
сла до ку сац про пу сти ти го ди шње
гур ман ско хо до ча шће. И та ко већ
три де сет ле та...

Да је реч о не сва ки да шњем до га ђа -
ју ко ји по ста вља стан дар де и на да ле -
ко му не ма рав ног, би ло је ја сно још
на са мом отва ра њу у че твр так, 16.
фе бру а ра. Већ пр вог да на кре ну ла је
пра ва ма сна гро зни ца и јаг ма за су -
хо ме сна тим про из во ди ма, јер до ма -
ћи ни ма се овог пу та баш на ме сти ло
(за раз ли ку од не ких про те клих го -
ди на ка да је зи ма по ка зи ва ла сво је
оштре зу бе). По ред то га што је вре ме,
за ово до ба, би ло са свим при јем чи во,
по че так је пао на др жав ни пра зник.
То је био сиг нал љу би те љи ма до брог
за ло га ја да на ва ле са свих стра на, па
се и пре са мог зва нич ног отва ра ња
те шко про ла зи ло кроз не пре гле дан
шпа лир љу ди ко ји су ну ди ли све и
сва шта на сво јим упа дљи во на кин ђу -
ре ним штан до ви ма.

На рав но, у пр вом ре ду су хо ме сна -
те про из во де, а на да све глав ну зве зду
ју би лар не ка ча ре вач ке га стро а ван ту -
ре – сла ни ну.

По бе ди ла Ни на Пе тров ска
Од са мог ула ска у Ка ча ре во вр ве ло је
као у гро тлу. Би ла је нео пи си ва гу -
жва, ау то мо би ли с нај ра зли чи ти јим
ре ги стра ци ја ма про би ја ли су се цен -
ти ме тар по цен ти ме тар, љу ди су пре -
тр ча ва ли „ко му ве без гла ве”, а при -
зор ва шар ског ша ре ни ла „до вр ха” је
пу нио очи. Љу би те љи гур ман лу ка за -
кр чи ли су глав ну ули цу „нај ма сни јег
се ла” на све ту од ула зне та бле до пла -
тоа у цен тру, где су из ла га ли ма њи
про из во ђа чи, и са мог епи цен тра до -
га ђа ја – спорт ске ха ле, ко ју су по
оби ча ју за по се ли ин ду стри јал ци. На
сва ком ко ра ку је ну ђен ши рок асор ти -
ман нај ра зли чи ти јих про из во да, а
пре о вла да ва ле су раз не вр сте сла ни не:

Хроника
Нова зграда

Прекршајног суда

» страна 5

цена 40 динара

Политика
Најчешће поступају у

складу са одлукама

врхова партија

» страна 4

Просвета/екологија
Друштвено одговорна

компанија

» страна 7

Култура
Анђели – веза између

човека и божанског

» страна 10

Село

Иваново десети пут

славило богатство

вишејезичности

» страна 11

Хроника

Три идеје вредне по

240.000 динара

» страна 12

Фото-репортажа
Срце пуно успомена 

и – поноса!

» страна 29

Спорт
Пао и „Југовић”, на

реду „Воша”

» страна 30
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За мала предузећа
до 250.000 динара
» страна 6

Једини орган који 
доживотно расте
» страна 8

Де се ти не хи ља да гур ма на
по се ти ле „нај ма сни је 
се ло” на све ту

Нај ви ше на гра да осво ји ли
до ма ћи так ми ча ри

На на шим про сто ри ма од вај ка да ца -
ру је јед на по уч на мак си ма: сна га на
уста ула зи... На ве де на му дро ли ја ов -
де у Ба на ту мо же се над гра ди ти про -
ве ре ном чи ње ни цом да чо ве ку по нај -
ви ше сна ге сла ни на да је. До вољ но је
ре ћи да су на ње ној ка ло рич но сти ге -
не ра ци је на ших пре да ка ста са ва ле у
здра ве и ја ке је дин ке.

А тек о ње ном уку су, што би ре кли
ста ри Ла ти ни, не вре ди рас пра вља ти.
Тач ни је, су ви шно је – бу ду ћи да је
ова пре ра ђе ви на од свињ ског ме са и
у том по гле ду за и ста ван се риј ска. Без
об зи ра на то да ли се кон зу ми ра зи ми
у са деј ству с цр ним лу ком или ле ти
са соч ним па ра дај зом. Јед но став но,
чим сла ни на до дир не неп це, у усти -
ма до ла зи до пра ве екс пло зи је.

Про ђе ле то три де се то
Све ово ука зу је на то да пра ви гур ма -
ни не ма ју мно го ди ле ма у ве зи с пи -
та њем ко ја ов да шња „шпе ци ја” но си
ста тус нај о ми ље ни је, а те шко да на
све ту има бо љег ме ста од Ка ча ре ва за
ње ну де гу ста ци ју, афир ма ци ју и кон -
зу ма ци ју.

Те шко је и по ве ро ва ти да у око -
ли ни по сто ји не ко ко сре ди ном фе -
бру а ра на „Сла ни ни ја ди” ни је ома -
стио бр ке, ма кар де ли ћем од те не -
пре глед не ма се сла сних пре ра ђе ви на.
По ред бр да и пла ни на ме са, има
ту и ра зних дру гих ле по та, па ће
због све га то га ма ло ко ји истин ски

ОДР ЖА НА ЈУ БИ ЛАР НА ГА СТРО НОМ СКА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

КА ЧА РЕ ВАЧ КА „СЛА НИ НИ ЈА ДА” 
ПО КА ЗА ЛА СВУ СНА ГУ

су ше не, ба ре не, са пу ња ре, до ма ће,
ин ду стриј ске, пан че те и у по след ње
вре ме ве о ма по пу лар не – оне од ман -
гу ли це.

А с не баш ма лим за ка шње њем
(че ка не су ува же не зва ни це), око је -
дан сат по сле по дне ва, на глав ној би -
ни у ха ли нај пре је уз сти хо ве пе сме
„Про ђе ле то три де се то” чу ве ни афо -
ри сти чар Зо ран Т. По по вић све оба -
ве стио да је „Сла ни ни ја да” до че ка ла
ју би леј, да би по том ка ча ре вач ку ма -
ни фе ста ци ју све ча но отво рио гра до -
на чел ник Пан че ва. Од мах за тим
про гла ше ни су по бед ни ци ово го ди -
шњег так ми че ња пре ма од лу ци
струч ног жи ри ја, са чи ње ног од нај е -
ми нент ни јих струч ња ка из обла сти
про из вод ње ме са. Они су има ли вра -
шки те жак по сао, бу ду ћи да су мо ра -
ли да оце не око три ста узо ра ка при -
сти глих с ра зних стра на.

Та ко је на гра ду за нај бо љу до ма ћу
сла ни ну у кон ку рен ци ји ама те ра
осво ји ла Ка ча рев ка Ни на Пе тров ска,
ис пред су гра ђа ни на Мир ка Ву ко ви ћа
и Де ја на Бр ко ви ћа из зла ти бор ског
ме ста Ка чер. Код про из вод ње ин ду -
стриј ске сла ни не по но во је до ми ни -
ра ла пан че вач ка ме са ра „Бур јан”, а
код за нат ске је бо љи од оста лих био
још је дан Зла ти бо рац – Ду шан Ста но -
је вић из Мач ка та. Пре о ста ла при зна ња
при па ла су Ка ча рев ци ма – нај де бљу
сла ни ну имао је Или ја Гр гов ски, нај -
ду жу Ми ле Фи ли пов ски, а од ман гу -
ли це Ми ле Кон дић.

На ве де ни по да ци још јед ном, и то
нај бо ље, де ман ту ју те зу не ких злих
је зи ка да Ка ча ре во мо жда не за слу -
жу је да бу де пре сто ни ца нај о ми ље -
ни је ме сне пре ра ђе ви не.

» Наставак на страни 28



На жа лост, не про ђе мно го да не чу -
је мо да је не ко, по пут мла дог Аце, до
ју че пот пу но здрав, ве дар и чио, обо лео
од те вра шки те шко из ле чи ве бољ ке.

Јед на од оних чи ју је жи вот ну при -
чу пре из ве сног вре ме на тра гич но
пре ки нуо сви ре пи ма лиг ни тет би ла
је и Дра га на, по зна та и као Га га Ли.
Обра зо ва на, па мет на, кре а тив на,
при том и пре ле па. Реч ју, на свим по -
љи ма узор ко ји оста вља без да ха. А
он да ка да је тре ба ло да до жи ви пот -
пу но за о кру же ње свих сво јих ам би -
ци ја, пред њом се отво рио ам бис. И
по но во огром на ко ли чи на до бр о те и
ху ма но сти ни је да ла ре зул тат – по -
ме ну та аве ти ња пре ре за ла је још јед -
ну, до ју че ап со лут но здра ву жи лу.

Иа ко је ја ко те шко до ка зи во, по -
сто ји бо ја зан да је наш град по себ но
по го ђен том зле ху дом гро зо том. По -
да так ко ји го во ри то ме у при лог: на
Кли нич ком цен тру на два де сет обо -
ле лих од ле у ке ми је (не са мо из Ср -
би је већ и из Цр не Го ре, Бо сне...), ле -
жи че тво ро Пан че ва ца!!! Чак че тво -
ро?! Пу ка слу чај ност?!

Мо гу ће, прем да...
Ако зна мо шта нам се све сру чи ва -

ло на гла ве (на ро чи то из ме ђу мар та
и ју на 1999. го ди не), тре ба ло би ду -
бо ко да се за ми сли мо и учи ни мо све
што је у на шој мо ћи не би смо ли, ко -
ли ко већ су тра, спа сли не ко га од ма -
лиг ног зла. Ј. Ф.

ди на, а сви ње го ви ро ђа ци, при ја те -
љи и по зна ни ци пам ти ће га као из ра -
зи то по зи тив ног мла дог чо ве ка увек
спрем ног да при ско чи, пре све га,
ста ри јим и за не мо ћа лим осо ба ма.

Опа ка бо лест ко ја је сло ми ла овог
мла дог и до бр ог чо ве ка зо ве се акут -
на ле у ке ми ја. Она има мно го та ко -
зва них кла са. И ве ћи на је аве тињ ски
опа сна.

Ацин слу чај био је то ли ко те жак
да ни је по мо гло ни то што се све до -
бро ује ди ни ло ка ко би би ла спа се на
биљ ка ко ја је тек има ла да цве та.

А ка да се та ко не што до го ди, на -
мах кре не пре и спи ти ва ње. Нај пре
ро ди те ља и дру гих бли жњих, а он да
и дру штва у це ли ни, с јед ним је ди -
ним пи та њем: да ли је би ло ика ко
мо гу ће из бе ћи не сре ћан епи лог? Ех,
да је ле че ње по че ло на вре ме... Да се
са мо ра ди ло бр же...

И пр ва асо ци ја ци ја усме ре на је,
го то во без из ним ке, на тро ме др жав -
не уста но ве (у овом слу ча ју, здрав -
стве не). Јер ка да је сва ки дан дра го -
цен као спа со но сни елик сир, из гу би -
ти га – огро ман је ко рак ка су но вра -
ту. Два-три да на на ову ана ли зу, два-
три на ону, па он да ви кен ди, ка да
ниг де ни ког не ма или вас са че ка чу -
ве но: „Да нас ви ше на ра ди мо, до ђи -
те у уто рак”. И док се окре неш, ствар
вр ло бр зо до ђе у без из лаз. А мо жда
та ко ни је мо ра ло...

Зло дух над на ма?!
Пре не ко ли ко да на уга сио се још је -
дан мла ди жи вот. Још је дан наш су -
гра ђа нин на пу стио је овај свет у вре -
ме ка да је тре ба ло да пу ним плу ћи -
ма ужи ва у свим ње го вим ле по та ма
и иза зо ви ма ко је но си сва ки но ви
дан.

Алек сан дар из Стар че ва пре ми нуо
је не на пу нив ши ни два де сет пет го -

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Романтика, љубав, гондоле и омиљено штиво

Карневал у Венецији, прошлог викенда

Снимила Марија Павловић

• Ве жба ју ћи на по ра зи ма, ми се учи мо да не гу би мо.
• Имам са мо јед ну же љу – да ми злат на ри би ца ис пу ни три же ље!
• Ску ва ти ку пус са ов че ти ном? Па то је про сто ко па суљ.
• Де мо кра ти ја је без бо је, уку са и ми ри са. 

За то се она код нас не осе ћа!

МИСАО НЕДЕЉЕ

НА ШЕ АУ ТО НОМ НЕ ПО КРА ЈИ НЕ СЕ СВЕ ВИ ШЕ 

ГРА НИ ЧЕ СА СР БИ ЈОМ.

