шло је де вет го ди на от ка да ни је с на ма на ша

дра га

КА ТИ ЦА ЋИ РИЋ

2009–2018.
Увек си у на шим ми сли ма. Мно го нам не до ста -

јеш.

Су пруг БОГ ДАН и де ца БИ ЉА НА, ЗЛА ТА 

и ЂУ РИ ЦА с по ро ди ца ма
(53/257326)

Про шло је го ди ну да на от ка ко је с на ма

са мо у ср цу и ми сли ма наш во ље ни

ДО БРО САВ УСКО КО ВИЋ

ДО ША

Успо ме ну на ње га ће мо обе ле жи ти 31.

мар та, у 11.30, на срп ском пра во слав ном

гро бљу.

Не до ста јеш нам.

(82/257315)

3. апри ла на вр ша ва се

че тр де сет да на од смр ти

ЈО ВЕ 

СТА НО ЈЕ ВА

1957–2018.

из Са ку ла

Оста ју да ту гу ју за њим.

Отац АН ЂЕЛ КО, мај ка

СПА СЕ НИ ЈА, су пру га

СЛА ЂА НА и ћер ке

СА ША и ДА ЦА 

с по ро ди цом

(92/257415)

У су бо ту, 31. мар та 2018. го ди не, у 11 са ти, на

гро бљу Ко теж, да ва ће мо јед но го ди шњи по мен

на шој ма ми

ЈУЛ КИ ДА ВИ ДО ВИЋ

С љу ба вљу и ту гом ње на де ца
(68/257363)

1. апри ла на вр ша ва се де вет на ест го ди на од пре -

ра не смр ти на ше

МА РИ ЈА НЕ КЕ ПИЋ
1988–1999.

Кад ср це и ду ша бо ле, вре ме ни је лек већ ти ха

пат ња и веч на ра на. Не по сто је ре чи ко ји ма се

мо же опи са ти ко ли ко нам не до ста јеш.

Веч но си у на шим ср ци ма ан ђе ле наш.

Тво ји: ма ма ЛЕН КА и та та СТЕ ВА
(71/257332)

Се ћа ње на во ље ну ку ми цу

МА РИ ЈА НУ

КЕ ПИЋ

1. IV 1999 – 1. IV 2018.

Се ћа ње на те бе оста је за -

у век.

Ку мо ви ВИК ТОР 

и СА ША

(30/257266)

Во ље ној уну ци

МА РИ ЈА НИ 

КЕ ПИЋ

С љу ба вљу чу вам успо ме -

ну на те бе.

Тво ја ба ба РА ДА

(72/257373)

СЕ ЋА ЊЕ

МА РИ ЈА НА

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

Чи ка МИ ЛЕ, ни на ВЕ РА

и се стра ДА ДА

(73/257373)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ЖЕФ АПРО

1935–2008.

Свих ових го ди на ти си уткан у сва ки наш дан.

С љу ба вљу: МУ ЦИ КА, ИЛУШ, ИВАН, ЗИ ЗИ 

и ЕСТЕР
(67/257362)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ХАЈ ЛО 

ГА ЛИЦ КИ
30. III 1998 – 30. III 2018.

За у век у на шим ср ци ма и

ми сли ма.

Тво ји: СА ША, 

ДРА ГА НА, 

БРА НИ СЛА ВА 

и МИ ХАЈ ЛО

(81/257394)

Се ћа ње на на шу дра гу

ЉИ ЉА НУ МАР ЧЕ ТИЋ
30. III 2010 – 30. III 2018.

Увек ћеш  жи ве ти у на шим то плим се ћа њи ма и дра гим
успо ме на ма.

Тво ји нај ми ли ји
(59/257358)

Се ћа ње на на шу не пре -

жа ље ну

ЉИ ЉА НУ 

МАР ЧЕ ТИЋ

30. III 2010 – 30. III 2018.

Го ди не про ла зе, али бол

и ту га у на шим ср ци ма

не ће ни кад.

Мај ка ВИ ДО СА ВА, брат

ЗО РАН и се стра 

ВЕ РО СЛА ВА 

с по ро ди цом

(60/257335)

БРА НИ СЛАВ

ЛА ЗИЋ

2013–2018.

Бог узи ма нај бо ље. 

Од смр ти те ни смо мо гли

са чу ва ти, али чу ва мо те

од за бо ра ва. 

Во ље ни ни ка да не уми ру.

Тво ји: мај ка, та та, брат,

си но вац и си но ви ца

(102/

4. апри ла на вр ша ва ју се пет го ди на от ка ко смо

те из гу би ли

ЉУ БО МИР МЕР ЏА НО СКИ
1982–2013.

Пет ду гих го ди на от ка ко те не ма, вре ме про ла зи,
али бол не пре ста је. Оста ла су са мо ле па се ћа ња
и веч на ту га у на шим ср ци ма.
Љу бо, не ка те ан ђе ли чу ва ју. 

За у век ожа ло шће ни: отац РИ СТА, мај ка 
ЗО РИ ЦА и брат АЛЕК САН ДАР

(57/257330)

ЉУ БО МИР

МЕР ЏА НО СКИ

Љу бо, про шло је пет ту -

жних го ди на от кад ни си

с на ма.

Вре ме про ла зи, али бол и

ту га за у век оста ју у на -

шим ср ци ма. Увек ће мо

те во ле ти.

Се стра ОЛИ ВЕ РА, зет

ПЕ ТАР и се стри ћи

БО БА и ДА КИ

(58/257331)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂУ РА ХР ЊЕЗ

26. III 2000 – 26. III 2018.

Су пру га КО ВИЉ КА 

и ћер ка ЈЕ ЛИ ЦА 

с по ро ди ца ма

(42/257300)

Че тр де сет је ту жних да на

ка ко ви ше ни је с на ма

на ша дра га

МИ ЛЕ ВА 

ПАВ КО ВИЋ

Успо ме ну на њу чу ва ће -

мо у на шим ср ци ма.

Ње на по ро ди ца

(64/257349)

На вр ша ва се го ди на без

на шег

ИЛИ ЈЕ 

РОМ ЧЕ ВА

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Брат МИ ЛЕ 

с по ро ди цом

(116/257493)

7. апри ла 2018. на вр ша -

ва се го ди ну да на от ка да

ни је с на ма

ДО БРО САВ
УСКО КО ВИЋ

ДО ША
1955–2017.

С љу ба вљу и 
по што ва њем се стра

СЛА ВИ ЦА с по ро ди цом

(98/257440)
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31. мар та на вр ша ва се

го ди на ка ко ни је с на ма

ПЕ ТАР 

АТА НАЦ КОВ

6. VII 1965 – 31. III 2017.

Су пру га ОЛИ ВЕ РА  

и си но ви МИ ЛАН 

и МИ ЛОШ

(3/257187)

МИ ЛАН ЕГЕ ЉА
31. III 2006 – 31. III 2018.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји: ДА НИ ЛО и ЂУ ЂА

(4/257202)

1. апри ла 2018, у 11 са ти,

на гро бљу у Стар че ву,

да је мо го ди шњи по мен

на шој

РАТ КИ 

СТАН КО ВИЋ

1942–2017.

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.

Су пруг ДУ ШАН, 

син НЕ НАД и ћер ка

ЉИ ЉА НА

(6/257210)

IN MEMORIAM

СЕ ГЕ ДИН ЧЕВ

МИ О ДРАГ                 СР ЂАН

1931–1988. 1960–2017.

У су бо ту, 31. мар та, да ва ће мо по мен, у 11 са ти,

на Ста ром пра во слав ном гро бљу.

Њи хо ви нај ми ли ји
(7/257214)

Дра ги

ВЛА ДО

За у век у на шим ми сли ма.

Те та ДРА ГИ ЦА, те ча

ВЛА ДА и бра ћа 

НИ КО ЛА и УГЉЕ ША

(12/257224)

Дра гом уну ку

ВЛА ДИ

У мо јим си ми сли ма и

ду ши.

Веч но ожа ло шћен де да

МО МИР

(13/257225)

Про ђе и дру га го ди на бо ла

28. III 2016 – 28. III 2018.

МИ ЛО РАД

ОЖЕ ГО ВИЋ

Вре ме про ла зи, не ле чи

бол...

Не до ста јеш нам да жи ви -

мо жи вот са то бом, да се

ра ду је мо за јед но.

Во ле те тво ји: ДРА ГА,

ЛУ КА, МЛА ДЕН, 

МИ ЛИ ЦА, СТРА ХИ ЊА

и МИ ЛО РАД

(14/257225)

СЕ ЋА ЊЕ

ЛА ЗА РОВ

ДОМ НИ КА                 ЛА ЗАР

4. IV 2008 – 2018. 22. VI 2012 – 2018.

Већ де сет го ди на на ша дра га ма ма, а шест го ди -

на наш дра ги та та ни су са на ма, али је су и увек

ће би ти у на шим ср ци ма.

Кћер ке КОР НЕ ЛИ ЈА и СНЕ ЖА НА с по ро ди ца ма
(18/1257234)

У су бо ту, 31. мар та на вр ши ће се че тр де -

сет нај ту жни јих да на от ка ко ни је с на ма

наш дра ги

МО МИР ПА ВЛО ВИЋ

По мен ће се одр жа ти на Ста ром пра во -

слав ном гро бљу, у 12 са ти.

С ве ли ком ту гом: су пру га ЈЕ ЛЕ НА, ћер ка

ИВА НА и син ВЛА ДИ МИР с по ро ди ца ма

(20/257234)

3. апри ла 2018. на вр ша ва се ту жна го ди на

АЛЕК САН ДАР КОП ЧОК

ШАН ДОР

Жи вот је тре ну так, а се ћа ње веч ност. Бол

ни је у ре чи ма и су за ма, већ у мом ср цу у

ко ме ћеш за у век жи ве ти.

Су пру га ИЦА

(21/257239)

СР ЂАН СЕ ГЕ ДИН ЧЕВ
Оста вио си нам веч ну ту гу и ле па се ћа ња.

Ни кад те не ће мо за бо ра ви ти.

Та шта ВЕ РА и таст БРА ТИ ВОЈ

(24/257246)

СР ЂАН СЕ ГЕ ДИН ЧЕВ

2017–2018.

Ле пе успо ме не не бле де.

Био си мо ја љу бав, си гур ност и сре ћа, а са да те

не ма. За у век ћеш жи ве ти у мо јим ми сли ма и ср цу.

Бес крај но ми не до ста јеш.

Тво ја ГА ГА
(25/257246)

Про шло је се дам на ест

го ди на од смр ти на шег

дра гог

ДУ ША НА 

КНЕ ЖЕ ВИ ЋА

Успо ме ну на ње га 

чу ва ју ње го ви 

нај ми ли ји

(26/257251)

СЕ ЋА ЊЕ

У че твр так, 29. мар та 2018. на вр ша ва се пет го ди на ту ге и бо ла за

во ље ном ба ком, мај ком, су пру гом и при ја те љем

ЉИ ЉА НОМ БЕ КЕР

1955–2013.

С љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на те бе. 

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

По ро ди ца, род би на и при ја те љи

(28/257257)

30. мар та 2018. на вр ша -

ва ју се че ти ри го ди не от -

ка да ни је с на ма на ша

ВИ ДА 

СТАН КО ВИЋ

Веч на успо ме на, љу бав

и ту га. Увек ћеш би ти у

на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(32/257723)

Пет на ест го ди на ни је с на ма наш во ље ни

АЛЕК САН ДАР ШКО РО

1967–2003.

За у век у на шим ср ци ма.

Мај ка, отац и брат
(35/257288)

Се дам на ест го ди на је про шло от ка ко ни си с на -

ма, али си у на шим ср ци ма

ВУ КО СА ВА МАР ЧЕ ТИЋ
3. IV 2001 – 3. IV 2018.

Во ље ни се не за бо ра вља, вре ме не мо же из бри -

са ти бол, ту гу и се ћа ње на те бе.

Тво ји нај ми ли ји
(51/257322)

БРАН КА КАР БУ НАР

1939–2010.
Са мо је вре ме про шло а ту га и успо ме не оста ју за у век.

Се стра МИ РА с по ро ди цом

(78/257385)

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

МИ ЛЕ ТУ 

од по ро ди це СКАН ДО СКИ

(87(257400)

СЕ ЋА ЊЕ

БЛА ЖЕК

ВА ЛЕ РИ ЈА       ВЛА ДИ СЛАВ

2. IV 2008 – 2018. 29. V 1985 – 2018.

Чу ва мо успо ме ну на вас и во ли мо љу ба вљу ко ју

сте нам оста ви ли.

Кће р ке МИ ЛИ ЦА и БРА НИ СЛА ВА
(75/257379)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Не раз у ме те баш нај бо ље парт -
не ро ве наме ре, али потру ди те се
да избег не те суко бе. Про ме ни те
так ти ку у раду с коле га ма. Биће
неко ли ко зани мљи вих послов них
пону да и могућ но сти за лич но
напре до ва ње и успех.

Не веруј те пре ви ше туђим обе -
ћа њи ма. Осло ни те се искљу чи во
на себе. У успо ну сте и на
послов ном и на љубав ном пољу.
Не ком пли куј те живот бес по -
треб ним сум ња ма и пита њи ма.

Осе ћа те малу пра зни ну у свом
ства ра лач ком зано су. Умо р ни
сте од дока зи ва ња оног очи глед -
ног. Поштуј те роко ве и пусти те
дру ге да се боре и дока зу ју. Пру -
жи те парт не ру при ли ку да вам
пока же да је на вашој стра ни.

Делу је те само у ве ре но, орга ни -
зо ва но и ефи ка сно, па на људе
око себе оста вља те вео ма јак
ути сак. Мањи сто мач ни про бле -
ми поја ча ће вашу нер во зу, па ће
трпе ти поро ди ца или парт нер.
Тре нут но сте у љубав ном зано су.

Мак си мал но се потру ди те да
не иза зи ва те суко бе са сарад ни -
ци ма, јер ће се неке ства ри
реши ти саме од себе. Не буди те
сујет ни. Тре нут ни занос може
врло лоше да се одра зи на ваш
поро дич ни живот. Опре зно.

Не губи те сна гу и вре ме на бес -
по треб на убе ђи ва ња. Напра ви те
план рада, али и нера да. Успо ри -
те, одмо ри те се. Ника ко не ула -
зи те у нов ча на ула га ња. Мно го
лепих зајед нич ких тре ну та ка и
изне на ђе ња.

Ради те на сво јој кон цен тра ци ји,
пажљи во бирај те шта ћете рећи и
како. Скло ни сте честим про ме -
на ма рас по ло же ња, а ства ри на
емо тив ном пољу баш и не иду
како сте зами сли ли. Слу шај те
свој инстинкт.

Напра ви те листу при о ри те та,
добро ана ли зи рај те сво је послов -
не и финан сиј ске могућ но сти.
Ако сум ња те у нешто, напра ви те
тест и све ће се раз ја сни ти. Не
мучи те парт не ра сво јим ћута -
њем. Раз го вор је лек за све.

Мно го кон та ка та с људи ма раз -
ли чи тих про фи ла. Не бри ни те,
све иде како сте зами сли ли, али
не одби јај те пону ђе ну помоћ. У
љуба ви сте пома ло неси гур ни.
Пре у зми те ини ци ја ти ву и улеп -
шај те свој живот.

Окру жу ју вас људи који у мно -
го чему не могу да вас пра те.
Упо тре би те свој дар за дипло ма -
ти ју и избе ћи ћете суко бе. Неко
је заго ли цао вашу машту, али
нека оста не само на томе да не
бисте изгу би ли оно што ствар но
вре ди.

Нека ко вам недо ста је сна га да
се суо чи те с финан сиј ским про -
бле ми ма. Сара ђуј те с људи ма
који ће вам дати пра ве инфор ма -
ци је. Сре ћа је на вашој стра ни,
па вам сле ди неки нов ча ни доби -
так. Ста би лан љубав ни пери од.

Потру ди те се да обез бе ди те
потреб ну подр шку сарад ни ка и
над ре ђе них пре него што кре не те
у акци ју. Не ула зи те у кре ди те.
Мања љубав на стаг на ци ја је
само после ди ца умо ра. Успо ри те
са зах те ви ма.

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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РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
17. фе бру а ра: Ми лу – Алек сан дра Стој ко вић и Ми лан То мић, Сил ва ну – Сне жа на Алим пић
и Не ма ња Мар ко вић; 23. фе бру а ра: Ана ста си ју – Ана и Ми ро слав Ср дић; 28. фе бру а ра:
Кла ру – Ива на и Де јан Спа сић; 2. мар та: Са ман ту – Би ља на Стој ков; 3. мар та: Мо ни ку –
Мо ни ка Тал паи и Зол тан Сте фа но вић, На та лију – Мо ни ка и Ма ри ус Ло тре ан; 4. мар та: Ми -
ну – Сне жа на и Иван Стој ко вић, Хе ле ну – Ла у ра и Жолд Сол но ки; 5. мар та: Те о до ру – Су за -
на Јо ва нов и Бо ри слав Ба њаш, Ан ђе лу – Је ле на Уш јак и Ду шан Стој ков; 6. мар та: На та ли ју
– Ива на Ла за ре вић и Јо ван Вал ка нов; 7. мар та: Да ни је лу – Је ле на и Да ни јел Цве та нов ски;
8. мар та: Ма шу – Ма ја Шко рић Мр ђан и Сло бо дан Мр ђан; 11. мар та: Ан ђе лу – Ма ри ја Кре -
со вић и Урош Иг ња тов, Ло ре ну – Ја сми на и Алек сан дар Мун ћан; 14. мар та: Ксе ни ју – Ма -
ри на и Да ли бор Ша рац, Се ну – Дра га на и Мар ко По па дић; 15. мар та: Ми тру – Дра га на и Лу -
чи ан Ви ну, Те о до ру – Ти ја на То шић и Ми љан Вер ме шан; 16. мар та: Иси до ру – Вје ра и Мар -
тин Све тлик, Ни ко ли ну – Је ли ца и Дра ган Јо ва нов.  