Петак, 24. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Нормално – у Хондурас!
Чо век уре ђу је и кро ји свет пре ма соп стве ним по тре ба ма. Он по ста вља
гра ни це из ме ђу нор мал ног и не нор мал ног. Чо век је дру штве но би ће.
Да би дру штво оп ста ло, мо рао је да сми сли на чин и да га одр жи. Ме -
ђу тим, шта се де ша ва кад дру штво по ста не ха ла пљи во и ка да му тре -
нут не нор ме не од го ва ра ју? Кад се љу ди јед но став но не осе ћа ју сло -
бод ним у том дру штву? По сто ји ли гра ни ца нор мал ног ко ју дру штво
не сме да пре ђе, ма кар и по це ну про па да ња?

У на шој на па ће ној Ср би ји, на при мер, они „нор мал ни”, ко ји су у ве -
ћи ни на рав но, „не нор мал ност” ле че та ко што ће изо ло ва ти „бо ле сне”.
С љу ди ма ко ји ни су нор мал ни не мо же да се ко му ни ци ра, па по што
на њих не де лу је си ла ар гу ме на та, он да их тре ба пот чи ни ти ар гу мен -
том си ле. Шта дру го да се ра ди кад ни су нор мал ни? Тре ба их за пла -
ши ти, „ис те ра ти ђа во ла из њих” и на у чи ти их да по ста ну – нор мал ни.
Тре ба их ма ло „из ле ма ти” ако ми сле дру га чи је, тре ба им за бра ни ти
да ра де, да при ча ју, да ди шу... Па шта, ио на ко су не нор мал ни и са мо
пред ста вља ју опа сност и те рет за нор мал не. Ах, да, при том, уз све то
„вас пи та ва ње” ја ко је ва жно и да за пам те за ко га да гла са ју, на при -
мер. Све дру го је ма ње бит но. За оста ле про бле ме „не нор мал них” по -
бри ну ће се упра во ти – „нор мал ни”. Баш као што је не ка да, у вре ме
ста љи ни стич ке вла сти, би ла ефи ка сна ва ри јан та за тва ра ња по ли тич -
ких про тив ни ка у луд ни це јер су – не нор мал ни. И ни су их пу шта ли
све док не „оздра ве”. Или ни кад.

Ов де је са свим нор мал но да не ка на пу ће на си ли кон ска стар ле та,
ко ја је ко зна ка ко и ка квим за слу га ма уоп ште и до шла до ме диј ског
про сто ра на не кој руж(н)ича стој те ле ви зи ји, јед ну спорт ску ди ву,
осва ја чи цу ме да ља за сво ју зе мљу на нај ве ћим так ми че њи ма на зо ве –
стар ле том!?

И ни ком ни шта! Ето, та ко...
Има мно го „нор мал ног” у овој на па ће ној Ср би ји. Ре ци мо, са свим је

нор мал но да се љу ди у њој не раз у ме ју. Али ствар но. Чел ни љу ди ФК-а
„Но ви Па зар”, клу ба у ко ме је и је дан ми ни стар из Вла де РС ве о ма ва -
жан и би тан „шраф”, ка ко би из бе гли ка зну ко ју су из ре кли над ле жни
ор га ни ФСС-а, ко ми си ји за жал бе упу ти ли су пи смо да им се од лу ка
о ка жња ва њу до ста ви на њи хо вом – бо шњач ком је зи ку (!?), са обра -
зло же њем да ону до би је ну на срп ском ни су раз у ме ли!? Очи глед но је
да је љу де из упра ве „Но вог Па за ра” не ко до бро по са ве то вао шта да
ра де, јер по Уста ву Ре пу бли ке Ср би је има ју пра во да тра же од лу ку на
„свом” је зи ку. Са свим нор мал но, у Ср би ји је мно го то га не нор мал -
но. Што би ре као Ђор ђе Ба ла ше вић у пе сми „Нек иду ма ло сви у Хон -
ду рас” – „ми тру ди мо се знан стве но да про пад не мо ба рем до сто јан -
стве но”. (Не)нор мал но.

* * *

Ако већ не ма мо мно го чи ме да се по но си мо, не ка нам за ди ку бу де
по да так да је на ша зе мља јед на од во де ћих др жа ва у ис точ ној Евро пи
по уз го ју ма ри ху а не. Да до ма ћи ка на бис, али и сканк, ко ји се га ји у
спе ци јал ним ла бо ра то ри ја ма, код нас ве о ма до бро успе ва, по ка за ли
су и по да ци по ли ци је, али и Ме ђу на род ног од бо ра за бор бу про тив
нар ко ти ка УН. 

Шта ће љу ди, мо ра ју да се сна ла зе. Кад већ у Вој во ди ни и Ср би ји не
успе ва ју па суљ, па ра дајз, пше ни ца или шљи ве, па све те кул ту ре мо -
ра мо да уво зи мо, не ка бар ра сте „тра ви ца”. До ма ћа про из вод ња ма ри -
ху а не углав ном се од ви ја у ру рал ним сре ди на ма, и то на за ба че ним
њи ва ма, где је мо гу ће за са ди ти ве ћу ко ли чи ну ка на би са. По ли ци ја го -
ди шње от кри је око 20 хек та ра за са да ко но пље, а овај „по сао” је нај ак -
ту ел ни ји у обла сти око Ве ли ке Мо ра ве. И вр ло је ис пла тив. Ди ле ри ма
је мно го уно сни ји од ку по ви не „ал бан ске тра ве”, јер ки ло грам „ал бан -
ке” ко шта око 2.000 евра, а „до ма ћи ца” је упо ла јеф ти ни ја.

Све је то (не)нор мал но!

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић
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Пре ми је ра у Пан че ву
дан по сле бе о град ске

Глав не уло ге игра ју
Ла зар Ро квуд и Џон
Се виџ

Део еки пе фил ма „По вра так”,
пред во ђе не сце на ри стом и ре -
ди те љем Пре дра гом Јак ши -
ћем, а у ко јој су би ли и слав ни
глум ци Џон Се виџ и Ла зар Ро -
квуд, Ве сна Ста но је вић, ко ја
пре да је глу му у Лон до ну већ
ви ше од 20 го ди на, као и мла -
ди глу мац Мар ко Аџић из Те -
ми шва ра, и не ко ли ко чла но ва
тех нич ке еки пе би ли су го сти
у град ској ку ћи у сре ду, 22.
фе бру а ра. До ма ћи ни су им
би ли гра до на чел ник Са ша Па -
влов и већ ник за кул ту ру Не -
ма ња Ро тар. При јем је упри -
ли чен по во дом пре ми је ре овог
филм ског оства ре ња у Пан че -
ву, ко ја је усле ди ла са мо дан
по сле бе о град ске у Цен тру
„Са ва”.

Па влов им је по же лео до -
бро до шли цу и ре као да је Пан -
че во град ки не ма то гра фи је, у
ко ме је сни ма но мно го до ма -
ћих и стра них фил мо ва и где
су бо ра ви ла ве ли ка име на до -
ма ћег и ино стра ног глу ми шта.
Из ра зио је за до вољ ство што
смо да нас уго сти ли и глу мач -
ку ле ген ду по пут Џо на Се ви џа.

Слав ни хо ли вуд ски глу мац
Се виџ играо је у ви ше од сто
фил мо ва, а пу бли ка га пам ти
по уло га ма у „Лов цу на је ле -
не”, „Ку му 3”, „Ко си”, „Тан кој
цр ве ној ли ни ји”... Он ка же да
се у Ср би ји на сни ма њу осе ћао
као да је ме ђу при ја те љи ма и
да су љу ди дру же љу би ви, енер -
гич ни, ин спи ра тив ни... Сву да
је мно го по зи тив не енер ги је и
би ло му је ла ко да се укло пи.

АКТУЕЛНО
Петак, 24. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Иа ко не зна је зик, мо гао је да
осе ти дух и на чин на ко ји љу ди
жи ве на овим про сто ри ма, на -
шу кул ту ру...

Глав ну уло гу у фил му „По -
вра так” игра Ла зар Ро квуд, ка -
над ски глу мац срп ског по ре -
кла ко ме је ово пр ви пут да
глу ми у Ср би ји и на срп ском
је зи ку. Он ка же да но си мно го
до брих и по зи тив них ути са ка
са сни ма ња.

– Ра ди се о те шкој пси хо ло -
шкој дра ми. Чо век ко ји је
ушао у па ра но ју стра ха ре ша ва
це лу си ту а ци ју на свој на чин.
Мо ји ути сци су фан та стич ни,
а еки па с ко јом сам ра дио би -
ла је мно го до бра – ка же Ро -
квуд и от кри ва да је имао не ки
ла га ни страх ка ко ће све то ис -
па сти јер ни кад ра ни је ни је
сни мао ов де. До да је да су сви
ра ди ли про фе си о нал но и с
мно го љу ба ви.

Ре ди те љу Пре дра гу Јак ши -
ћу ово је пр ви ду го ме тра жни
филм. С об зи ром на то да је

глу мач ка еки па би ла ин тер на -
ци о нал на, у тех нич ком сми -
слу им је би ло те шко да ускла -
де сни ма ња и ис ти че да су мо -
ра ли да се по шту ју пре ци зни
пла но ви.

– Али што се ти че на ра ти ва,
ту ни је би ло пре ви ше про бле -
ма. При ча је та ква да је зах те -
ва ла и аме рич ке и срп ске
глум це, као и до дат ну емо ци ју
ко ја се ти че мо ти ва по врат ка,
ко ји об ра ђу је мо, па их је, у
ства ри, она и „по ве за ла”. Про -
сто, укло пи ли су се. Ка да смо
их би ра ли, зна ли смо ко ли ко
ко мо же и шта од ко га тре ба да
оче ку је мо. Филм је сни мљен
за три не де ље у око ли ни Сом -
бо ра и Апа ти на, углав ном у се -
лу Без дан – ка же ре ди тељ.

У фил му игра ју и Мајкл Па ре
и Ник Ман ку зо, а од на ших глу -
ма ца Ра ди во је Ра ша Бу квић,
Ра да Ђу ри чин, Ми ло рад Ман -
дић Ман да (то му је би ла и по -
след ња уло га), Ду брав ка Ми ја -
то вић (по сле че тр на ест го ди на
по но во се вра ти ла пред ка ме -
ре), а уло гу је имао и Бо ра Ђор -
ђе вић – Бо ра Чор ба, као и пан -
че вач ки „Ба нат ски ки цо ши”. За
њих про ду цент фил ма Ми о драг
Јак шић ка же да су бренд на шег
гра да и да су до при не ли сјај ној
му зич кој под ло зи у фил му.

На кон при је ма филм је
при ка зан у дво ра ни Кул тур ног
цен тра, а пу бли ку, за ко ју је
улаз био бес пла тан, по здра ви -
ла је еки па фил ма.

М. Ма нић

ПРИ ЈЕМ ЗА ЕКИ ПУ ФИЛ МА „ПО ВРА ТАК” У ГРАД СКОЈ КУ ЋИ

ЈАК ШИ ЋЕВ ДУ ГО МЕ ТРА ЖНИ ПР ВЕ НАЦ

Ме ђу на род на ма ни фе ста ци ја
под на зи вом „Да ни ру ске са -
ла те у Пан че ву” би ће одр жа на
у су бо ту, 25. фе бру а ра, у До му
Вој ске Ср би је у Пан че ву, од 19
са ти, а про грам за так ми ча ре у
ка те го ри ји по је ди на ца, удру -
же ња и сред њих шко ла по чи -
ње два са та ра ни је.

Дру штво срп ско-ру ског при -
ја тељ ства „До си теј Об ра до вић”

из Пан че ва, уз по моћ ло кал не
са мо у пра ве и Ту ри стич ке ор -
га ни за ци је Пан че ва, ор га ни -
зу је пе ту ху ма ни тар ну ма ни -
фе ста ци ју ме ђу на род ног ка -
рак те ра чи ји је циљ про мо ви -
са ње овог, за мно ге на ро де на -
ци о нал ног ку ли нар ског спе -
ци ја ли те та, ко ји је је дин ствен
по то ме што га сва ки на род и

до ма ћин ство спре ма ју по свом
ре цеп ту. Струч ну ко ми си ју чи -
ни пет на ест чла но ва ко ји до -
ла зе из све та уго сти тељ ства,
умет но сти, ин фор ми са ња и
вој ске, као и по је дан пред -
став ник сва ке при ја вље не
шко ле.

До ла зак у Пан че во по твр ди -
ли су број ни пред став ни ци
ам ба са да при ја тељ ских зе ма -

ља, Вла де и ми ни стар ста ва
Ср би је, Вој ске Ср би је, цр кве -
ни ве ли ко до стој ни ци, дру -
штва срп ско-ру ског при ја тељ -
ства из мно гих гра до ва на ше
зе мље, као и пред став ни ци на -
ци о нал них за јед ни ца и при -
вред ни ци ко ји по др жа ва ју рад
дру штва „До си теј Об ра до вић”.

А. Ж.