До би ли си на
13. фе бру а ра: Бо ја на – Бо ја на Пау; 25. фе бру а ра: Ду ша на – Маг да ле на Ке ве ри шан и Бра -
ни слав Чи ча; 3. мар та: Сте фа на – Да ни је ла и Јо ван Јо ва но вић; 5. мар та: Уро ша – Дра га на
Ста ме нић и Са ша Би те вић, Кон стан ти на – Де ја на и Ни ко ла До брић, Ва сју – На да и Вла ди мир
Ећи мо вић; 6. мар та: Фа би ја на – Ве сна Ки ра; 7. мар та: Сло бо да на – Ра мо на и Лу ка Ма то вић,
Сте фа на – Ксе ни ја и Ду шан Пер дух, Але ка – Сан дра Гли го рић и Злат ко Ало ме ро вић; 8. мар -
та: Ма те ја – Ол ги ца и Да ли бор Ба њаш, Ан то ни ја – Дел ви на и То ми слав Јеф тић,  Пе тра – Ма -
ри ја и Мла ден Ни ко лов ски, Мак си ми ли а на – Ма ја Ле пе дат и Иви ца Ба њаш; 9. мар та: Уро ша
– Све тла на и Јан ко Стан ко вић; 11. мар та: Ми ха и ла – Ма ри ја и Че до мир Иван ко вић, Уро ша –
Ма ри ја и Го ран Сте фа но вић, Лу ку – Је ле на Јеј на и Дра ган Сте вић; 12. мар та: Па вла – Ани та
и Не над Не на дић, Па вла – Ан дри ја на и Сло бо дан Ри стић, Ми хај ла – Ма ри ја То ма шев и Дра -
ги ша Ми лић; 13. мар та: Ан дри ју – Гор да на и Звон ко Ла за ров, Ду ша на – Би ља на Ђу кић и Ми -
лан То шић; 14. мар та: Са шу – Ми ља на и Дра ган То ђе ров, Ду ша на – Дра га на Је ла ча Но ва ков
и Ми хај ло Но ва ков, Ни ко лу – Ми ле на и Иван Ђу рић, Те о до ра – Сне жа на и Злат ко Ха ви ар, Ми -
ло ша – Бра ни сла ва Јан ко вић и Сто јан Јо ва но вић; 15. мар та: Та ди ју – Кри сти на и Ма рко Же -
бе љан, Алек су – Је ле на и Игор Ни ко лић, Ог ње на – Бо ја на Ка ле нић Га ври лов и Ђо ка Га ври -
лов; 16. мар та: Ду ша на – Ма ри ја и Пре драг Ва си љев ски, Да рија – Ан дри ја на Лип таи и Јо ван
Но ва ков; 17. мар та: Сер ге ја – Јо ва на Стој ко вић и Игор Кр стић. 

ВЕН ЧА НИ

10. мар та: Ми ли ца Ти ја нић и Сте ван Дми тро вић, Је ле на Сте ва но вић и Жар ко По кра јац, Сло бо дан ка
Кар ли чић и Ми ло ван По ли мац; 15. мар та: Маг да ле на Ке ве ри шан и Бра ни слав Чи ча, Го ри ца По по -
вић и Ми о драг Бра јић, Су за на Ђер фи и Вла дан Ни ко лић; 17. мар та: Ми ле на Ра до ва но вић и Јо ван
Вла јић, Јо ва на Ла зић и Ср би слав Бог да но вић; 18. мар та: Ви о ле та Цвет ко вић и  Ми лан Сто ја но вић. 

УМР ЛИ

7. мар та: Пе тер Бор шош (1947); 8. мар та: Ро се на Спа сић (1924), Миљ ка Ада мов (1952), Пе тар
Бар бу (1946); 9. мар та: Иван Или ев ски (1942), Да ни ца Па вло вић (1932), Ја вор ка Ми ло са вље вић
(1937), Ка та Мој си ло вић (1943); 10. мар та: Ви да Га шић (1934), Га ври ло Бо го са вљев (1937), Ђу -
ри ца Миљ ков (1946), На де жда Ода џић (1945), Ева За го рац (1942), Ми лан Бо гић (1947), Слав на
Ба лан (1943), Ми лан Јо ван чић (1959); 11. мар та: Сло бо дан ка Кне же вић (1959), Вла сти мир Сми -
ља нић (1930), Јо жеф Вар га (1948), Ја но Ху ђец (1932), Ма ри ја Бар на (1936), Сто јан ка Ште ко вић
(1944); 12. мар та: Го ран Стан ков (1969); 13. мар та: Љи ља на Вој нов (1934), Ка ти ца Го до шев
(1925), Мир ко Зри лић (1956); 14. мар та: На да Угран (1949), Дра га Трај ко вић (1934), Дра ги ца Ни -
цу ло вић (1930), Ми ле Ђор ђев (1952); 15. мар та: Љу би ца Иг ња то вић (1954), То дор Чо тра (1937);
16. мар та: Го ри ца Цвет ко вић (1957), Си мо Ћо рић (1935), Ми ло ван Дур ми ше вић (1950), Ми ља на
Јо ва нов ски (1994); 17. мар та: Рад ми ла Ђур ђе вић (1927), Еле на Бе го вић (1926), Бе храм Ма кре ши
(1949), Ми лић Мар ти но вић (1948); 18. мар та: Иван ка По пов (1943), Гро зди мир Ми ли во је вић
(1937), На да Ву ков (1937), Зор ка Бој ко вић (1953), Ка та ри на Дам ња но вић (1966), Пре драг Ста ни -
сав ски (1976); 19. мар та: Пе тар Не дељ ков (1961), Ла зар Шур ја нац (1955); 20. мар та: Сте ван Га -
јан (1938), Злат ко Ћо сић (1965), Жив ко Ђор ђе вић (1955); 21. мар та: Мој се Ко ко ра (1959), Љуп ко
Ма ли но вић (1937), Ка мен ко Ра шај ски (1936), На де жда Ра до ван чев (1941), Пе тра За ло кар (1955).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕ ШЕ ЊА – Су до ку: 671935628, 962487513, 385126947,

253791486, 198364275, 647852391, 519273864, 834619752,

726548139. Скан ди нав ка: Аро, Спа се, га стро ном, нек та ри,
ип, л, Прат, ри ја сет, о, Ер де ља но вић, Ив, Мар ја но вић, Спа,
озва ни ча ва ти, т, Лао, Отен, нер ви.
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стим и флуо-боје. Од ори ги на -
ла оста ну кожа и зуби, а с дру -
ге стра не, ника ко се не оста -
вља ждре ло, које копи рам, као
и тако ђе пре ви ше масна пера -
ја. Јед но став но, тру дим се да
моји радо ви буду што слич ни -
ји ори ги на лу – ако је та риба
има ла искр за на пера ја, тако
мора да изгле да и пре па рат.
Бит но је и да модел има при -
ро дан поло жај. Све у све му,
никад ми се није дого ди ло да
ми неко вра ти оно што сам ура -
дио – наво ди носи лац европ -
ског при зна ња.

На кра ју овај мај стор так си -
дер ми је осми шља ва аутен тич -
ну сце ну, попут оне са шам пи -
он ским бан да ром у под вод ном
амби јен ту: на дну је ста ри блин -
кер „упе цан” у Дубов цу; из њега
као да изни че дрво ман га, испод

сто гра ма. С вре ме ном сам
почео да радим фине се попут
рефлек си је у очи ма, а уско ро
су људи кре ну ли да ми доно се
све и сва шта. Тако сада смуђ
од десет кило гра ма сто ји на
зиду тами шког спла ва „С”; било
је и поточ них пастрм ки, вели -
ких шту ка, аму ра од 18 кила и
сома од два метра, па чак и
пира на – набра ја Танев.

Сама изра да иде отпри ли ке
ова ко: Дали бор нај пре сли ка и
мери рибу, па је посеб ним ноже -
ви ма што пажљи ви је оде ре, да
не спад не крљушт. Затим пра -
ви поли у ре тан ски модел, након
чега сле ди одма шћи ва ње и
суше ње, које за при ме рак од
десе так кило гра ма тра је око две
неде ље. Потом иде изра да пера -
ја од флек си бил ног мате ри ја -
ла, па фар ба ње, лаки ра ње и ста -

Након успе шног ново го ди шњег
база ра уче ни ци „Зма је ве шко -
ле”, зајед но са сво јим настав -
ни ци ма и дру гим запо сле ни -
ма, одлу чи ли су да орга ни зу ју
још један у субо ту, 24. мар та,
уочи дола зе ћег нај ве ћег хри -
шћан ског пра зни ка.

Пре ма речи ма учи те љи це
Јеле не Вука ди но вић, зами сао
је да деца сво је руч но напра ве
ства ри које ће касни је кори -
сти ти код куће.

– Поред тога, на ускр шњем
база ру уче ни ци од првог до осмог
раз ре да могли су да изне су све
што су ура ди ли на часо ви ма
ликов ног. Циљ је да осе те про -
дук те свог рада и тако што ће
про да јом зара ди ти неки новац, а
сва ко оде ље ње одлу чи ће шта ће
с њим. Без диле ме, деци се све
ово вео ма допа ло: од зајед нич -
ког ства ра ња и реа ли за ци је кре -

а тив них иде ја до оку пља ња и дру -
же ња – иста кла је учи те љи ца.

А у сали „Змај Јови не” тог
дана општи шаре ниш на тезга -
ма, пријатaн жагор и мно штво

насме ја них, али „уму дре них”
лица која су се лати ла озбиљ -
ног трго вач ког посла.

Реци мо, Кри сти на из I3 укра -
си ла је јаја, а њена дру га ри ца

Ива на напра ви ла слат ке зеке.
И обе су добро про да ва ле.

Баш као и Мили ца, Нађа,
Евге ни ја и Дуња из оде ље ња
VII3, које су сва ка пона о соб
осли ка ва ле јаја, док су кор пи -
це изра ђи ва ле у садеј ству с дру -
га ри ма.

Њихо ви вршња ци из оде ље -
ња VII2 Ана, Мар та, Срна,
Нико ла, Јеле на и дру ги, поред

оста лог, пра ви ли су фигу ри це
од гли не, затим мафи не и дру -
ге кола чи ће, а осми сли ли су и
ори ги нал ну пону ду под нази -
вом „минут с пиле том”, па су
заин те ре со ва ни могли за три -
ча вих 30 дина ра да ужи ва ју
чита вих шезде сет секун ди у
маже њу пре слат ког коки ног
мла дун ца. Кажу да су одлич но
паза ри ли, али још нису доне -
ли одлу ку да ли ће „новац поде -
ли ти или дати дирек то ру за
фар ба ње учи о ни ца”.