У СУ БО ТУ, 25. ФЕ БРУ А РА

Да ни ру ске са ла те

Ак ци ја при ку пља ња нов ча не
по мо ћи за на ста вак ле че ња на -
ше су гра ђан ке Дра га не Ра да -
нов, ко ја че ти ри пу та го ди шње
од ла зи на спе ци ја ли зо ва ну оф -
тал мо ло шку кли ни ку у Но вом
Са ду ра ди те ра пи је за очи, на -
ста ви ће се у уто рак, 28. фе бру а -
ра, у 20 са ти, ка да ће у ре сто ра -
ну „Ацин ранч” у Кр ња чи би ти
при ре ђен ху ма ни тар ни кон -
церт. На сту пи ће пе ва чи ца Би -
ља на Се чи ва но вић и „Зве зде
Гран да”. Ула зни це ко шта ју 300
ди на ра, а до дат не ин фор ма ци је
мо гу се до би ти пу тем те ле фо на
061/30-40-033 и 063/260-660.

Ма ла Дра га на Ра да нов је
пре опе ра ци је очи ју, ура ђе не у
Ру си ји 2013. го ди не, ви де ла
све га шест од сто, да би се на -
кон то га њен вид по пра вио, те
са да ви ди 50% на оба ока. То
ста ње се одр жа ва ком плек -
сним ле че њем у Но вом Са ду.
Сле де ћи трет ман је за ка зан за
18. април, а до та да је по треб -
но при ку пи ти 73.500 ди на ра.

Сви они ко ји же ле да по мог -
ну Дра га ни, но вац мо гу упла -
ти ти и на ди нар ски ра чун број
250-1150006521500-85 отво -
рен у „ЕФГ Еу ро бан ци” на име
Мир ја на Ра да нов. Но вац за
Га гу мо же те до ни ра ти и пу тем
СМС-а. По треб но је да уку ца -
те 196 и да то по ша ље те на
број 3030. Це на по ру ке за све
мре же из но си 100 ди на ра, а
ПДВ се не на пла ћу је.

Д. К.

ХУ МА НИ ТАР НО ВЕ ЧЕ НА „АЦИ НОМ РАН ЧУ”

Кон церт за 
Дра га ну Ра да нов

Друштво физичара Панчево
приредиће фестивал „Наука –
лака као музика” у уторак, 28.
фебруара, од 12 до 16 сати, у
просторијама „Апола”. Реч је о
пројекту који се реализује уз
подршку Нафтне индустрије
Србије кроз програм „Заједни-
ци заједно” и захваљујући ко-
јем је набављена лабораториј-
ска опрема за извођење експе-
римената из физике.

Према речима организато-
ра, циљ овог програма је попу-
ларизација науке међу млади-
ма и унапређивање услова за
несметан развој младих тале-
ната. На фестивалу науке за-
интересовани ученици основ-
них школа биће у прилици да
„виде” физику кроз експери-
менте студената и професора
Физичког факултета из Бео-
града. З. Ст.

НАУКА У „АПОЛУ”

Визуализација физике

Дру штво од га ји ва ча ра сне
жи ви не, го лу бо ва, ку ни ћа и
пти ца Пан че во у не де љу,
26. фе бру а ра, при ре ди ће
из ло жбу – „спе ци јал ку”
струк тур них го лу бо ва пе -
ри ке ра и пан че вач ког го лу -
ба па ну ке у дво ри шту По -
љо при вред не шко ле „Јо -
сиф Пан чић”. Овог пу та
пти це ће оце њи ва ти ме ђу -
на род ни су ди ја – ин струк -
тор из Ру му ни је.

Истог да на у кру гу шко ле
би ће одр жа на и бер за сит -
них жи во ти ња. Ор га ни за -
то ри мо ле све за ин те ре со -

ва не за овај до га ђај да пти -
це ко је су за ко ном за бра -
ње не (за шти ће не) не до но -
се на бер зу. Та ко ђе, све жи -
во ти ње ко је су за про да ју
на бер зи мо ра ју има ти уве -
ре ња о вак ци на ци ји.

А. Ж.

Два де се так да на на кон
што је тим спо ља шњих оце -
њи ва ча Аген ци је за акре ди -
та ци ју здрав стве них уста -
но ва Ср би је (АЗУС) бо ра -
вио у До му здра вља и оце -
њи вао рад те уста но ве, у
уто рак, 21. фе бру а ра, сти -
гла је ко нач на оце на АЗУС-
а: Дом здра вља ре а кре ди то -
ван је на нај ду жи пе ри од
ко ји за кон пред ви ђа – на
се дам го ди на.

– Оце не Аген ци је за
акре ди та ци ју би ле су вр ло
ви со ке, а оце њи ва ни смо
пре ма ја ко ве ли ком бро ју
кри те ри ју ма и стан дар да.
То је по ка за тељ да је Дом
здра вља у прет ход ном пе -
ри о ду ус пео да уса вр ши
свој рад. Ово је ве ли ки по -
слов ни успех, али за нас је
то са мо под стрек да на ста -
ви мо у истом прав цу. Про -
цес ре а кре ди та ци је нам је
омо гу ћио да схва ти мо ко је
су на ше пред но сти, али и
на че му тре ба да ра ди мо да
би смо уна пре ди ли ква ли -

тет у ин те ре су на ших су -
гра ђа на и на за до вољ ство
на ших за по сле них – ис та -
кла је мр Да ни је ла Ри стов -
ски Кор ниц, ди рек тор ка
До ма здра вља.

Она је под се ти ла на то да
су у уста но ви ко јом ру ко во -
ди то ком прет ход них го ди -
на оства ре ни ве ли ки по ма -
ци у ре ша ва њу ин фра -
струк тур них про бле ма, у
ре но ви ра њу ам бу лан ти и у

на бав ци опре ме, а обез бе -
ђе на су и сред ства за фи -
нан си ра ње пе ди ја та ра и ги -
не ко ло га у се ли ма, као и за
здрав стве но-вас пит ни рад
и еду ка ци ју де це. Да ни је ла
Ри стов ски Кор ниц је за хва -
ли ла пред став ни ци ма Гра -
да, као осни ва ча, што кроз
фи нан сиј ску по др шку до -
при но се по бољ ша њу здра -
вља на ших су гра ђа на, а че -
сти та ла је и за по сле ни ма
на за јед нич ком успе ху.

Дом здра вља је пр ви пут
акре ди то ван 2013. на пе ри -
од од три го ди не. Д. К.

ЛЕ ПЕ ВЕ СТИ ИЗ ДО МА ЗДРА ВЉА

Ре а кре ди то ва ни 
на се дам го ди на

ИЗ ЛО ЖБА ГО ЛУ БО ВА

Бер за сит них жи во ти ња

Предавање Драгомира Ацо-
вића на тему „Грузијски кне-
жеви, феномен и хералдичка
морфологија” биће одржано
у петак, 24. фебруара, у чита-
оници Градске библиотеке.

– Грузијски кнежеви, њихо-
ва структура и историјски ка-
рактер мало су познат фено-
мен, који би се могао посма-
трати као наставак средњег
века далеко изван уобичајене

временске границе. Њихово
продужено постојање и функ-
ционисање пружа увид у то
како је могла изгледати про-
дужена историја и нашег на-
рода да Србија није била „зе-
мља на путу” – прича Ацовић.

Драгомир Ацовић је свет-
ски признат хералдичар,
члан Крунског већа и архи-
текта.

M. M.

ПРЕДАВАЊЕ У БИБЛИОТЕЦИ

О грузијским 
кнежевима

Центар за хитну и ре-
стауративну стомато-
логију „Никодент ме-
дик” припремио је
лепу акцију за све
пензионере: они ће
до краја марта имати
право на 20% попуста
на све услуге у орди-
нацији.

Искористите ову
прилику и закажите

преглед путем теле-
фона 064/21-75-
056. Овај савремени
и модерно опре-
мљени центар нала-
зи се преко пута
старе робне куће, у
Улици Максима
Горког 2, а у понуди
има услуге из свих
области стоматоло-
гије. Д. К.

АКЦИЈА У ЦЕНТРУ „НИКОДЕНТ МЕДИК"

Попуст за пензионере

„Холивуд” у зеленом салону



Стан ко Пу жић је ли дер не -
дав но фор ми ра ног ти ма
пред сед нич ког кан ди да та
Ву ка Је ре ми ћа у Пан че ву.
Он је у уто рак, 21. фе бру а ра,
за „Пан че вац” из ја вио да се
опре де лио за тај ко рак јер је,
пре ма ње го вом ми шље њу,
Је ре мић већ по ка зао да уме

успе шно да пред ста вља Ср -
би ју у све ту, за то што је ди ни
има план за ко нач но по кре -
та ње на ше зе мље, као и због
то га што је он кан ди дат гра -
ђа на.

Пу жић је овом при ли ком
на ја вио три би ну ко ја ће би -
ти одр жа на у уто рак, 28.
фе бру а ра, од 19 са ти, у Ме -
сној за јед ни ци у Ба нат ском
Но вом Се лу, а на ко јој ће
Је ре мић го во ри ти о по љо -
при вре ди и раз го ва ра ти с
гра ђа ни ма ко ји се ба ве том
де лат но шћу.

Страну

припремила

Сузана
Првуљ
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Пан че вач ки ли га ши из не ли
став пре ру ко вод ства

ДЈБ и да ље тај но вит

С об зи ром на то да из бо ри за пред сед ни -
ка Ре пу бли ке мо ра ју би ти рас пи са ни до 3.
мар та, раз го ва ра ли смо са ше фо ви ма ло -
кал них од бор нич ких гру па о то ме ко ме
ће пру жи ти по др шку у тр ци за ше фа др -
жа ве.

Ко а ли ци о ни парт не ри, али и део опо зи -
ци је, не стр пљи во су че ка ли да вла да ју ћа
стран ка са оп шти јав но сти ко га ће иза бра -
ти за свог пред сед нич ког кан ди да та. Не -
дав но је Пред сед ни штво Срп ске на пред -
не стран ке јед но гла сном од лу ком пред -
ло жи ло Глав ном од бо ру те пар ти је да се у
тр ку за ше фа др жа ве упу сти ак ту ел ни
пре ми јер Ср би је Алек сан дар Ву чић, да би
са мо не ко ли ко да на ка сни је та од лу ка по -
ста ла зва нич на.

Ве ли ку па жњу јав но сти при ву кла је још
јед на про шло не дељ на вест – да по сто ји
мо гућ ност да се То ми слав Ни ко лић, са да -
шњи пред сед ник Ре пу бли ке, по но во кан -
ди ду је за ту по зи ци ју, али је он не ду го за -
тим у ин тер вјуу за је дан днев ни лист из -
ја вио ка ко се ипак не ће од лу чи ти на тај
ко рак.

– Оче ку је мо по бе ду Са ше Јан ко ви ћа, он
за сту па све вред но сти за ко је се ис кре ни
при пад ни ци Де мо крат ске стран ке бо ре већ
два де сет се дам го ди на – ка зао је Сто јић.

Град ски од бор Ли ге со ци јал де мо кра та
Вој во ди не та ко ђе по др жа ва Јан ко ви ћа.
Под се ти мо, пан че вач ки ли га ши су до не ли
ту од лу ку дан на кон исту па ња на род ног
по сла ни ка Ма ри ни ке Те пић из ЛСВ-а
због то га што ни је по др жа ла пред лог
пред сед ни штва стран ке да Не над Ча нак
бу де кан ди дат на пред сто је ћим из бо ри ма.

Вла дан Ке ље вић је ис та као да су ло кал -
ни чла но ви Ли ге јед но гла сно на сед ни ци
за кљу чи ли да ће у пред сед нич кој кам па -
њи по др жа ти кан ди да ту ру Са ше Јан ко ви -

Он је до дао ка ко про ме на пред сед ни ка
увек по вла чи и про ме ну ре жи ма, као и да
је си гу ран да ће до то га до ћи од мах на кон
из бо ра.

Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је до не ла
је од лу ку да на из бо ри ма ста не уз ко а ли -
ци о ног парт не ра, Срп ску на пред ну стран -
ку, и по др жи Алек сан дра Ву чи ћа за ше фа
др жа ве.

КО ЈЕ ПРЕД СЕД НИЧ КЕ КАН ДИ ДА ТЕ ПО ДР ЖА ВА ЈУ ГРАД СКИ ОД БО РИ СТРА НА КА?

НАЈ ЧЕ ШЋЕ ПО СТУ ПА ЈУ У СКЛА ДУ 
СА ОД ЛУ КА МА ВР ХО ВА ПАР ТИ ЈА

Срп ски по крет Две ри је је -
ди ни ис кре ни за штит ник
ин те ре са свих гра ђа на и сто -
га пен зи о не ри убу ду ће мо гу
ра чу на ти на на шу по др шку
за све ко рект не ини ци ја ти ве
– са оп ште но је на кон фе рен -
ци ји за но ви на ре одр жа ној у
сре ду, 22. фе бру а ра.

Бран ко Бу гар ски, члан
Град ске ор га ни за ци је Две ри
и ко ор ди на тор Са ве та пен -
зи о не ра ГО По кре та, ре као
је да сви гра ђа ни има ју при -
ли ку да ви де ко ли ко је ва -
жно да у На род ној скуп шти -
ни се де по сла ни ци ко ји
пред ста вља ју глас на ро да.