По дови тљи во сти нису зао -
ста ја ли ни нешто мла ђи –
Алек сан дар, Јеле на, Симо на,
Софи ја, Мила, Вин ко Дими -
три је и Нико ла из оде ље ња
VI1. Сва ко од њих напра вио
је нешто кон крет но, а и они
су има ли свог зеца „из рука -
ва”. Он им је био маско та, али
и, као пра ви про фи манeкен,
пози ра ње „напла ћи вао” десет
дина ра по фот ки.

Иако је „пало” и поне ко цен -
ка ње, куп ци су били широ ке
руке, јер шта је новац наспрам
деч је сре ће.

зу ме ва. Као рође ни Стар че вац,
мал те не је од рође ња на Наде -
лу, а та речи ца је тада, кра јем
осам де се тих годи на, била пре -
пу на разно вр сне рибе, попут
вели ких шара на, бабу шки,
лиња ка... Тако се пре нешто
мање од деце ни је заин те ре со -
вао за могућ ност да неке уло -
вље не рибе пре па ри ра.

– Так си дер ми ју сам почео
озбиљ ни је да истра жу јем 2009.
годи не по аме рич ким сај то ви -
ма и наи ла зио сам на рибе које
изгле да ју као да су живе. Тамо
је то озбиљ но зани ма ње, а
цифре су астро ном ске – иду и
до више мили о на дола ра. Прва
ура ђе на риба била је шту ка,
која ми се за седам дана усмр -
де ла, а дру га – смуђ. Он ми
данас сто ји на зиду, како би
слу жио да сагле дам коли ко сам
напре до вао. Убр зо сам сту пио
у кон такт са изве сним пре па -
ра то ром Казом из Хрват ске,
чије су ми суге сти је од вели ке
кори сти, да би ми озбиљ ни ји
успех донео бан дар од седам -
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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.

Кевица
Ову лепу брка ту град ску фацу
неко је пре више месе ци изба цио
на ули цу, где је успе ва ла да пре -
жи ви захва љу ју ћи хума ним сугра -
ђа ни ма. Они су је хра ни ли и при -
вре ме но збри ну ли током хлад -
них зим ских дана.

Кеви ца има око две годи не, сте ри ли са на је и вак ци ни са на,
а нау че на је на лепо пона ша ње у ста ну, као и на пово дац.
Нежна је, послу шна и воли да се мази, при том се одлич но
сла же с дру гим пси ма и мач ка ма, а децу обо жа ва.

Све дру ге инфор ма ци је могу се доби ти на теле фон 062/800-
87-88.

Чупавци
На обо ду села надо мак Пан че ва
неко је, по ста ром и окрут ном оби -
ча ју за сва ку осу ду, оста вио скот ну
кују да се сама сна ла зи.

Она се оште ни ла након неко ли -
ко дана и, уз помоћ баке која живи
у обли жњој кући и пле ме ни тих
при ја те ља живо ти ња из гра да, успе -
ла је да одга ји пето ро мали ша на.

Дво ме сеч ни чупав ци сада хит но тра же дом, јер су на ули -
ци вео ма угро же ни од баха тих и зло на мер них људи, који им
не желе ништа добро.

Кон такт-теле фон је 064/861-22-29.

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.

Један занат, код нас мал те не у
пово ју, све више узи ма маха.
Мада, пре би се рекло да је у
пита њу нека врста ликов не
умет но сти, која нео до љи во
нали ку је хипер ре а ли зму.

Реч је о так си дер ми ји или
пре па ра ци ји риба и дру гих
живо ти ња, углав ном тро фе ја
из лова и рибо ло ва.

Игром слу ча ја у нашем гра -
ду живи један од нај та лен то -
ва ни јих пред став ни ка тог уме -
ћа, а име му је Дали бор Танев.
Он већ десе так годи на ства ра
изу зет не кре а ци је пре па ри ра -
них риба које делу ју као да су
живе.

За такав труд недав но је
награ ђен дру гим местом на
Европ ском првен ству так си дер -
ми ста у аустриј ском гра ду Салц -
бур гу.

Међу више од сто европ ских
пре па ра то ра рибе три де сет ше -
сто го ди шњи Пан че вац Дали -
бор Танев пости гао je изуз етнo
респек та би лан резул тат – нашао
се у гру пи оних који су зау зе ли
одлич но дру го место са сво јом
кре а ци јом бан да ра у под вод -
ном амби јен ту, а од сто пое на
осво јио је осам де сет.

– Недо ста ја ло ми је још десет
за прво место. На сит не фалин -
ке, тешко видљи ве голим оком,
касни је ми је ука зао и један од

ПАН ЧЕ ВАЦ ДАЛИБОР ТАНЕВ ПОСТИ ГАО ВЕЛИ КИ УСПЕХ У ПРЕ ПА РА ЦИ ЈИ РИБЕ

БАН ДАР „УЛО ВИО” СВЕТ СКУ ЕЛИ ТУ У САЛЦ БУР ГУ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

суди ја, што ћу у буду ћем раду
сигур но откло ни ти. У сва ком
слу ча ју, ово је мој нај ве ћи успех
за шест годи на озбиљ ни јег
бавље ња пре па ри ра њем и ула -
зни ца у дру штво про фе си о на -
ла ца. То зна чи да након ово га
могу да уче ству јем и на свет -
ском првен ству за мастер кате -
го ри ју, што је сам врх, а на том
нивоу деле се и озбиљ не нов -
ча не награ де – почи ње при чу
Дали бор.

За поме ну ти рад којим се
пред ста вио у Аустри ји утро -
шио је осам месе ци. При ме ра
ради, само очи на тој риби
исцр та вао је неде љу дана, због
чега му је често дрх та ла рука.

– Након свих тих напре за -
ња, која зах те ва ју изу зет ну кон -
цен тра ци ју, успех вео ма при -
ја. Суди ја ми је посеб но одао
при зна ње за то што сам нашао
пра ву ком би на ци ју боја пре па -
ра та. Ина че, поред вели ког тру -
да, тај наступ у европ ској ели -
ти при лич но је коштао и
финан сиј ски – од ску пих боја
до пута на север Аустри је и
сме шта ја, а једи но ми је помо -
гла моја фир ма, „Ура ди сам”,
с два де сет хиља да дина ра, коли -
ко сам и тра жио. Ипак, на кра -
ју се испла ти ло све што сам
радио у послед њих шест годи -
на – каже овај так си дер ми ста.

Али не тре ба пре ви ше да
чуди што је Дали бор пости гао
поме ну ти успех, ако се зна да
је одма ле на заљу бље ник у рибо -
лов, реке и све што то под ра -

ШИРО КА ПОНУ ДА НА УСКР ШЊЕМ БАЗА РУ У „ЗМА ЈЕ ВОЈ ШКО ЛИ” 

Од маже ња пиле та до зеки них фот ки

вља ње на посто ље. При ме ра
ради, за при ме рак од поме ну -
тих десе так кило гра ма потреб -
но му је нај ма ње пет дана ефек -
тив ног рада од по осам сати.

– Очи морам да пра вим од
ПВЦ пла сти ке, јер су пра ве јако
масне и скло не про па да њу.
Микро по кре ти ма пажљи во
исцр та вам зени цу, за шта кори -

чијег коре на вири пија ви ца, на
коју пики ра изглад не ли бан -
дар. Овај воде ни пре да тор јед -
ним оком гле да ка пле ну, док
дру гим опре зно мотри на зар -
ђа лу маши ни цу.

И све то до тан чи на може да
се дого ди у при ро ди, што је
мај стор ски, на свет ском нивоу,
доча рао наш умет ник...

Далибор у радионици

Препарирана риба за друго место у Европи



Европ ски џудо-куп у кон ку -
рен ци ји јуни ор ки и јуни о ра
одр жан је про шлог викен да
у Сара је ву. На том пре сти -
жном так ми че њу у глав ном
гра ду Босне и Хер це го ви не
насту пи ли су мла ди бор ци из
шесна ест зема ља, међу који -
ма је била и наша сугра ђан ка
Андреа Сто ја ди нов.

Она је и овог пута потвр -
ди ла кла су и вели ки тале нат.
У кате го ри ји до 48 кг осво ји -
ла је нај сјај ни је одлич је, али
и нове бодо ве за свет ску ранг-
-листу.

Андреа у првом колу није
има ла про тив ни ка, а у дру гој
рун ди је савла да ла ривал ку
из Пољ ске Пау ли ну Салах.
Наша мла да сугра ђан ка је у
тре ћем колу била боља од
Кана ђан ке Вир џи ни је Немет,
а потом је у вели ком фина лу
три јум фо ва ла и над Ита ли -
јан ком Софи јом Пети то.

Сва ка ко тре ба напо ме ну ти
да је Андреа Сто ја ди нов све
мече ве реши ла ипо ном, што
додат но потвр ђу је њену супер -
и ор ност на овом међу на род -
ном так ми че њу.

У Кикин ди је про шлог викен да
одр жа но Школ ско првен ство
Срби је у џуду, на ком је уче -
ство ва ло 506 деча ка и 329 девој -
чи ца из пре ко 250 основ них и
сред њих шко ла широм наше
земље. У тако јакој кон ку рен -
ци ји запа же не резул та те оства -
ри ли су и наши сугра ђа ни.

Злат не меда ље су осво ји -
ли: Мате ја Сто ја нов ски (ОШ
„Гоце Дел чев”, Јабу ка), Голуб
и Ната ли ја Стри гић (ОШ „Вук
Кара џић”, Стар че во), Алек са
Ђуро вић (ОШ „Све ти Сава”)
и Андри ја на Крте нић (ОШ
„Иси до ра Секу лић”). Сре бр -
ним одлич ји ма су се оки ти -
ли: Ива на Кола рић (ОШ
„Миро слав Антић”), Ката ри -
на Бјел че вић (ОШ „Жар ко
Зре ња нин”, Кача ре во), Мика -
и на Јова но вић (ОШ „Вук

Кара џић”, Стар че во), Нико -
ла Мир ко вић (ОШ „Ђура Јак -
шић”), Алек сан дар Лупу лов
(ОШ „Васа Жив ко вић”),
Мили ца Секу ло вић (ОШ „Сте -
ви ца Јова но вић”), Вла ди мир
Бог да нов ски (ОШ „Све ти
Сава”), Мате ја Зубо вић (ОШ
„Миро слав Антић”), Нема ња
Нишић (ОШ „Све ти Сава”),
Нико ли на Тошић (ОШ „Жар -
ко Зре ња нин”), Анђе ла Раду -
ло вић (Гим на зи ја „Урош Пре -
дић”), Анђе ла Ран ђе ло вић
(СШ „Сте ви ца Јова но вић”) и
Лазар Алби ја нић (ЕТШ „Паја
Мар га но вић”). Брон зе су зара -
ди ли Нико ла Достић (ЕТШ
„Нико ла Тесла”) и Нико ла
Рада нов (ОШ „Све ти Сава”).

Овом так ми че њу је при су -
ство вао и европ ски шам пи он
Луис Кор вал из Фран цу ске.

Како је кре ну ла нова
так ми чар ска сезо на у
џуду, тако се ЏК „Ака -
де ми ја Јочић” из Стар -
че ва пола ко, а сход но
финан сиј ској ситу а -
ци ји, укљу чу је у так -
ми че ња.

На тур ни ру у Србо -
бра ну Петар Сто јић и
Дуња Јочић  осва ја -
њем злат не одно сно
сре бр не меда ље још јед ном
су пока за ли вели ки потен ци -
јал. Ања Сто јић и Пре драг
Каци јан заслу жи ли су брон -
за не меда ље у над ме та њу ста -
ри јих пио ни ра.

Запа жен успех „ака дем ци”
су оства ри ли и на тур ни ру у
Зре ња ни ну, где су Дуња Јочић
и Михај ло Ристов осво ји ли

брон за на одлич ја. Иако се
одлич но борио, без тро фе ја
је остао Филип Спа сић.

Тре ба напо ме ну ти да се пре -
ко два де сет чла но ва ЏК-а „Ака -
де ми ја Јочић” над ме та ло и на
школ ским првен стви ма јужног
Бана та и Вој во ди не, као и да
су на Првен ству Срби је про -
шлог викен да уче ство ва ли: Бог -
дан Матић, Ната ли ја и Голуб
Стри гић, Нема ња Јовић и
Мика и на Јова но вић.

Ната ли ја и Голуб Стри гић
осво ји ли су нај сјај ни ја одлич -
ја, док се Мика и на Јова но -
вић оки ти ла вице шам пи он -
ском титу лом.

Над ме та ли се бор ци
из чети ри држа ве

Одлич на орга ни за ци ја
так ми че ња

Једа на е сти међу на род ни тур -
нир у џуду под нази вом „Тро -
феј гра да Пан че ва”, који орга -
ни зу је ЏК Дина мо, одр жан је у
субо ту, 24. мар та, у Хали спор -
то ва на Стре ли шту. Над ме та ли
су се бор ци до 11, 13 и 15 годи -
на, а због новог систе ма так -
ми че ња орга ни за тор је морао
да оду ста не од спро во ђе ња и
екип ног над ме та ња, по ком је
ина че ЏК Дина мо био пре по -
зна тљив на овим про сто ри ма.

Уче ство ва ла су 274 так ми -
ча ра – 192 у мушкој и 82 у
жен ској кон ку рен ци ји, који су
дошли из 33 клу ба из чети ри
држа ве: БиХ, Хрват ске, Руму -

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИ ТУР НИР У ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈИ ЏК-а ДИНА МО

ТРО ФЕЈ ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Мир ко вић, Мили ца Секу ло вић,
Алек са Ђуро вић и Милош Сто -
ја но вић. Сре бр на одлич ја су
при па ла Фили пу Мак си мо ви -
ћу и Ђор ђу Јаки мов ском, а брон -
за на су заслу жи ли Мари ја Сто -
ја нов ски, Мате ја Зубо вић и
Павле Милу ти но вић.

Мно го узбу ђе ња, неиз ве сно -
сти, али и одлич них бор би број -
ни посе ти о ци могли су да виде
и у над ме та њу пет на е сто го ди -
шња ка, где је кон ку рен ци ја била
изван ред на.

24 меда ље – осам злат них, осам
сре бр них и осам брон за них.

У гру пи џуди ста до једа на ест
годи на нај вред ни је тро фе је су

Злат ну меда љу је осво јио Вла -
ди мир Бог да нов ски, сре бром
су се оки ти ли Јеле на Сто ја нов -
ски и Филип Фран цуз, а брон -
за на одлич ја заслу жи ли су
Михај ло Сли јеп че вић и Урош
Ћућа.

Као и сва ке годи не, тур нир
је про те као у лепој, пра вој
спорт ској атмос фе ри, а на кра -
ју су се сви уче сни ци при ја -
тељ ски рас та ли уз јед ну жељу
– да се и дого ди не виде на
истом месту.

СПОРТ
Петак, 30. март 2018.
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НОВОСТИ С ТАТАМИЈА

Иако про шлог викен да због
лошег вре ме на и вели ког сне -
жног покри ва ча није било фуд -
бал ских утак ми ца у нашим
лига ма, ФК Дина мо 1945 има
мно го раз ло га за задо вољ ство
и понос. Наи ме, две селек ци је
попу лар ног „брзог воза” – пио -
ни ри и омла дин ци – уче ство -
ва ле су про шлог викен да на
вели ком међу на род ном тур ни -
ру у Сара је ву, где су пости гле
одлич не резул та те. Омла дин -
ци су осво ји ли шам пи он ски
пехар, а пио ни ри су зау зе ли
тре ће место.

Омла дин це Дина ма 1945
пред во дио је тре нер Кри сти -
јан Сто ја нов. Они су у првој
утак ми ци савла да ли дома ћи
Желе зни чар са 2:1, а голо ве за
наш тим пости гли су Мла де -
но вић и Јавор. Наши сугра ђа -
ни су у дру гом мечу изгу би ли
од НК-а Дубра ва с 1:0, да би у
тре ћој утак ми ци у груп ној фази
так ми че ња побе ди ли НК Камен
са 2:1, захва љу ју ћи голо ви ма
које су пости гли Зул фић и
Јавор. У вели ком фина лу омла -
дин ци Дина ма 1945 савла да -
ли су Вележ из Моста ра са 2:0,

а голо ве су пости гли Ирфан
Зул фић и Вук Жива ље вић.

Поред побед нич ког пеха ра,
Пан чев ци ма су при па ла и поје -
ди нач на при зна ња. Ирфан Зул -

фић био је нај е фи ка сни ји стре -
лац, а за нај бо љег гол ма на иза -
бран је Урош Андре јић.

Пио нир ски тим Дина ма
1945, који је пред во дио тре нер
Горан Ама но вић, у груп ној фази
тур ни ра за рива ле је имао Неум,
Олим пи ју из Оси је ка и загре -
бач ку Утри ну.

Мали Пан чев ци су у првом
мечу игра ли нере ше но 1:1 про -
тив Неу ма, а гол за наш тим

пости гао је Лука Радо вић.
Потом је пред раз и гра ним
„брзим вози ћем” оруж је поло -
жи ла и Олим пи ја, коју је Дина -
мо 1945 добио са 2:0, а голо ве

су пости гли Чеви зо вић и Радо -
вић. У тре ћем сусре ту мом ци
тре не ра Ама но ви ћа савла да ли
су с 5:0 НК Утри ну из Загре ба,
а стрел ци су били Радо вић (три
пута), Илић и Ради са вље вић.

У четврт фи на лу су пан че -
вач ки пио ни ри побе ди ли НК
Бла гај из Моста ра са 2:0, захва -
љу ју ћи голо ви ма Луке Радо ви -
ћа и Воји на Ради са вље ви ћа, па
су се с мак си мал ним учин ком

пла си ра ли у полу фи на ле. Меч
про тив Сара је ва је у регу лар -
ном делу окон чан без побед -
ни ка – 1:1, а гол за тим из
нашег гра да пости гао је Сте -
фан Симо но вић. Ипак, после
изво ђе ња једа на е сте ра ца у
фина ле се пла си ра ло Сара је -
во. У утак ми ци за тре ће место
Пан чев ци су побе ди ли Неум
са 2:0, а голо ве су пости гли
Симо но вић и Радо вић.

Сјај ни Лука Радо вић на кра -
ју је добио при зна ње наме ње -
но нај е фи ка сни јем стрел цу на
тур ни ру.

– Желим да захва лим Сена -
ду Рамља ку на ука за ном госто -
прим ству, на сјај ном дру же њу,
а посеб но на допри но су да наш
клуб доби је нове сим па ти зе ре
у Сара је ву. Чести там нашим
мом ци ма на оства ре ним резул -
та ти ма. Мислим да смо на нај -
бо љи начин пред ста ви ли клуб
и још јед ном пока за ли да наша
шко ла има одлич не тре не ре и
игра че и да за будућ ност не
тре ба да бри не мо – рекао је
Зоран Нешко вић, коор ди на тор
рада с мла ђим селек ци ја ма у
ФК-у Дина мо 1945.

УСПЕХ МЛА ЂИХ СЕЛЕК ЦИ ЈА „БРЗОГ ВОЗА”

СУПЕР КЛИН ЦИ „ОСВО ЈИ ЛИ” САРА ЈЕ ВО

Стране припремио

Александар
Живковић

ДВА СРЕ БРА И ТРИ БРОН ЗЕ

Запа жен успех на про шло не -

дељ ном тур ни ру у нашем гра -

ду има ли су и так ми ча ри ЏК-а

Пан че во.