– За хва љу ју ћи по др шци
ко ју смо до би ли на про -
шлим из бо ри ма, са да смо у
при ли ци да на де лу по ка же -
мо ка ко по сла ни ци тре ба да
за сту па ју све гра ђа не – ис та -
као је Бу гар ски.

Пре ма ње го вим ре чи ма,
по сла нич ка гру па Две ри по -
ку ша ће да убла жи не прав ду
пре ма пен зи о не ри ма, па је
сто га, по шту ју ћи до го вор о
со ци јал ном парт нер ству са
Удру же њем син ди ка та пен -
зи о не ра Ср би је, пре да ла у
скуп штин ску про це ду ру два
за кон ска ре ше ња.

– Ра ди се о Пред ло гу за ко -
на о уки да њу ва же ћег за ко на
о при вре ме ној ис пла ти пен -
зи ја, ко јим же ли мо да ис -
пра ви мо не прав ду учи ње ну
пре ма пен зи о не ри ма и да
им све то што је опљач ка но
бу де вра ће но. Та ко ђе, пре да -
ли смо Пред лог за из ме не
за ко на о ПИО фон ду, ко јим
же ли мо да про ме ни мо
струк ту ру Управ ног од бо ра.
На и ме, по од лу ци Вла де, од -
бор бро ји се дам чла но ва, од

ко јих че тво ро по ста вља Вла -
да и са мим тим мо же да
кон тро ли ше ПИО фонд –
ка зао је Бу гар ски.

Две ри под се ћа ју да је Вла -
да Ре пу бли ке Ср би је још
2014. го ди не до не ла Уред бу
о при вре ме ном уре ђи ва њу
на чи на ис пла те пен зи ја, ко -
ја је у су прот но сти са Уста -
вом. На во де и ка ко та од лу -
ка обе сми шља ва За кон о
пен зи о ном оси гу ра њу и с
нај ви шег ни воа вла сти спро -
во ди дис кри ми на ци ју пре ма
јед ном де лу гра ђа на.

– Сма тра мо да је сми шље -
но сма њен број чла но ва
Управ ног од бо ра ПИО фон да
са два де сет јед ног на се дам
и да су на мер но из ба че ни
пред став ни ци пен зи о не ра.
Вла да је под сво ју ин ге рен -
ци ју узе ла сву имо ви ну ПИО
фон да, ко ји слу жи за ре дов но

ис пла ћи ва ње пен зи ја, с на -
ме ром да Ара пи ма и дру -
гим стран ци ма омо гу ћи ку -
по ви ну на ших ле ко ви тих
ба ња и ре ха би ли та ци о них
цен та ра – по ја снио је Бу -
гар ски.

До дао је да ће за си гур но
усле ди ти ви ше стру ко по ди -
за ње це на и не мо гућ ност да
пен зи о не ри, ко ји су нај че -
шћи ко ри сни ци услу га, пла те
јед но днев ни пан си он у ба ња -
ма, ко је су не ка да би ле у др -
жав ном вла сни штву и при -
сту пач не свим гра ђа ни ма.

Две ри на по ми њу и да су
чла но ви ПУПС-а  прав да ли
и по др жа ва ли не за ко ни те и
не људ ске од лу ке вла да ју ће
ве ћи не и да је ти ме до ка за но
ка ко ПУПС ни је пра ви пред -
став ник нај ста ри је по пу ла -
ци је.

СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ

Шти ти мо пен зи о не ре

Мно го број ни од бо ри СНС-а, ме ђу ко ји -
ма је и пан че вач ки, на кон по ме ну те од лу -
ке пред сед ни штва стран ке из ја шња ва ли
су се о том пи та њу.

Жељ ко Су шец, шеф од бор нич ке гру пе
на пред ња ка у Скуп шти ни гра да, ре као је
ка ко је на ван ред ном са стан ку Град ског
од бо ра одр жа ном у че твр так, 16. фе бру а -
ра, та ко ђе до не та јед но гла сна од лу ка о
пру жа њу по др шке кан ди да ту ри Алек сан -
дра Ву чи ћа за пред сед нич ке из бо ре, као и
ње го вом да љем ра ду на пу ту ка бо љој,
леп шој и бо га ти јој Ср би ји.

Де мо крат ска стран ка је ме ђу пр ви ма
обе ло да ни ла да ће ста ти уз до ско ра шњег
ом буд сма на Са шу Јан ко ви ћа у пред сед -
нич кој тр ци. Де мо кра те су свој став из не -
ле и пре са ме по твр де бив шег за штит ни -
ка гра ђа на да ће се кан ди до ва ти.

Пре ма ре чи ма Ду ша на Сто ји ћа, ше фа
од бор нич ке гру пе ДС-а у пан че вач ком
пар ла мен ту, Град ски од бор те стран ке
ни је раз ма трао ни јед ну дру гу оп ци ју, ни -
ти је кал ку ли сао.

ТИМ ВУ КА ЈЕ РЕ МИ ЋА

План за по кре та ње
Ср би је

ћа, без об зи ра на зва нич ну од лу ку и став
те стран ке пре ма по др шци пред сед нич -
ком кан ди да ту. На гла сио је и ка ко Град -
ски од бор ЛСВ-а сма тра да би сва ки глас
за би ло ко га дру гог био глас за кан ди да та
стран ке ко ја је тре нут но на вла сти.

Још увек ни је по зна то да ли ће се Ча нак
упу сти ти у тр ку, као ни то ко га би од тре -
нут но по зна тих кан ди да та по др жао сам
врх ЛСВ-а. По је ди ни ме ди ји су пре не ли
из ја ву ли де ра ли га ша у ко јој је на вео да је
Јан ко вић от ка зао њи хов са ста нак, а да је
го во ре ћи о Ву ку Је ре ми ћу, ре као да су
раз ли ке ме ђу њи ма пре ве ли ке, али да је
он је дан од нај про фе си о нал ни јих кан ди -
да та с ве ли ким ди пло мат ским ис ку ством.

Ра ди ка ли су за по че ли при пре ме за
пред сед нич ке из бо ре од мах на кон про -
шло го ди шњих. Већ та да је би ло по зна то
да ће њи хов кан ди дат би ти њи хов ли дер
Во ји слав Ше шељ. Сви при пад ни ци СРС-а

Ни ко ла Дан гу бић, шеф од бор нич ке гру -
пе СПС-а у Скуп шти ни гра да, пре ци зи рао
је да ће Град ски од бор на сту пи ти у скла ду
са од лу ком Глав ног од бо ра стран ке.

– Ми ће мо сва ка ко по што ва ти став и
од лу ку ру ко вод ства стран ке. По др жа ће мо
за јед нич ког кан ди да та Алек сан дра Ву чи -
ћа – пре ци зи рао је Дан гу бић.

Он је до дао ка ко не по сто ји мо гућ ност
про ме не пла на, без об зи ра на то што пан -
че вач ки со ци ја ли сти у ло ка лу ни су у ко а -
ли ци ји са СНС-ом.

Под се ћа ња ра ди, Иви ца Да чић, ли дер
СПС-а, ра ни је је из ја вљи вао ка ко ће се он
кан ди до ва ти, али са мо у слу ча ју да ак ту -
ел ни пре ми јер не ће, као и да је си гу ран у
то да ће Ву чић по бе ди ти у пр вом кру гу
гла са ња.

ко ји су се обра ћа ли јав но сти ис ти ца ли су
да врх пар ти је ни је ни по ми шљао да кан -
ди ду је или по др жи не ког дру гог кан ди да -
та. Иста је си ту а ци ја и у град ским од бо -
ри ма.

Ср ђан Гла мо ча нин, шеф од бор нич ке
гру пе ра ди ка ла у ло кал ном пар ла мен ту,
већ је убе ђен да ће Ше шељ ући у дру ги
круг, у ком ће по бе ди ти кан ди да та вла да -
ју ће стран ке Алек сан дра Ву чи ћа.

– Пред сто је ћи из бо ри пред ста вља ју не -
про це њи ву шан су за Ср би ју, то јест мо -
гућ ност да се пре ки не са еко ном ским
про па да њем зе мље. Во ји слав Ше шељ је
је ди ни кан ди дат ко ји ну ди ре ше ње за
„ује ди ње ње” с Ру си јом. Ни у јед ном тре -
нут ку ни смо по ми сли ли да кан ди ду је мо
не ку дру гу осо бу – ка зао је Гла мо ча нин.

По крет „До ста је би ло” на гла сио је да
ће уко ли ко се не по стиг не до го вор о јед -
ном кан ди да ту опо зи ци је, Ву чић по бе ди -
ти у пр вом кру гу. У стра нач ком са оп ште -
њу се на во ди да због то га мо ра до ћи до
до го во ра и да по сто ји је дан из бор ни штаб,
јед на стра те ги ја, јед на кам па ња. Пре ма
ми шље њу чла но ва тог по кре та, са мо на
тај на чин ће би ра чи по ве ро ва ти да је по -
бе да мо гу ћа и иза ћи ће на из бо ре.

Не дав но је об ја вље но и да ДЈБ има свог
кан ди да та за пред сед ни ка Ре пу бли ке, за
ко јег сма тра да је да ле ко нај бо љи за оба -
вља ње те функ ци је. По крет је ис та као да
ње гов кан ди дат ни је ни Са ша Јан ко вић
ни Вук Је ре мић, али да су обо ји ца при -
хва тљи ви са ста но ви шта цр ве них ли ни ја
по ли ти ке и по сти за ња ци ља, то јест про -
ме не си сте ма. Да кле, уко ли ко не до ђе до
њи хо вог ме ђу соб ног до го во ра, ДЈБ ће на -
сту пи ти са сво јим кан ди да том.

С об зи ром на то да нас је за ни ма ло ка -
кав став за у зи ма Град ски од бор „До ста је
би ло”, кон так ти ра ли смо с Ни ко лом Ће -
би ћем, ше фом те од бор нич ке гру пе у пан -
че вач кој скуп шти ни, али он ни је же лео
ап со лут но ни шта да про ко мен та ри ше.

Сушец

Стојић

Кељевић

Гламочанин

Дангубић

Ћебић



ИПА фонд је кра јем про шле го ди не
одо брио још је дан про је кат пре ко -
гра нич не са рад ње из ме ђу Ру му ни је и
Ср би је, тач ни је Ре ши це и Пан че ва,
под на зи вом „Енер гет ска ефи ка сност
– пред у слов за бо љу жи вот ну сре ди ну
у пре ко гра нич ном ре ги о ну Ру му ни -
ја –Ср би ја”.

Про је кат под ра зу ме ва ин ста ли ра -
ње со лар ног па не ла за при пре му то -
пле во де на ба зе ну у Ре ши ци, као и
уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти
у Ха ли спор то ва на Стре ли шту, али и
сту ди ју о ино ва тив ним ре ше њи ма

об но вљи вих из во ра енер ги је. Глав ни
ци ље ви про јек та, ко ји ће се ре а ли зо -
ва ти две го ди не, је су уна пре ђе ње
енер гет ске ефи ка сно сти, упо тре ба
об но вљи вих из во ра енер ги је и сма -
ње ње ефе ка та ста кле не ба ште.

Чла но ви Град ског ве ћа Пан че ва за
по че так су има ли оба ве зу да обра зу ју
тим за им пле мен та ци ју, а од лу че но
је да у том ти му бу ду чла но ви с бо га -
тим ис ку ством на ра ду у ино стра ним
про јек ти ма, по пут Ан ђе ле Ви ле и
Ма ри не Ка хрић Ла зић, као и Оли ве -
ра Дра гаш и Дра га на По по вић.

Већ ни ци су про шле не де ље до не ли
и од лу ку о су фи нан си ра њу овог про -
јек та. Уку пан про јект ни бу џет Пан -
че ва са су фи нан си ра ју ћим сред стви ма
из но си бли зу 793.000 евра, од че га је
из ИПА фон да 85 од сто, а соп стве но
уче шће је бли зу 119.000 евра, то јест
15 од сто. Пот пи си ва ње уго во ра се
оче ку је у дру гом квар та лу ове го ди не,
а сам про је кат ће се спро во ди ти 2017,
2018. и 2019. го ди не.

За три фи нан сиј ска квар та ла ко ји
ће се ре а ли зо ва ти то ком ове го ди не
по треб но је 150.000 евра, а од лу че но
је да но вац бу де обез бе ђен пр вим ре -
ба лан сом ово го ди шњег бу џе та.

М. Д.

Петак, 24. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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У го то во це лој др жа ви тре нут но је
се зо на сни же ња це на и ра зних ак ци -
ја. Ове не де ље смо пи та ли на ше су -
гра ђа не шта ми сле о це на ма гар де -
ро бе, где је нај че шће ку пу ју и ка квог
је она ква ли те та.

САН ДРА ЈА КО ВЉЕ ВИЋ, 
ди пло ми ра ни еко но ми ста:

– Гар де ро бу ку пу јем на ра зним ме -
сти ма. У спорт ским рад ња ма и код
до ма ћих про из во ђа ча нај че шће ку -
пу јем за ћер ку, а па за ри мо и у дру -
гим бу ти ци ма у гра ду, као и у ки не -
ским рад ња ма. Са да је се зо на по пу -
ста и имам оби чај да их ис ко ри стим.
Сма трам да су це не ви со ке у од но су
на пла те. Ја не ра дим, а слич на си ту -
а ци ја је и у дру гим по ро ди ца ма.

ЗЛАТ КО МА МУ ЗИЋ, пен зи о нер:
– Ја но сим ве ли чи ну С и та ква гар -

де ро ба се те шко про да је, па је че сто

на ак ци ја ма. У том сми слу имам сре -
ће, јер ква ли тет ну ро бу ку пу јем на
сни же њу. Та ко ђе, имам оби чај да од -
ла зим у ау тле те. Ми слим да су це не
ве о ма ви со ке, а ро ба ко ју ми ку пу је -
мо ов де, у ино стран ству је ве ро ват но
упо ла јеф ти ни ја.

СЛАВ КО ПЕ ТРОВ, 
ди пло ми ра ни еко но ми ста:

– Нај че шће ку пу јем у бу ти ци ма.
Кон стант но су не ка сни же ња, а не са -
мо у овом пе ри о ду, и у су шти ни увек
је све исто. Ја нај че шће па за рим за
ћер ке, се би рет ко ку пу јем гар де ро бу.
Што се це на ти че, про блем је што су
пла те сма ње не.

ДЕ ЈАН МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ, во зач:
– По сао ко јим се ба вим омо гу ћа ва

ми да гар де ро бу че сто ку пу јем у ино -
стран ству. Та мо је јеф ти ни је не го у
Ср би ји. Тре нут но не при ме ћу јем да

има не ких сни же ња, а ина че су це не
из у зет но ви со ке у од но су на на ша
при ма ња.

ДА НИ ЦА ВУ ЧИЋ, пен зи о нер ка:
– Нај че шће ку пу јем у ки не ским

рад ња ма, а ми слим да та мо па за ри и
ве ћи на ста нов ни штва. Ра ни је сам
од ла зи ла на бу вља ке, али ви ше то не
ра дим. Ми слим да су са да и це не у
ки не ским рад ња ма ви со ке, а што се
сни же ња ти че, не знам да ли их има,
јер ни сам ско ро ишла у ку по ви ну.

АГА ТА КО СЈА НИЋ, учи те љи ца:
– У ве ћи ни слу ча је ва гар де ро бу ку -

пу јем у бу ти ци ма у „Авив пар ку”. Ко -
ри стим по пу сте ка да их има, а тре нут -
но су ско ро сву да сни же ња. Имам оби -
чај да одем и на ста ри бу вљак. Што се
це на ти че, ми слим да се мо же на ћи
ро ба ко ја је сви ма при сту пач на.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

Д. МИЛИЋЕВИЋС. ПЕТРОВ Д. ВУЧИЋ А. КОСЈАНИЋ

НАША АНКЕТА

КО РИ СТИ ТЕ ЛИ СЕ ЗОН СКА СНИ ЖЕ ЊА?

Це не су че сто ви со ке

З. МАМУЗИЋС. ЈАКОВЉЕВИЋ

ХРОНИКА

Из град њом објек та на 
Те сли суд ће на кон 26 
го ди на до би ти аде ква тан
про стор за рад

Ми ни стар ка прав де Не ла Ку бу ро вић
по ло жи ла је 21. фе бру а ра ка мен те -
ме љац за из град њу но ве згра де Пре -
кр шај ног су да у Пан че ву, на пла цу
где се на ла зи ла Фа бри ка обу ће Пан -
че во – на углу ули ца Сте ва на Шу -
пљик ца и Мил ке Мар ко вић.

Ку бу ро ви ће ва је ис та кла да Ми ни -
стар ство прав де по себ ну па жњу по -
све ћу је уна пре ђе њу ин фра струк тур них
ка па ци те та су до ва, а да Пре кр шај ни
суд у Пан че ву ра ди у не при ме ре ним
усло ви ма. У про сто ри ја ма по вр ши не
око 200 ква драт них ме та ра, ко је се
на ла зе у стам бе ној згра ди у Бра ће Јо -
ва но вић, за по сле но је 17 су ди ја и 45
оста лих рад ни ка.

Ми ни стар ка прав де је ука за ла на
то да је за из град њу ове згра де из дво -
је но око 95 ми ли о на ди на ра из ре пу -
блич ког бу џе та, а да је сам Пре кр -
шај ни суд у Пан че ву у 2016. го ди ни
на пла том ка зни прак тич но сам обез -
бе дио та сред ства.

– Из бу џе та је из дво је но око 95 ми -
ли о на ди на ра и бит но је да је Пре кр -
шај ни суд у 2016. го ди ни на пла том
нов ча них ка зни оства рио ова сред -
ства, што по ка зу је ко ли ки је зна чај
пре кр шај них су до ва и про це нат на -
пла те нов ча них ка зни. Укуп на на пла -
та је про шле го ди не би ла 4,6 ми ли -
јар ди ди на ра и то је је дан од раз ло га
за што Ми ни стар ство по себ ну па жњу

по све ћу је пре кр шај ним су до ви ма –
ис та кла је ми ни стар ка у Пан че ву.

Она је ре кла и да се уско ро оче ку је
за вр ше так ра до ва на но вим згра да ма
пре кр шај них су до ва у Ужи цу и у По -
жа рев цу, као и да ће Ми ни стар ство
из ме на ма и до пу на ма За ко на о пре -
кр ша ји ма на сто ја ти да уна пре ди да љи
рад пре кр шај них су до ва и обез бе ди
ве ћи број ре ше них пред ме та. Отва -
ра њу ра до ва при су ство ва ли су и

ПО ЛО ЖЕН КА МЕН ТЕ МЕ ЉАЦ

НО ВА ЗГРА ДА ПРЕ КР ШАЈ НОГ СУ ДА

СА СЕД НИ ЦЕ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

Тим за пра ће ње ру мун ско-срп ског про јек та

пред сед ник Пре кр шај ног апе ла ци о -
ног су да Зо ран Па ша лић, пред сед ник
Пре кр шај ног су да у Пан че ву Љи ља на
Ко стић и гра до на чел ник Пан че ва Са -
ша Па влов.

Но ви пре кр шај ни суд про сти ра ће
се на 900 ква драт них ме та ра, а има -
ће 32 про сто ри је. Рок за из во ђе ње ра -
до ва је два на ест ме се ци, а из во ђач је
бе о град ска фир ма „Ел комс”.

М. Димитрић

Победник финала такмичења „Ми-
нистарство отворених података”
(„Mi ni stry of Da ta”), одржаног про-
шле недеље у Загребу, јесте српски
тим „Tux Bu sters” из Долова, који чи-
не Душан Павлов, Предраг Мијалко-
вић и Мирослав Крстић.

На регионалном такмичењу је уче-
ствовало десет тимова, а награђена
су, поред наших суграђана, још чети-
ри тима, сa по 2.500 долара.

Они су се такмичили у категорији
„Градови будућности” („Ci ti es of To -
mor row”), а њихова визија јесу градо-
ви у којима би грађани путем портала
могли да прате како локалне самоу-
праве троше новац од наплаћеног по-
реза. Српски тим је осмислио пор-
тал, и то први српски порески водич,
а нешто слично у региону не постоји.

– Фискална транспарентност нам
је крајњи циљ. Портал можемо и ка-
сније да унапредимо, а сваки грађа-
нин ће моћи да има увид у то како се
троши новац од пореза, али и новац
из буџета локалних самоуправа. Ти
подаци у суштини и јесу јавни, али
нам се чини да грађани нису довољно

информисани на који начин могу до-
ћи до ових података. Оваквим порта-
лом би, сигурни смо, и рад локалних
самоуправа био унапређен – рекао је
Павлов.

Планирано је да портал буде пу-
штен у рад средином године, а ови
млади људи су позвали све грађане,
нарочито младе, да се укључе у над-
зор локалних и државних јавних ор-
гана.

„Mi ni stry of Da ta” је такмичење ко-
је је организовано с циљем да се љу-
ди из региона активно укључе у ко-
ришћење јавних (отворених) подата-
ка, јер грађани на овим просторима
још нису упознати с том могућно-
шћу. Отвореност података омогућује
грађанима бољи надзор над влашћу,
али и проналазак решења за пробле-
ме у друштву.

Иначе, Душан, Предраг и Миро-
слав су вишегодишњи пријатељи и
комшије. Павлов је завршио матема-
тички факултет, Мијалковић правни,
а Крстић ИТ академију, а део награ-
де ће искористити за даље развијање
својих идеја. М. Д.

ПОРЕСКИ ПОРТАЛ НАГРАЂЕН У ЗАГРЕБУ

Доловци најбољи у региону

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Пан че ва
(ТОП) уче ство ва ће на 39. Ме ђу на род -
ном сај му ту ри зма, ко ји ће би ти одр -
жан од 23. до 26. фе бру а ра у Бе о гра ду.

На штан ду ТОП-а на Бе о град -
ском сај му би ће пред ста вљен и нај -
но ви ји про мо тив ни ма те ри јал – ма па
кул тур них, уго сти тељ ских и сме -
штај них по ну да Пан че ва, али и
„Кул тур ни во дич Пан че ва”, ко ји је
пре две го ди не про гла шен за нај бо -
љу пу бли ка ци ју, а са да је об ја вље но
из да ње на ен гле ском је зи ку.

Ди рек тор ТОП-а Бра ни слав Ров -
ча нин ре као је да ће Пан че во 24. и
25. фе бру а ра има ти свој про мо тив -
ни дан на Сај му ту ри зма и да ће, за
раз ли ку од прет ход них го ди на,
штанд би ти уре ђен у ду ху „Да на
Вај фер та” и ста рог Пан че ва с ци -
љем да се што ви ше про мо ви шу
пан че вач ке ма ни фе ста ци је.

Ка да је реч о но вој ма пи, ко ју за -
ин те ре со ва ни мо гу узе ти бес плат но
на сај му или у про сто ри ја ма ТОП-а,
она ће си гур но има ти још из да ња, јер
се спи сак уго сти тељ ско-сме штај них
обје ка та на те ри то ри ји гра да ме ња.
Она на не ки на чин пред ста вља на -
ста вак „Пла на Пан че ва” ко ји је ТОП
об ја вио про шле го ди не. Ма па об у -
хва та све сме штај не и уго сти тељ ске
ка па ци те те на под руч ју ши рег цен -
тра гра да, а на ме ње на је ка ко Пан -
чев ци ма, та ко и оста лим до ма ћим
ту ри сти ма.

– Ма па по кри ва ши ри цен тар,
укљу чу ју ћи и „Авив парк”, јер је на
том по те зу нај ве ћа кон цен тра ци ја

ре сто ра на, по сла сти чар ни ца, ка фи -
ћа, сме шта ја и уста но ва кул ту ре. На
ма пи су и спо ме ни ци кул ту ре и
стам бе ни објек ти, а она са др жи и
сер ви сне ин фор ма ци је. По тру ди ли
смо се да и овај ма те ри јал бу де ви -
зу ел но леп – ре као је ау тор ма пе
Алек сан дар Ста ној ло вић и до дао да
је са јам до бра при ли ка да се ма па
по де ли Бе о гра ђа ни ма, јер је пре сто -
ни ца глав но тр жи ште за Пан че во.

Ма па ин те гри ше ви ше ин фор ма -
ци ја нео п ход них за про сеч ног срп -
ског ту ри сту.

– Сви објек ти су при ка за ни у од -
но су на цен тар гра да, јер адре са че -
сто љу ди ма не зна чи ни шта, а пр во
пи та ње ту ри ста увек је где је то у
од но су на цен тар. Пар кинг-зо не су
та ко ђе ва жне за све ко ји из дру гих
гра до ва у Ср би ји до ла зе у Пан че во,
та ко да има и тих ин фор ма ци ја –
до дао је са рад ник ТОП-а Мар ко
Иво ше вић и до дао да ће се ова ма па
на ћи и на сај ту ТОП-а.

Сло ган ово го ди шњег сај ма ту ри -
зма је „Ужи вај те на вре ме!”, а на
ње му ће се по ја ви ти ви ше од 1.100
из ла га ча из 56 зе ма ља. Пр ви пут
сво је ту ри стич ке по тен ци ја ле пред -
ста ви ће и На ци о нал на ту ри стич ка
аген ци ја Ки не, а по се ти о ци ће мо ћи
де таљ но да се упо зна ју и с по ну дом
Ру ске Фе де ра ци је. Сви они ко ји
пла ни ра ју да ту ри стич ке аран жма -
не ку пе на сај му, мо гу оче ки ва ти и
екс клу зив не са јам ске це не и по пу -
сте од пет до пе де сет од сто.

М. Д.