Нина Алби ја нић и Лазар

Ванев ски осво ји ли су сре бр не

меда ље, а брон за ним одлич ји -

ма су се оки ти ли Сне жа на

Самар џић, Вук Вељ ко вић и

Милош Ман да рић.

КАЧА РЕВ ЦИ МА ДЕВЕТ ОДЛИЧ ЈА

Чла но ви ЏК-а Једин ство из

Кача ре ва осво ји ли су девет

одлич ја на „Тро фе ју гра да

Пан че ва”.

Злат не меда ље су зара ди -

ли Андри ја на Крте нић и

Михај ло Анђе ло вић. Сре бром

су се оки ти ли Мар ко Шарац,

Мар та Пешић и Мари ја Пенев -

ски, а брон зе су заслу жи ли:

Јана Пеј но вић, Огњен Јаћи -

мов ски, Ана Вели ков ски и

Алек сан дра Дими тров ски.

ни је и Срби је. Тур нир је отво -
рио гра до на чел ник Пан че ва
Саша Павлов, а при сут ни су
били и пред став ни ци Спорт -
ског саве за Пан че ва – пред сед -
ник Сло бо дан Бите вић и гене -
рал ни секре тар Дејан Перић.

Џудо клуб Дина мо осво јио је
прво место у укуп ном пла сма ну,
испред зре ња нин ског Про ле те ра
и бео град ске Црве не зве зде. Наши
мла ди сугра ђа ни осво ји ли су чак

заслу жи ли Мате ја Сто ја нов ски,
Нико ла Рада нов и Миле на Секу -
ло вић. Сре бром су се оки ти ли
Нико ла Долин га, Боја на Кола -
рић, Ана Секу лић и Урош Ђури -
шић, а брон зе су заслу жи ли
Филип Ћирић, Нико ла Митић
и Сте фан Рабре но вић.

Одлич ни су били и бор ци који
су се над ме та ли у кон ку рен ци -
ји до три на ест годи на. Злат не
меда ље су осво ји ли: Нико ла

АНДРЕА НИЖЕ ИПО НЕ

ОДЛИЧ НИ ШКОЛАРЦИ

ОДЛИЧЈА СТИ ЖУ СА СВИХ СТРА НА

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ОРК НЕ ДА ТРОН
Рукометаши ОРК Панчева су
у 18. колу Друге лиге „Север”
на свом терену убедљиво савла-
дали Потисје из Аде са 40:26 и
тако задржали лидерско место
на табели пре најважнијих
искушења која им предстоје.

Момци које предводи тре-
нер Душан Грандов савладали
су госте из Аде без великих

потешкоћа. Сјајни су били гол-
мани Радисављевић и Урошев,
који су заједно имали чак 23
одбране, а ефикасношћу су се
истакли Дотлић, са осам, и
Прчуљ, са седам голова.

ОРК Панчево тренутно зау-
зима прво место на табели, са
27 бодова, колико има и дру-
гопласирани Раднички из

Шида, али са слабијом гол-раз-
ликом. Наредног викенда Пан-
чевци гостују у Српској Црњи,
где ће одмерити снагу са еки-
пом Војводе Степе, која се тре-
нутно налази на шестом месту,
са само три бода мање од воде-
ћег двојца. Биће то уједно и
дерби 19. кола Друге лиге гру-
па „Север”.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викен да

Кошар ка

ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ

Бео град: МЛА ДОСТ –ТА МИШ

ПРВА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА

Пан че во: КРИС КРОС – ФУТОГ

субота, 18 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”

ДРУ ГА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА

Инђи ја: ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР –ДИ НА МО

Рума: РУ КОШ – ЈЕДИН СТВО

Б. Н. Село: БНС–ЈА ДРАН

Руко мет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Врбас: ВРБАС – ЖРК ПАН ЧЕ ВО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабу ка: ЈАБУ КА – Ц. ЗВЕ ЗДА

Доло во: ДОЛО ВО –СРЕМ

ДРУ ГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Јабу ка: ЈАБУ КА –НАФ ТА ГАС

Доло во: ДОЛО ВО –ЛЕ ХЕЛ

мушкар ци

В. Сте па: В. СТЕ ПА – ОРК ПАН ЧЕ ВО

Одбој ка

ПРВА ЛИГА

Сме де ре во: СМЕ ДЕ РЕ ВО –БО РАЦ

ДРУ ГА ЛИГА „СЕВЕР”

Пан че во: ОДБОЈ КА 013 – ЕЛАН

субо та, 12 сати

Фуд бал

СРП СКА ЛИГА „ВОЈ ВО ДИ НА”

Шид: РАД НИЧ КИ – ДИНА МО 1945

Пан че во: ЖЕЛЕ ЗНИ ЧА Р–О ЏА ЦИ

неде ља, 15.30

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИГА „ИСТОК”

С. Црња: БУДУЋ НОСТ–МЛА ДОСТ

ПРВА ЈУЖНО БА НАТ СКА ЛИГА

Павлиш: Ц. ЗВЕ ЗДА – ЈУГО СЛА ВИ ЈА

Пади на: ДОЛИ НА – ЈЕДИН СТВО (К)

Ц. Црква: ВОЈ ВО ДИ НА –СЛО ГА

Ива но во: СТРЕ ЛА –БАК

Гре бе нац: ВУЛ ТУ РУЛ –БО РАЦ

ДРУ ГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД –СЕ ВЕР”

Пан че во: МУН ДИ ЈАЛ –ПО БЕ ДА

Гло гоњ: ГЛО ГОЊ –МЛА ДОСТ

ДРУ ГА ЈБ ЛИГА „ЗАПА Д–ЈУГ”

Дубо вац: ЈЕДИН СТВО –БУ ДУЋ НОСТ

Доло во: ДОЛО ВО – С. ТАМИШ

Про шло не дељ ни
резул та ти

Одбој ка

ПРВА ЛИГА

Пан че во: БОРАЦ –НА ПРЕ ДАК 3:0

Пан че во: БОРАЦ – ВА 014 3:0

Кошар ка

ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ

Пан че во: ТАМИШ –ДУ НАВ 94:74

ПРВА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА

Рума: СЛО ВЕН – КРИС КРОС 88:80

ДРУ ГА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА

Кача ре во: ЈЕДИН СТВО – С. ПАЗО ВА 95:73

Пан че во: ДИНА МО –ВОЈ КА 97:67

Руко мет

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јаша Томић: ХЕР ЦЕ ГО ВИ НА –ЈА БУ КА 25:25

Доло во: ДОЛО ВО –СИ ВАЦ 17:25

ДРУ ГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Мокрин: ОБИ ЛИЋ –ЈА БУ КА 13:30

мушкар ци

Пан че во: ОРК ПАН ЧЕ ВО – ПОТИ СЈЕ 40:26
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Knuppert

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Се8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Уче сни ци из чети ри
држа ве

Вели ки успех наших
сугра ђа на

Хала спор то ва на Стре ли шту у
неде љу, 25. мар та, била је резер -
ви са на за кара те. У пан че вач ком
„хра му спо р та” тог дана одр жан
је тра ди ци о на лан, девет на е сти
интер на ци о нал ни тур нир под
нази вом „Мла дост 2018”. Уче -
ство ва ло је три де сет шест клу бо -
ва из Руму ни је, БиХ, Сло ве ни је
и Срби је, па су љуби те љи овог
спор та у нашем гра ду могли да
виде на делу одлич не бор це из
Бео гра да, Новог Сада, Ваље ва,
Срем ских Кар ло ва ца, Лаза ре ва,
Ста ре Пазо ве, Обре нов ца, Шап -
ца, Аран ђе лов ца, Сме де ре ва, Пан -
че ва, Банат ског Кар лов ца, Буди -
са ве, Нове Пазо ве, Али бу на ра,
Пожа рев ца, Куле, Кикин де, Кра -
ји шни ка, Теми шва ра, Ора дее,
Добо ја, Бро да и Мур ске Собо те.

Нај у спе шни ји сени ор био је
Срђан Јокић из КК-а Мла дост,

ИНТЕР НА ЦИ О НАЛ НИ ТУР НИР „МЛА ДОСТ 2018”

СВЕ БИЛО ЈЕ КАРА ТЕСЈАЈ НИ ИЛИ ЈА
Так ми че ње у реша ва њу шахов -
ских про бле ма, у спо мен на
Бран ка Ата нац ко ви ћа, нека да -
шњег уред ни ка шахов ске рубри -
ке у листу „Поли ти ка”, одр жа -
но је про шле субо те у Зему ну.
То је ујед но било и дру го коло
Лиге реша ва ча шахов ских про -
бле ма Срби је за 2018. годи ну.
Резул та ти су бодо ва ни за међу -
на род ни реј тинг, а поред
наших, насту пио је и нај бо љи
бра зил ски реша вач.

Мла ди Пан че вац Или ја Сера -
фи мо вић поно во је забли стао.
Оства рио је нај бо љи резул тат

међу јуни о ри ма до два де сет
годи на и осво јио нових десет
реј тинг пое на, а у укуп ном пла -
сма ну завр шио као четвр ти,
одмах иза дво ји це наших веле -
мај сто ра, чла но ва репре зен та -
ци је и госта из Бра зи ла.