ПАН ЧЕВ ЦИ НА САЈ МУ ТУ РИ ЗМА

Ма па сме штај них и 
уго сти тељ ских обје ка та



На ше зна ње о про це си ма у
зе мљи шту и би о ди вер зи те ту
зе мљи шта за бри ња ва ју ће је
огра ни че но. Зе мљи ште је
осно ва по љо при вред не
про из вод ње, а ти ме и оп -
стан ка људ ског ро да. Оно
пред ста вља не про це њи во
при род но до бро, ко је се
ства ра и об на вља ве о ма
спо ро. Да би се фор ми рао
плод ни слој зе мљи шта де -
бљи не од два до три цен ти -
ме тра, по треб но је ви ше
хи ља да го ди на. Због то га
сва ка др жа ва во ди по себ ну
бри гу о за шти ти, уна пре ђе -
њу, уре ђе њу и ра ци о нал -
ном ко ри шће њу по љо при -
вред ног зе мљи шта. Је дан
од ци ље ва за шти те жи вот -
не сре ди не је и очу ва ње
плод но сти по љо при вред -
ног зе мљи шта. Да нас је око
16 од сто зе мљи шта у ЕУ
по го ђе но де гра да ци јом, 45
од сто зе мљи шта по ка зу је
ни зак са др жај ор ган ских
ма те ри ја, а де вет од сто зе -
мљи шта ко ри сти се као
гра ђе вин ско.

Зе мљи ште је при род ни
ре сурс ко ји, из ме ђу оста -
лог, са др жи ор ган ску ма те -
ри ју, ко ја је нео п ход на
биљ ка ма, жи во ти ња ма, ми -
кро ор га ни зми ма и љу ди ма.
Оно је по по вр ши ни огра -
ни че но, а по при ро ди је и
уни шти во до бро. Код ква -
ли тет ног зе мљи шта тре ба
пра вил но одр жа ва ти ње -
го ве осо би не: фи зич ке, хе -
миј ске, ми кро би о ло шке...
Жи вот у зе мљи шту би ће
ин тен зив ни ји и ја чи уко -
ли ко у ње му у сим би о зи
жи ве ма сов не по пу ла ци је
што ве ћег бро ја вр ста. Са -
мо у јед ном гра му здра вог
зе мљи шта на ла зе се про -
сеч но око ми ли јар ду бак -
те ри ја, сто ти не хи ља да
гљи ва и ак ти но ми це та,
сто ти не ал ги и де се ти не
про то зоа.

Да би за у ста ви ла још
увек при су тан гу би так би о -
ди вер зи те та и де гра да ци ју
еко си сте ма, ЕУ је 2011. го -
ди не до не ла „Стра те ги ју ЕУ
за очу ва ње би о ди вер зи те та
до 2020. го ди не”, чи ји је
циљ по вра ћај из гу бље ног
би о ди вер зи те та и окре та ње
ка ре сурс но ефи ка сној и зе -
ле ној при вре ди.

До са да шња ис тра жи ва -
ња ука зу ју на то да је сма -
ње ње би о ди вер зи те та зе -
мљи шта од но сно са др жа ја
ор ган ске ма те ри је у ње му
ди рект на по сле ди ца не а -
де кват не при ме не син те -
тич ког азот ног ђу бри ва.
Ти ме се под сти че раз вој
ми кро ор га ни за ма у зе -
мљи шту ко ји се хра не ор -
ган ском ма те ри јом, па се
сма њу је њен са др жај у зе -
мљи шту. Раз ла га њем ор -
ган ске ма те ри је опа да
спо соб ност зе мљи шта да
за др жи ор ган ски азот. Ве -
ли ки део азо та та да у ни -
трат ном об ли ку оти че и
за га ђу је над зем не и под -
зем не во де, а је дан део од -
ла зи у ат мос фе ру у об ли ку
азот ног ок си да (Н2О) ко ји
као гас ства ра ефе кат ста -
кле не ба ште. Ско ро 300
пу та је опа сни ји од угљен-
ди ок си да у по гле ду за ро -
бља ва ња сун че ве то пло те
и по ве ћа ва ња гло бал ног
за гре ва ња.

Еро зи ја зе мљи шта ве -
тром и во дом као по сле ди -
ца ни ског са др жа ја ор ган -
ске ма те ри је, за ки се ља ва ње
про у зро ко ва но ми не рал -
ним ђу бри ви ма и ки се лим
ки ша ма, за сла њи ва ње про -
у зро ко ва но на вод ња ва њем,
за га ђе ње те шким ме та ли ма
и ума ње на ми кро би о ло шка
ак тив ност све су ви ше из -
ра же ни про це си де гра да -
ци је зе мљи шта.

Не ке од ме то да ко је се
при ме њу ју у одр жи вим си -
сте ми ма по љо при вре де, а
чи ји је циљ, из ме ђу оста -
лог, и уна пре ђе ње по сто је -
ћег би о ди вер зи те та по љо -
при вред ног зе мљи шта је су:
при ме на ши рих пло до ре да,
кон зер ва циј ска об ра да зе -
мљи шта, тех но ло ги ја по -
кров них усе ва, зе ле ни угар,
мал чи ра ње, ком по сти ра ње
и др.

Да би са чу ва ли и уна пре -
ди ли зна ња о одр жи вом ко -
ри шће њу зе мљи шта, али и
за шти ти жи вот не сре ди не,
не ке од на ве де них ме то да
ће чи та о ци ма би ти пред -
ста вље не у на ред ним бро је -
ви ма не дељ ни ка „Пан че -
вац”. Те ма за на ред ни број:
„Фер тр го ви на у по љо при -
вре ди”.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ
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Ком па ни ја „Фи лип
Мо рис” и не вла ди на
ор га ни за ци ја ENECA
по ма жу по слов не
иде је са 250.000 
ди на ра

Кон курс за
бес по врат ну
до на ци ју отво рен 
до 28. фе бру а ра

Ни шка не вла ди на ор га ни за -
ци ја ENECA уз фи нан сиј ску
по моћ ком па ни је „Фи лип Мо -
рис” одо бра ва бес по врат на
сред ства у ви си ни од 250.000
ди на ра за све оне у зе мљи ко ји
же ле да се са мо стал но ба ве
би зни сом.

Кон курс за но ви, осми ци -
клус на ци о нал ног до на тор ског
про гра ма „По кре ни се за по -
сао” отво рен је до 28. фе бру а -
ра. Циљ про гра ма је пру жа ње
по др шке по кре та њу и уна пре -
ђи ва њу ма лих и по ро дич них
пред у зе ћа ши ром Ср би је. До
са да је кроз овај про грам по -
др жа но 606 про је ка та из свих
кра је ва Ср би је. Ове, осме го -
ди не от ка ко се нов ча но по ма -
жу до бре иде је, би ће до де ље но
још сто но вих до на ци ја.

– Све што је по треб но да
би се апли ци ра ло, је сте да се
по пу ни при јав ни обра зац,
ко ји се на ла зи на сај ту.
Пред у зет ни ци се ја вља ју с
раз ли чи тим иде ја ма, а успе -
шност пред у зет нич ких ини -
ци ја ти ва је око 95 од сто. Ве -
ли ки број њих и да ље ра ди.
Из Пан че ва су нам сти за ли
пред ло зи по пут про из вод ње
ли ке ра од ру жа, др ве них
игра ча ка, на род них но шњи –
из ја вио је Аца Илић, ко о ор -
ди на тор овог про гра ма.

ПО КРЕ НИ СЕ ЗА ПО САО

ЗА МА ЛА ПРЕД У ЗЕ ЋА ДО 250.000 ДИ НА РА

ЕКОНОМИЈА

Члан Град ског ве ћа за ду жен
за за по шља ва ње Ми ла дин Чуч -
ко вић из ја вио је да је Град
Пан че во по др жао овај про грам
јер је сви ма у ин те ре су да се
број не за по сле них у Пан че ву
сма њи.

На пре зен та ци ји кон кур са
„По кре ни се за по сао”, ко ја је
одр жа на 22. фе бру а ра у град -
ској ку ћи, Илић је по звао Пан -
чев це са одр жи вим и кре а тив -
ним пред у зет нич ким иде ја ма
да се при ја ве и пу тем сај та
www.pokrenisezaposao.rs.

– Уко ли ко има те до бру и
кре а тив ну по слов ну иде ју у
ко ју ве ру је те, али вам је по тре -
бан до дат ни под стрек, по зи ва -
мо вас да ис ко ри сти те ову мо -
гућ ност – ре као је он. 

До дао је да од 2009. го ди не,
ка да је про грам за по чет, они
по др жа ва ју раз вој пред у зет ни -
штва у Ср би ји на тај на чин што
гра ђа ни до би ја ју опре му, ме ха -

Страну припремила

Марина
Димитрић

ни за ци ју и слич но (не но вац), а
нео п ход но је уче шће у ви си ни
од 20 од сто од одо бре не су ме. 

Пр ве три го ди не про грам је
ре а ли зо ван у Ни шу, а на кон
од лич них ре зул та та, по чев од
2013. го ди не, им пле мен ти ра
се на те ри то ри ји це ле Ср би је.
То ком го ди на спро во ђе ња овог
про гра ма по др шку је до би ло
606 кли је на та из 114 оп шти на
с те ри то ри је це ле Ср би је за
раз вој по слов них иде ја. Де лат -
но сти ко је про грам по др жа ва
су про из вод ња и за нат ство, по -
љо при вре да и услу ге, а кри те -
ри ју ми ко ји се ко ри сте у се -
лек ци ји су еко ном ски и со ци -
јал ни, те се по себ на па жња у
из бо ру пред у зет нич ке иде је
по кла ња мла ди ма, же на ма ко -
је же ле да се оства ре као пред -
у зет ни це, са мо хра ним ро ди те -
љи ма и со ци јал но угро же ним
гру па ма. По ред бес по врат не
по мо ћи ко ја се до де љу је у ви ду

нео п ход не опре ме за по кре та -
ње по сла, ко ју пред у зет ник
сам иза бе ре, про грам обез бе -
ђу је и раз ли чи те струч не и по -
слов не обу ке нео п ход не за раз -
вој или уна пре ђе ње по слов не
иде је. Осим то га, тим еко ном -
ских струч ња ка пру жа и стал -
ну бес плат ну струч ну и са ве то -
дав ну по др шку пред у зет ни ци -
ма ко ји су део про гра ма.

Кон курс увек по чи ње у ок то -
бру, а из бор до бит ни ка се, пре -
ма уна пред по зна тим кри те ри -
ју ми ма, вр ши на про ле ће на -
ред не го ди не. Ле то је на ме ње но
за на бав ку и ис по ру ку опре ме и
по треб ну обу ку пред у зет ни ка.

У са рад њи с На ци о нал ном
слу жбом за за по шља ва ње, у
про те кла три ме се ца одр жа но
је око 35 ин фор ма тив них се -
си ја за по тен ци јал не ко ри сни -
ке у ви ше од три де сет гра до ва
у Ср би ји, а Пан че во је је дан
од њих.

Ко ри шће ње 
зе мљи шта

РАДНИЦИМА ЈАНУАРСКА ПЛАТА БЕЗ УМАЊЕЊА

Бајатовић посетио „Азотару”

др Владан Угреновић др Владимир Филиповић

Ди пло ми ра ни ну три ци о ни -
ста Жив ка Влај ко вић би ће го -
шћа Пан че ва у пе так, 24. фе -
бру а ра, ка да ће го во ри ти о
апи те ра пи ји и зна ча ју ко ри -
шће ња ме да и пче ли њих про -
из во да у ис хра ни. Она је ау -
тор ка књи га „Деч ји ку вар –
хра на за здра вље и би стар
ум”, „Мој ку вар у труд но ћи” и
„Бе би ку вар”.

У ма лој са ли град ске ку ће,
од 18 са ти, го во ри ће о бла го -
твор ном деј ству ме да, јер је
ле че ње по моћу пче ли њих
про из во да – апи те ра пи ја – за -

ко ном при зна та ме то да. Мед
има ја ко ан ти ми кроб но, ан ти -

ви ру сно, ан ти ми ко тич ко, ан -
ти сеп тич но и ан ти а лер гиј ско
деј ство. Не са др жи бак те ри је,
за то што оне у ме ду не мо гу да
оп ста ну, па је то раз лог ви ше
да пче ла ри, али и за ин те ре со -
ва ни Пан чев ци до ђу да по слу -
ша ју ово пре да ва ње, ко је ор га -
ни зу је Дру штво пче ла ра Пан -
че во.

Влај ко ви ће ва је ме ђу сво јим
про фе со ри ма и ко ле га ма по -
зна та по за ла га њу за прин цип
ин ди ви ду ал но сти у ди је то те -
ра пи ји, а од 1993. го ди не, за -
хва љу ју ћи му жу ко ји је по чео

да се ба ви пче лар ством, из у -
ча ва хран љи ва и ле ко ви та
свој ства пче ли њих про из во да
и ра до их пре по ру чу је сви ма.

Ово пре да ва ње ће ујед но би -
ти и по след ње у зим ском ци -
клу су – са оп шти ли су ор га ни -
за то ри.

ДРУ ШТВО ПЧЕ ЛА РА ПАН ЧЕ ВО

Ле че ње по моћу пче ли њих про из во да

Генерални директор ЈП-а
„Србијагас” Душан Бајатовић
посетио је 20. фебруара пан-
чевачку „ХИП–Азотару”, а
истог дана је запосленима би-
ла исплаћена јануарска плата,
без умањења, али са закашње-
њем од око две недеље.

В. д. директора „Азотаре”
Миљан Ђуровић је, како смо
писали у прошлом броју, наја-
вио да до умањења зарада мо-
ра доћи, јер је фабрика, због
преполовљене производње у
јануару, у губитку око 100 ми-
лиона динара, те је његов
предлог смањење плата за 25
одсто.

Представници синдиката су
тај предлог менаџмента одби-
ли и дали свој, који је пак ди-
ректор одбио, а даље пребаци-
вање лоптице, која је чак, како
је запрећено, могла да падне и
у круг суда због најаве подиза-
ња кривичне пријаве, покуша-
ва да спречи Бајатовић. Тако

нам се бар чини (до закључе-
ња овог броја „Панчевца” није
одговорио на наша питања
упућена имејлом).

Председник Самосталног
синдиката „Азотаре” Градиша
Живановић изјавио је да с ди-
ректором „Србијагаса”, фирме
која је већински власник пан-

чевачке фабрике, није било
речи о радницима тренутно
најважнијем питању – умање-
њу зарада.

– Причали смо о проблеми-
ма у „Азотари”. Рекао нам је
да је покретање производње
најважније, што је и услов оп-
станка фабрике. Није говорио

о платама, али је рекао да ће
нас посетити и следеће неде-
ље – изјавио је Живановић за
„Панчевац”.

В. д. директора Миљан Ђу-
ровић најавио је да ће плате
бити умањене за 25 одсто.
Синдикалци су имали предлог
да сви добијају по 42.000 док
се дуг не врати, а да им се ка-
сније рефундира разлика до
плата. Очекује се да ће умање-
ње плата кренути од фебруар-
ске зараде.

– Ми смо против предлога
да дође до промене колектив-
ног уговора, јер радници нису
криви због застоја у производ-
њи. Пошто је директор одбио
предлог синдикалаца, очеку-
јемо да ће се то питање отво-
рити приликом наредне Баја-
товићеве посете – рекао је
Живановић.

Фабрика има око 850 рад-
ника, а просечна зарада је око
65.000 динара.

Седми Сајам образовања би-
ће одржан у среду, 1. марта,
од 11 сати, у „Аполу”.

Сајам је намењен средњо-
школцима који планирају да
наставе даље школовање и
стручно усавршавање, јер ће
образовне установе предста-
вити своје школске програме.

На сајму образовања ће би-
ти и студенти појединих висо-
ких школа и факултета, који

ће одговарати на питања по-
сетилаца у вези с пријемним
испитом, студијским програ-
мима, професорима, ванна-
ставним активностима...

Сајам образовања органи-
зује Удружење за развој ка-
ријере и омладинског преду-
зетништва „Конектинг” у са-
радњи са Унијом средњо-
школаца Србије, уз подршку
Града Панчева.

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА

Штандови 
за средњошколце



Из бу џе та из дво је но
205 ми ли о на ди на ра

Рок за под но ше ње
при ја ва 3. март

По кра јин ски се кре та ри јат за
обра зо ва ње, про пи се, упра ву и
на ци о нал не ма њи не – на ци о -
нал не за јед ни це об ја вио је 13.
фе бру а ра шест кон кур са из
обла сти обра зо ва ња, у укуп ном
из но су од 205 ми ли о на ди на ра.
Вој во ђан ске обра зов но-вас пит не
уста но ве мо гу кон ку ри са ти за
фи нан си ра ње и су фи нан си ра -
ње про гра ма и про је ка та у
обла сти основ ног и сред њег
обра зо ва ња у АП Вој во ди ни за
2017. го ди ну (укуп на вред ност
14,5 ми ли о на ди на ра).

По ред то га, шко ле има ју
мо гућ ност да се при ја ве за су -
фи нан си ра ње про гра ма ко ји
тре ба да оја ча ју је зич ку ком -
пе тен ци ју уче ни ка основ них
шко ла (350.000 ди на ра). По -
кра јин ска власт је из вој во ђан -
ског бу џе та из дво ји ла 950.000
ди на ра за на бав ку опре ме за

Чла но ви ПД-а „Је ле нак” бо -
ра ви ли су од 14. до 17. фе -
бру а ра на Про кле ти ја ма. По
сун ча ном, али ве о ма хлад -
ном вре ме ну осво је но је не -
ко ли ко вр хо ва ви си не пре ко
2.000 ме та ра и укуп но је пре -
ђе но 40 ки ло ме та ра.

Пла нин ски ма сив Про кле -
ти је про сти ре су у три др жа -
ве и пред ста вља при род ну
гра ни цу из ме ђу Ср би је, Ал -
ба ни је и Цр не Го ре. Та област
об у хва та око 40 одво је них
пла ни на ко је за јед но гра де
је дан од нај ве ћих ди нар ских

ма си ва, чи ји је нај ви ши врх
2.694 ме тра над мор ске ви си -
не. Ка да је о Про кле ти ја ма
реч, њи хов нај ви ши врх Ђе -
ра ви ца је и нај ви ша ко та Ср -
би је (2.656 ме та ра над мор ске
ви си не). Са мо име ма си ва
сим бо ли зу је од ли ке овог
про сто ра (кр ше ви тост, ди -
вљи ну, не про ход ност). Из ра -
зи то стр ме креч њач ке ли ти -
це чи не јед но од нај зна чај -
ни јих кра шких под руч ја у
Евро пи и нај не при сту пач ни -
јих пла нин ских пре де ла на
Бал ка ну.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 24. фебруар 2017.
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АП ВОЈ ВО ДИ НА РАС ПИ СА ЛА КОН КУР СЕ ИЗ ОБЛА СТИ ОБРА ЗО ВА ЊА

Уна пре ђи ва ње на ста ве и по моћ шко ла ма

РУ СКО-СРП СКИ НАФТ НИ ГИ ГАНТ ПО ДР ЖАО АК ЦИ ЈУ „МАГ НЕТ ЗА ЉУ БАВ”

ДРУ ШТВЕ НО ОД ГО ВОР НА КОМ ПА НИ ЈА
НИС се укљу чио у
кам па њу за на бав ку
маг нет не ре зо нан це
за Деч ју бол ни цу 
у Но вом Са ду

Про шле не де ље одр жан је са -
ста нак пот пред сед ни ка По кра -
јин ске вла де Ђор ђа Ми ли ће ви -
ћа, ру ко вод ства но во сад ске
Деч је бол ни це и пред став ни ка
ком па ни је НИС на ко јем је до -
го во ре но да ру ско-срп ски нафт -
ни ги гант по др жи ак ци ју „Маг -
нет за љу бав”. Реч је о кам па њи
по кре ну тој ка ко би се обез бе -
ди ла сред ства за ку по ви ну
маг нет не ре зо нан це за Деч ју
бол ни цу у Но вом Са ду, та ко да
ма ли ша ни из це ле Вој во ди не
до би ју нај бо љу бри гу и не гу то -
ком свог ле че ња. Ак ци ју су
2015. го ди не по кре ну ле ком -
па ни је „MK Group” и „TDE Ser-
vices”. Пре ма ре чи ма Ђор ђа
Ми ли ће ви ћа, на ша по кра ји на
не по се ду је ова кав апа рат на -
ме њен за ле че ње нај мла ђе по -
пу ла ци је у Вој во ди ни и до дао
да се за по тре бе но во сад ске
Деч је бол ни це оба ви 750 до
800 пре гле да нај мла ђих у дру -
гим ин сти ту ци ја ма. Он је за -
хва лио ком па ни ји НИС, али и
свим дру гим при вред ни ци ма
и по је дин ци ма ко ји су се до са -
да укљу чи ли у ак ци ју за на бав -
ку овог уре ђа ја и упу тио апел и
дру ги ма да јој се при кљу че.

На бав ком маг нет не ре зо нан це
Ин сти тут за здрав стве ну за шти ту
де це и омла ди не Вој во ди не био
би је ди на деч ја здрав стве на уста -
но ва на те ри то ри ји Вој во ди не
ко ја га по се ду је. По ред то га, би ло
би омо гу ће но око 4.000 пре гле да
го ди шње уме сто до са да шњих
800, та ко да би се пе ри од че ка ња
на пре гле де маг нет ном ре зо нан -
цом знат но скра тио, а и сма њи ће
се оп те ре ће ње оста лих уста но ва
ко је услу жно оба вља ју ова кве
пре гле де за по тре бе Ин сти ту та.

– По кра јин ска вла да ће пру -
жи ти фи нан сиј ску по моћ ак ци -
ји, као и по моћ у евен ту ал ној
до град њи де ла Деч је бол ни це,
јер сме штај маг нет не ре зо нан -
це зах те ва по себ не гра ђе вин -
ско-тех нич ке усло ве – ре као је
Ми ли ће вић при ли ком су сре та
са зва нич ни ци ма НИС-а.

Са ња Лу бар дић, за ме ник
ге не рал ног ди рек то ра НИС-а
за ду же на за од но се с јав но -
шћу и ко му ни ка ци је, ис та кла
је да је стра те шко опре де ље ње

НИС-а ула га ње у мла де и за јед -
ни цу у ко јој та ком па ни ја по -
слу је.

– По но сни смо што смо се
при кљу чи ли овој ва жној ак ци -
ји. Ани ми ра ли смо и сво је по -
слов не парт не ре и до са да се
њих 150 при дру жи ло кам па њи
„Маг нет за љу бав” – ре кла је
Са ња Лу бар дић.

На са стан ку је ис так ну то да је
до са да на ра чун фон да ци је
„Маг нет за љу бав” упла ће но око
33 ми ли о на ди на ра.

АК ТИВ НОСТ „ЈЕ ЛЕН КА”

Осва ја ње Про кле ти ја

Тим ОШ „Бран ко Ра ди че вић”
при ре дио је у хо лу шко ле у
сре ду, 22. фе бру а ра, са ста нак
за ро ди те ље бу ду ћих ђа ка пр -
ва ка. Те ме о ко ји ма је би ло
ре чи ве о ма су ак ту ел не и ко -
ри сне за све ро ди те ље ко ји
же ле да бу ду део школ ског
жи во та обра зов но-вас пит не
уста но ве ко ја је про шле го -
ди не по не ла ти ту лу нај бо -
ље у Вој во ди ни и због то га
је на гра ђе на пла ке том „Др
Ђор ђе На то ше вић”. Том
при ли ком се го во ри ло о
нео п ход ним при пре ма ма
де це за по ла зак у пр ви раз -
ред, о до ку мен ти ма по треб -
ним за упис, про ду же ном

бо рав ку, уџ бе ни ци ма и мно -
гим дру гим те ма ма у ве зи с
по ла ском у шко лу.

С ро ди те љи ма су раз го ва -
ра ли: ди рек тор ка шко ле Ве -
сна Бе гић, учи те љи це бу ду -
ћих пр ва ка, учи те љи ца из
про ду же ног бо рав ка, на став -
ни ци стра них је зи ка (не мач -
ки, ен гле ски), ве ро у чи тељ,
на став ник фи зич ког вас пи -
та ња, сто ма то лог, пе да гог и
пси хо лог шко ле. На кон пре -
зен та ци је школ ског жи во та
мај ке и оче ви бу ду ћих пр ва -
ка би ли су у при ли ци и да
оби ђу учи о ни це и ка би не те и
да раз го ва ра ју са за по сле ни -
ма у овој шко ли.

УПИС У ПР ВИ РАЗ РЕД

Отво ре на вра та 
„Бран ко ве шко ле”

Основ на шко ла „Ми ро слав
Ми ка Ан тић” би ла је про шле
не де ље до ма ћин учи те љи ма с
те ри то ри је Школ ске упра ве
Зре ња нин ко ји су има ли
струч ну обу ку. Реч је о про -
гра му „По кре ни мо на шу де -
цу”, ко ји спро во ди Ми ни -
стар ство про све те, на у ке и
тех но ло шког раз во ја у са рад -
њи са Срп ским са ве зом про -
фе со ра фи зич ког вас пи та ња
и спо р та, с ци љем да уче ни ци
од пр вог до че твр тог раз ре да
бу ду фи зич ки ак тив ни ји.
Пре ма ре чи ма ор га ни за то ра,
жи ви мо у ери број них тех но -
ло шких на пра ва и де ца су из -
ло же на њи хо вим не га тив ним
ути ца ји ма, што оста вља ви -
дљи ве по сле ди це. Ђа ци су
фи зич ки ве о ма не ак тив ни, па
не тре ба да чу ди што има ју
ло ше др жа ње те ла и што су
го ја зни у ра ном уз ра сту.