Наш три на е сто го ди шњи
сугра ђа нин наста вио је да
пости же успе хе и у шахов ској
ком по зи ци ји. Побе дом на
међу на род ном сени ор ском тур -
ни ру у ком по но ва њу шахов -
ских про бле ма на руском сај -
ту „Супер про блем” заслу жио
је да поста не суди ја наред ног
темат ског тур ни ра, као нај -
мла ђи у исто ри ји про блем ског
шаха. Пред ло жио је ори ги нал -
ну дво по те зну тему – чети ри
црне фигу ре поста вље не у
обли ку зве зде или крста, иду
ка истом пољу у вари јан та ма
реше ња. Уз при ме ре које је
саста вио, теми је дао духо вит
назив „Црна рупа”. Одзив је
био сја јан: на тур нир је сти гло
укуп но 58 радо ва од три де сет
два ауто ра из пет на ест зема -
ља, међу који ма су били и
носи о ци веле мај стор ских титу -
ла. После више од два месе ца
напор ног рада мла ди Сера фи -
мо вић је пре неко ли ко дана
обја вио пре су ду.

Међу бољим позна ва о ци ма
про блем ског шаха вла да мишље -
ње да је дво стру ки јуни ор ски
првак све та у шахов ској ком по -
зи ци ји успе шно поло жио још
један тежак испит.

САЊА НАЈ БР ЖА
Прво коло Крос лиге Срби је,
под нази вом „Мемо ри јал Фра -
њо Миха лић”, одр жа но је про -
шлог викен да у Бео гра ду. У вео ма

јакој кон ку рен ци ји запа жен
успех оства рио је и АК Тамиш.

Сања Марић је у кон ку рен -
ци ји пио нир ки, иако мла ђа
годи ну дана од сво јих ривал -
ки, у трци на 1.000 мета ра осво -
ји ла нај сјај ни је одлич је. Дру ги
пред став ник АК-а Тамиш,
Мате ја Гам би ро жа, пети је сти -
гао на циљ у трци атлет ских
шко ла на дис тан ци од 200 м.

Дру го коло Крос лиге биће
на про гра му наред ног викен да
у Сур чи ну.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

а међу мла дим так ми ча ри ма
нај ви ше се иста као Борис
Душков из Буди са ве. Нај бо љи
клуб на тур ни ру био је Кара те
клуб Дина мо, са два на ест злат -
них меда ља, док је дру го место
зау зео КК Чука рич ки из Бео -
гра да, а тре ће КК Фронт из Ста -
ре Пазо ве. Кара ти сти Мла до -
сти осво ји ли су осам на ест злат -
них меда ља, али су по одлу ци
орга ни за то ра, као дома ћи ни
тур ни ра, били ван кон ку рен ци -
је у гене рал ном пла сма ну.

– Вео ма сам задо во љан одзи -
вом клу бо ва, ква ли те том кара -
теа и резул та том наших так -
ми ча ра. Тур нир је про те као у
фер и спорт ској атмос фе ри.
Хва ла свим нашим при ја те љи -
ма који су уче ство ва ли, а оста -
је нам да се нада мо да ћемо их
на истом месту виде ти и наред -
не годи не. КК Мла дост захва -
љу је и Град ској упра ви Пан че -
ва, као и Спорт ском саве зу, на
подр шци при реа ли за ци ји ове
мани фе ста ци је од инте ре са за
наш град – рекао је алфа и
оме га КК-а Мла дост Тихо мир
Маки тан.

Злат не меда ље су осво ји ли
сле де ћи пан че вач ки кара ти сти:
Срђан Јокић (две – као сени ор
и мла ђи сени ор), Деја на Ива -
но вић, Ана ста си ја Чоло вић,
Миха и ло Пан те лић, Сан дра
Раде ка, Миљан Вар са ко вић,
Бојан Кркљуш, тим жен ских
нада у бор ба ма, Миља на Тодо -
ро вић, Тара Ђур ђе вић, Ана
Тубић, тим мушких нада у бор -
ба ма, Дими три је Ема ну ел,
Миха и ло Пан те лић, Лука Ста -
ној ко вић, Тео до ра Гагић, тим
пио нир ки у бор ба ма, Софи ја
Сте фа но вић, Мили ца Дра ги че -
вић, Деја на Ива но вић, Сара
Лепе дат, Филип Јев тић, Тео -
до ра Митро вић, Ана Тубић, тим
поле та ра ца у ката ма, Алек са
Попов, Ђор ђе Шушак, Мар ко
Милу ти но вић, ката-тим поле -
тар ки, Уна Тер зић, Маша Јова -
нов, Сара Лепе дат, Филип Вуји -
но вић, Бори во је Весин и Тама -
ра Потић.

Кара ти сти Мла до сти насту -
пи ће наред ног викен да на
Првен ству Срби је за так ми ча -
ре до четр на ест годи на у Сом -
бо ру.

Утак ми ца ма 20. кола, које су
оди гра не про шлог викен да,
првен стве на трка за бодо ве у
Првој лиги за одбој ка ше ушла
је у сам финиш. У сре ду, 28.
мар та, када је овај број „Пан -
чев ца” већ био закљу чен, оди -
гра но је и прет по след ње, 21.
коло шам пи о на та, а послед ња
рун да у овој сезо ни, бар када
је регу ла ран део првен ства у
пита њу, биће на про гра му иду -
ћег викен да.

Оно што је сасвим јасно, без
обзи ра на то какви резул та ти
буду били до кра ја, јесте да ће
еки па из Ваље ва ВА-014, за
коју је ове сезо не насту пио и
наш сугра ђа нин Вла ди мир Кне -
же вић, од јесе ни игра ти у супер -
ли га шком дру штву. Ваљев ци
су били заи ста супер и ор ни ове
сезо не, па су до самог фини ша
трке има ли само један пораз,
и то онај који су им зимус нане -
ли одбој ка ши Бор ца. Упра во је
лидер и буду ћи супер ли гаш
госто вао у нашем гра ду у сре -
ду, 28. мар та, па су покло ни ци
игре пре ко мре же из Пан че ва
и око ли не има ли при ли ку да
при су ству ју јед ном заи ста
лепом дуе лу пре ко мре же.

Пре окр ша ја са шам пи о ни -
ма Давор Мило ше вић и њего -
ви саи гра чи су у 20. колу Прве
лиге на свом тере ну одме ри ли
сна гу с кру ше вач ким Напрет -

ком. Био је то сусрет у коме је
Борац био апсо лут ни фаво рит
и пре почет ка меча, а на кра ју
су мом ци које пред во ди тре -

нер Душан Јовић ту уло гу и
оправ да ли: Борац –На пре дак

3:0, по сето ви ма: 25:23, 25:23
и 25:23.

Сам поглед на кона чан исход
довољ но гово ри и о току утак -

ми це у пан че вач ком „хра му
спо р та”. Одбој ка ши Бор ца има -

ли су ини ци ја ти ву током чита -
вог меча, али су у сва ком сету
мора ли добро да се пому че
како би га осво ји ли. Упо р ни
Кру ше вља ни су нај бли жи изне -
на ђе њу били у дру гом делу
утак ми це, када су води ли с 5:0
и 7:2. Када су виде ли да је враг
однео шалу, Бојан Познић и
њего ви дру го ви заи гра ли су
она ко како то од њих оче ку ју и
њихо ви нави ја чи. Дода ли су
гас, пре о кре ну ли резул тат и на
кра ју заслу же но сти гли до убе -
дљи вог вођ ства.

Зани мљи во је било и у тре -
ћем сету. Гости су се оду пи ра -
ли фаво ри ту коли ко су могли
и коли ко им је он то дозво ља -
вао. Ипак, када је било нај по -
треб ни је, ква ли тет и иску ство
дошли су до изра жа ја, па је
Борац сла вио мак си мал ну побе -
ду од 3:0.

Дома ћи тим играо је у саста -
ву: Милан Зин до вић, Ненад
Мадић, Давор Мило ше вић,
Алек сан дар Гаври лов, Бојан
Познић, Лазар Пет ко вић, Саша
Рај ко вић, Јован Кова чић, Бран -
ко Бурић, Нема ња Миле тић,
Нико ла Крстић и Вла ди мир
Луко вић.

У послед њем колу шам пи о -
на та Борац ће наред ног викен -
да госто ва ти у Сме де ре ву, где
ће одме ри ти сна гу са исто и -
ме ним дома ћим тимом.

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ФИНИШ ПРВО ЛИ ГА ШКЕ ТРКЕ

И КВАН ТИ ТЕТ И КВА ЛИ ТЕТ

Кара те клуб Дина мо се на про шло не дељ ном над ме та њу у

Хали спор то ва пред ста вио са 28 бора ца, који су осво ји ли

24 меда ље.

Нај вред ни је тро фе је заслу жи ли су: Лазар Нико лић, Огњен

Ради во јев, Мили ца Гагић, Јеле на Милен ти је вић, Алек сан -

дар Зде шић, Анто ни је Ћули брк, Бори во је Весин, Дејан

Кркљуш, Миња Несто ро вић, Нико ла Ива но вић и Урош

Петро вач ки. Сре бром су се оки ти ли: Тео до ра Гагић, Михај -

ло Димов ски, Вишња Тон чев, Мате ја Сте па нов и Јана Кој -

чић, а брон зе су зара ди ли: Мар ти на Пузић, Јеле на Вуч ко -

вић, Вук Вор ка пић, Лука Добр о та, Мак сим Седла ров, Лука

Сте па нов, Нађа Нико лић и Павле Мило шев у бор ба ма.

Одлич ни су били и: Симон Дан гу бић, Бори сав Јевре мо вић,

Алек сан дра Сто ил ков ски и Лука Бог да нов.



Тамиш је играо у саста ву: Алек сан -
дар Илкић (11 пое на), Мла ден Вит ко -
вић (девет), Иван Сми ља нић (23), Сте -
фан Савић (два), Душан Кне же вић
(шест), Нема ња Ђор ђе вић (14), Нико -
ла Соча нац (девет), Вла ди мир Кање -
вац (три), Дими три је Раи че вић, Сте -
фан Митро вић (14), Миљан Раден ко -
вић и Дани ло Лан гу рић (три пое на).

– Чести там мом ци ма на зала га њу и
вели кој побе ди. Тре ћи пут у послед ње
чети ри годи не успе ли смо да се пла -
си ра мо у Супер ли гу и сма трам да је то
вели ки успех за наш клуб, али и за
град Пан че во. Иако смо у првој четвр -
ти ни има ли мно го про бле ма, више смо
желе ли побе ду у овом сусре ту и то је
пре су ди ло – иста као је тре нер Тами -
ша Бојан Јови чић на кон фе рен ци ји за
нови на ре одр жа ној после утак ми це.

У 22. колу Прве реги о нал не лиге
Крис-крос је изгу био у Руми од дома -
ћег Сло ве на са 88:80, по четвр ти на ма
21:24, 29:20, 22:16 и 16:20.

– Сло вен је сја јан тим, саста вљен од
мно го иску сних игра ча. Чести там мојим
мом ци ма на срча ној бор би. Има мо про -
бле ма с повре да ма и боле сти ма игра ча,
али и поред тога игра мо добро. Пози -
вам наше нави ја че да нам у наред ном
колу помог ну да дође мо до нај бит ни је
побе де у сезо ни – изја вио је тре нер пан -
че вач ког тима Милош Сте па нов.

Утак ми цу 23. кола Крис-крос игра у
субо ту, 31. мар та, у сали ОШ „Јован
Јова но вић Змај”, про тив Футо га. Меч
почи ње у 18 сати. А. Жив ко вић

да се „сабе ре” и да сма њи пред ност
дома ћих, па је на одмор оти шао с под -
но шљи вих осам пое на „мину са” (52:44).

Тре ћу четвр ти ну одлич но је „отво -
рио” капи тен Мла ден Вит ко вић, и то
сери јом од шест пое на, а потом је
Алек са Илкић изну дио неспорт ски
фаул од госту ју ћих игра ча. Пре ци зан
је био мла ди плеј Тами ша и с лини је
сло бод них баца ња, па су се дома ћи
„одле пи ли” на једа на ест пое на раз ли -
ке (62:51). Од тог момен та на тере ну
је играо само један тим – Тамиш.
Гости ма није вре део ни тајм-аут, јер
је Илкић убр зо пого дио за два пое на,
и то уз фаул, па је потом још јед ном
био пре ци зан. Бојан Јови чић је у тим
тре ну ци ма играо с ниском поста вом,
са два плеј меј ке ра на тере ну (Илкић и
Соча нац), а гости нису има ли баш
ника кав одго вор на тако „зада ту тему”.
Тамиш је после тре ће четвр ти не водио
са 79:57, па је кона чан побед ник могао
да се наслу ти и пре послед њих десет
мину та.

Тако је и било. У четвр тој четвр ти -
ни тре нер Јови чић је пру жио шан су
и игра чи ма с мањом мину та жом, а
нај бо ље су је иско ри сти ли Кање вац и
Лан гу рић, који су „трој ка ма” допри -
не ли убе дљи вом три јум фу свог тима.

– Лоши је смо ушли у меч, али смо
касни је игра ли баш како тре ба. Заслу -
же но смо побе ди ли, па само могу
рећи да ми је част да као капи тен
пред во дим ову сјај ну еки пу у Супер -
ли ги – рекао је Мла ден Вит ко вић.
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Марко Ћирић,
фуд ба лер:
– У субо ту пре под не
ћу ићи на тре нинг, а
по под не ћу се
одма ра ти и можда
посе ти ти тере та ну.
Уве че ћу иза ћи с
дру га ри ма. 

Маринела
Бољанцу, 
гим на зи јал ка:
– Веро ват но ћу се
посве ти ти спре ма њу
при јем ног за факул тет,
али ћу иско ри сти ти
вре ме и да се мало
одмо рим и видим с
при ја те љи ма. Тако ђе,
при пре ма ћу се за
матур ску екс кур зи ју.

Алек сан дар 
Ради во је вић, 
сту дент:
– Викенд ћу про ве сти
сту дент ски, у спре ма њу
испи та.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Буди и...
Нико га и ништа не зао би ла зи вре ме.

    Ово са сигур но шћу могу да кажу вре ме шни.

    Али, с дозом упит но сти, и они мно го мла ђи.

    У момен ти ма доно ше ња одлу ка вре ме се рачва.

    Као ста бло дрве та.

    Нешто решиш и ту нема назад. Буди свој!

    Одлу чиш и насло ниш се на сво је одлу ке.

    Као сто ли це, јед на на дру гу. И на сто.

Живот се...
Топи се сла до лед.

    И снег.

    Гра ди се Сне шко Белић.

    И став.

    Живот се гра ди.

    И почи ње да се топи чим поч не.

    Не. Ово послед ње је погре шно. Живот буја, не топи се.

    До уве ну ћа. Живот се гра ди!

Одла зи...
Имаш иде ју. У свом си све ту.

    Јави ло ти се да си лекар. Космо на ут.

    Дис ко-играч. Глу мац. Писац.

    Машта ти ради.

    Она те ради. А бојиш се да одла зи.

    Важно је тада не чини ти ништа глу по.

    Не лези на шине!

    Маши но во ђа је можда у свом све ту.

Сја јан успех кошар ка ша из
нашег гра да

Гости из Бано ва ца без
шан си

Тако се то ради! Бити нај бо љи онда
када је то нај по треб ни је – у одлу чу ју -
ћој утак ми ци за пла сман у дру штво
које ће се бори ти за титу лу шам пи о -
на Срби је.

У 24. колу Кошар ка шке лиге Срби -
је, које било на про гра му про шлог
викен да, Тамиш је иско ри стио сво ју
„меч-лоп ту” за пла сман у Супер ли гу.
Иако је и гости ма из Ста рих Бано ва -
ца побе да била пре ко потреб на како
би про ду жи ли наду да се и они могу
наћи у дру штву нај бо љих, мом ци које
пред во ди тре нер Бојан Јови чић нису
им дали шан су да се нада ју повољ -
ном исхо ду: Тамиш –Ду нав 94:74, по
четвр ти на ма 25:21, 27:23, 27:13 и
15:17.

Иако је на самом почет ку било неко -
ли ко про пу ште них напа да на обе стра -
не, гле да о ци ма у Хали спор то ва на
Стре ли шту било је јасно да могу оче -
ки ва ти жесто ку утак ми цу, мушку, бор -
бе ну до мак си му ма. Улог је био огро -
ман – Супер ли га! Цела прва четвр ти на
про те кла је у резул тат ској клац ка ли ци,
па је ваљ да и због тога тре нер Тами ша
Бојан Јови чић био јако љут и бесан на
сво је игра че. Тек у фини шу првог пери -
о да, захва љу ју ћи „трој ка ма” Митро ви -
ћа и Сми ља ни ћа, а потом и сигур ним
пое ни ма Кне же ви ћа, Тамиш је успео

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТАМИШ УПЛО ВИО У СУПЕР ЛИ ГУ

да се мало резул тат ски „одле пи” (25:21).
У дру гој четвр ти ни тим из нашег

гра да заи грао је мно го боље. Сери ју
пого да ка отво рио је Митро вић шутем
с дис тан це, а потом је одго вор ност
пре у зео нај бо љи актер утак ми це Иван
Сми ља нић. Попу лар ни Сми ља је реше -
тао кош Дуна ва из свих пози ци ја, па је
пред ност дома ћих кошар ка ша расла
из мину та у минут. Раз и грао се и Ђор -
ђе вић, па је поен ти рао уз фаул, а потом
је био пре ци зан и с лини је сло бод них
баца ња. Потом је усле ди ла и брза акци -
ја Соча нац –Ми тро вић за нај ве ћу пред -
ност Тами ша, за пет на ест пое на „вишка
(46:31). Ипак, Дунав је успео нека ко

СМИ ЉА НИЋ MVP КОЛА

Крил ни играч Тами ша Иван Сми -

ља нић нај ко ри сни ји је играч 24.

кола Кошар ка шке лиге Срби је.

У побе ди пан че вач ког тима над

Дуна вом он је упи сао 23 пое на

(4/4 за један, 5/6 за два и 3/5 за

три пое на) и 10 ско ко ва. Индекс

успе шно сти: 37.

АКТУЕЛНОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ОВОГ ПУТА БЕЗ МЕДАЉА
У Врбасу је прошлог викенда одржа-
но Првенство Војводине за кадете и
млађе јуниоре, а на њему су наступи-
ла и три стрелца СД-а „Панчево 1813”,
који су се надметали у гађању из стан-
дардне ваздушне пушке.

Екипа млађих јуниора у саставу
Алекса Ракоњац, Александар Павло-
вић и Стефан Рађеновић пласирала
се на пето место, док је у поједи-
начном надметању Алекса заузео
шесто место, али ће се надметати

на Првенству Србије 15. априла у
Београду.

Такође прошлог викенда, у Уљми,
одржано је последње, осмо коло Лиге
пионира Војводине.

Женска екипа СД-а „Панчево 1813”
заузела је четврто место, а пуцале су Мари-
на Мијатовић, Ива Ракоњац и Теодора
Кондић, која је била пета у појединачној
конкуренцији.У надметању пионира насту-
пио је само Алекса Ракоњац, који је осво-
јио седмо место са 178 кругова.

У коначном пласману Теодора и
Алекса су шести појединачно, екипа
пионирки је четврта, а тим пионира
је такмичење завршио на седмом
месту.