Про грам обу ке је осми -
шљен та ко да бу де при вла чан

и за ни мљив, а с дру ге стра не
ко ри стан де ци. Учи те љи ма
су при ка за не ве жбе ко је се
мо гу ра ди ти у учи о ни ца ма,
али и у школ ским дво ри -
шти ма. Иде ја је да се сва ко -
днев но на пет на ест ми ну та
спро во де фи зич ке ак тив но -
сти у основ ним шко ла ма за
уче ни ке од пр вог до че твр -
тог раз ре да. Раз ло зи за по -
кре та ње овог про јек та ле же
у ста ти сти ци ко ја ка же да је
сва ко че твр то де те у Ср би ји
го ја зно, сва ко пе то има ло ше
др жа ње, а 70 од сто осно ва ца
је не до вољ но фи зич ки ак -
тив но.

Про јек том је об у хва ће на
це ла те ри то ри ја Ср би је и он
се спро во ди кроз обу ку учи -
те ља из обла сти фи зич ког
вас пи та ња. Обу ку ће про ћи
по је дан учи тељ из сва ке
шко ле, ко ји ће на кон то га
сте че но зна ње пре не ти ко ле -
га ма.

ПО КРЕ НИ МО ДЕ ЦУ

Се ми нар за учи те ље

основ не шко ле ко је има ју ста -
тус јав но при зна тих ор га ни за -
то ра ак тив но сти фор мал ног
основ ног обра зо ва ња од ра слих.
Уста но ве у ко ји ма се од ви ја
дво је зич на на ста ва мо гу кон -
ку ри са ти за рас по де лу 4,5 ми -
ли о на ди на ра – за на бав ку
опре ме за ре а ли за ци ју дво је -
зич ке на ста ве с про грам ским
тро шко ви ма.

Фи нан си ра ње 
и су фи нан си ра ње
По кра ји на је из дво ји ла и 1,9
ми ли о на ди на ра за фи нан си -
ра ње и су фи нан си ра ње про -
грам ских ак тив но сти за по ди -
за ње ква ли те та уче нич ког
стан дар да, као и за ре гре си ра -
ње пре во за уче ни ка сред њих
шко ла на те ри то ри ји АП Вој -

во ди не (укуп но 183 ми ли о на
ди на ра). Овај из нос се из два ја
за ко ри сни ке ко ји има ју пра во
да уче ству ју у рас по де ли сред -
ста ва, као што су оп шти не и
гра до ви на те ри то ри ји АП Вој -
во ди не, за ре гре си ра ње пре во -
за уче ни ка сред њих шко ла.
Пан че вач ки ђа ци су за хва љу -
ју ћи спо ра зу му ко ји је кра јем
го ди не пот пи са ла пан че вач ка
ло кал на са мо у пра ва с пред -
став ни ци ма по кра јин ске вла -
сти у при ли ци да по ни жим
це на ма ко ри сте услу ге град -
ског јав ног пре во за.

Кон курс на до ку мен та ци ја
мо же се пре у зе ти од 13. фе -
бру а ра у про сто ри ја ма По кра -
јин ског се кре та ри ја та за обра -
зо ва ње, про пи се, упра ву и на -

ци о нал не ма њи не – на ци о нал -
не за јед ни це, а до ступ на је и на
сај ту www.puma.vojvodina.gov-
.rs. Основ не и сред ње шко ле с
те ри то ри је АП Вој во ди не мо гу
под не ти при ја ве до 3. мар та.

Ква ли тет ни ја на ста ва
Над ле жни у по кра ји ни под се -
ћа ју шко ле да је у то ку и кон -
курс за фи нан си ра ње и су фи -
нан си ра ње из ра де тех нич ке до -
ку мен та ци је за по тре бе уста но -
ва основ ног и сред њег
образовањa и вас пи та ња и уче -
нич ког стан дар да, ко ји је отво -
рен до 27. фе бру а ра. За ту на -
ме ну је из дво је но 45,3 ми ли о на
ди на ра. По ред то га, обра зов но-
-вас пит не уста но ве мо гу кон -
ку ри са ти и за сред ства на ме -
ње на за ре а ли за ци ју про је ка -
та ко ји тре ба да по зи тив но
ути чу на ква ли тет обра зов но-
-вас пит ног про це са сред њег
обра зо ва ња, тј. реч је о по кри -
ва њу тро шко ва ор га ни зо ва ног
пре во за уче ни ка сред њих
шко ла са се ди штем у АП Вој -
во ди ни на Са јам обра зо ва ња у
Но вом Са ду.

Кра јем ме се ца за вр ша ва се
при ја вљи ва ње шко ла за фи -
нан си ра ње и су фи нан си ра ње
из ра де тех нич ке до ку мен та ци -
је за по тре бе уста но ва основ -
ног и сред њег образовањa и
вас пи та ња и уче нич ког стан -
дар да (45,3 ми ли о на ди на ра).

Секретаријат за јавне слу-
жбе и социјална питања по-
звао је родитеље да пријаве
децу која наредне школске
године треба да пођу у први
разред. Школовање је обаве-
зно за све малишане рођене
од 1. марта 2010. до краја
фебруара 2011. У први раз-
ред основног образовања мо-
гу се уписати и деца старија
од седам и по година која су
због болести или из других
оправданих разлога била
спречена у томе.

Пријављивање деце биће
обављено у образовним уста-
новама у априлу, а упис је за-
казан за мај и јун 2017. годи-
не. Родитељи/старатељи треба
да доставе школама фотоко-
пију личне карте, потврду ле-
кара да је дете здравствено
способно за полазак у школу,
извод из матичне књиге рође-
них, пријаву стана (на увид) и
уверење о завршеном при-
премном предшколском про-
граму. Испитивање детета
обавиће психолог и педагог

школе. У школе за образовање
ученика са сметњама у развоју
ученик се уписује на основу
мишљења Интерресорне ко-
мисије за процену потребе за
пружање додатне образовне,
здравствене или социјалне по-
дршке, уз сагласност родите-
ља односно старатеља.

Да подсетимо, родитељи
малишана који у школској
2017/2018. години треба да по-
ђу у први разред, треба да се ја-
ве изабраном педијатру како би
добили упуте за систематски

преглед будућих првака. Пред-
школске установе истакле су
термине за обављање специја-
листичких прегледа (физија-
тар и офталмолог), као и време
вађења крви. Након обављања
свих прегледа родитељи зака-
зују систематски преглед и вак-
цинацију код свог изабраног
педијатра на Одељењу за здрав-
ствену заштиту деце.

Систематски прегледи и вак-
цинација за март заказују се од
20. фебруара на телефоне
013/309-219 и 062/807-30-99.

УПИС ПРВАКА 2017/2018.

Пријављивање у априлу
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Го то во исто риј ски тре ну так за
Оп шту бол ни цу до го дио се 9.
фе бру а ра: тог да на је на Уро ло -
шком оде ље њу пр ви пут ле кар
из Пан че ва из вео опе ра ци ју
ра ка про ста те или струч но ре -
че но – ра ди кал ну про ста тек -
то ми ју. Ову не та ко јед но став ну
ин тер вен ци ју оба вио је др
Пре драг Ву јић, на чел ник
пан че вач ког Уро ло шког оде -
ље ња, уз аси стен ци ју др Де ја -
на Ђор ђе ви ћа са Уро ло шке
кли ни ке у Бе о гра ду. Но ово
ни је је ди на но ви на ко ја је
уве де на сеп тем бра про шле
го ди не, ка да је др Пре драг
Ву јић име но ван за на чел ни -
ка Уро ло ги је.

О то ме ко ли ку ће ко рист па -
ци јен ти има ти од уво ђе ња не
са мо јед не већ чак не ко ли ко
но вих ин тер вен ци ја на „спи -
сак услу га” Уро ло шког оде ље -
ња, али и о симп то ми ма ра ка
про ста те и ва жно сти ра ног уо -
ча ва ња бо ле сти, за „Пан че вац”
го во ри др Пре драг Ву јић.

ПАН ЧЕ ВАЦ: За што се опе -
ра ци ја кан це ра про ста те до
са да ни је оба вља ла у пан че -
вач кој бол ни ци и шта се про -
ме ни ло па ће то убу ду ће би ти
слу чај?

П. ВУ ЈИЋ: Ра ди кал на про -
ста тек то ми ја је ра ђе на и ра ни -
је код нас, али не че сто, за то
што је нај ве ћи про це нат па ци -
је на та опе ри сан на уро ло -
шким кли ни ка ма у Бе о гра ду
или Но вом Са ду. Са мо су иза -
бра ни па ци јен ти, са од ре ђе -
ним спе ци фич ним ин ди ка ци -
ја ма, опе ри са ни код нас, а
опе ри са ли су их упра во про -
фе со ри с већ по ме ну тих кли -
ни ка. Наш ка дар ни ка да ни је
еду ко ван да ра ди ту вр сту опе -
ра ци је. Са да се мој тим и ја
тру ди мо да на оде ље ње уве де -
мо но ве про це ду ре и да са мо -
стал но ра ди мо и не ке но ве
опе ра ци је кад год је то објек -
тив но мо гу ће.

• По ме ну ли сте и дру ге но -
ви не на ва шем оде ље њу. На
шта сте тач но ми сли ли?

– Про шле го ди не смо по че ли
да ра ди мо и по штед не опе ра -
ци је на бу бре гу: реч је о иза -
бра ним слу ча је ви ма, где се ту -
мор на бу бре гу мо же од стра -
ни ти а да се са чу ва сам бу брег,
уме сто да се ва ди цео ор ган,
као што је то ра ни је био слу -
чај. Исти ко ле га са Уро ло шке
кли ни ке у Бе о гра ду са да еду -
ку је наш ка дар и за ову вр сту
ин тер вен ци је. Уз то, већ го ди -
ну да на ра ди мо и опе ра ци је
не вољ ног умо кра ва ња код же -
на уз по ста вља ње тра чи ца, а
тре ба да уве де мо још две но ве
про це ду ре: по пра вља ње спа да
пред њег зи да ва ги не и пла си -
ра ње бу бре жног ка те те ра кроз
ле ђа у бу брег. Уса вр ши ће мо и
ди јаг но сти ку. У ско ри је вре ме
тре ба ло би да до би је мо ул тра -
звуч ни апа рат ко ји ће на се би
има ти адап тер за ци ља не, ул -
тра звуч но во ђе не би оп си је
про ста те, ко ји ће нам омо гу -
ћи ти да пре ци зно би ра мо ме -
ста с ко јих ће мо узе ти узо рак
тки ва за хи сто па то ло шку ана -
ли зу. Без та кве ана ли зе не мо -
же се ди јаг но сти ко ва ти рак.

• Чи ни се да ће се са да скра -
ти ти вре ме че ка ња и на ди јаг -
но сти ку и на са му опе ра ци ју?

– Оног мо мен та кад до би је -
мо ул тра звуч ни апа рат, уште да
вре ме на би ће огром на. Та да ће
про це ду ра би ти сле де ћа: на кон
што ура ди мо би оп си ју, че ка ће -
мо се дам до де сет да на на хи -
сто па то ло шки на лаз. Ако се
по ка же да је па ци јент за опе ра -
ци ју, по треб но је са че ка ти два
ме се ца, ко ли ко мо ра про ћи од

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ДР ПРЕ ДРАГ ВУ ЈИЋ, УРО ЛОГ

ЈЕ ДИ НИ ОР ГАН КО ЈИ ДО ЖИ ВОТ НО РА СТЕ

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Ти неј џе ри су у осе тљи вом
жи вот ном до бу, не си гур ни су
и раз дра жљи ви, а ак не че сто
уме ју да им до дат но за ком -
пли ку ју жи вот и по ја ча ју осе -
ћај гу бит ка са мо по у зда ња.
На сре ћу, ко зме ти ка и дер -
ма то ло ги ја мо гу да по мог ну
у ре ша ва њу овог про бле ма.

Ак не су бу бу љи це иза зва -
не по ре ме ћа јем ра да лој них
жле зда. Ово упал но обо ље ње
ко же нај че шће се ја вља на
ли цу, ра ме ни ма, де кол теу и
ле ђи ма. Мо гу би ти у об ли ку
ми те се ра или цр ве них и
жућ ка стих бу бу љи ца. На ста -
ју услед пре ко мер ног лу че -
ња ло ја.

По ја ву ак ни узро ку ју ви -
шак се бу ма и пре те ра но љу -
ште ње ко же, због че га до ла -
зи до уве ћа ња лој них жле зда
и ства ра ња че по ва (ми те се -
ра), ко ји спре ча ва ју цир ку -
ла ци ју и до во де до на стан ка
бу бу љи ца. На том ме сту мо гу

се на се ли ти бак те ри је и оне
мо гу до ве сти до упал ног
про це са, цр ве ни ла и по ја ве
гно ја. Ак не на ста ју услед
раз ли чи тих фак то ра: ге нет -
ске пре ди спо зи ци је, про ме -
на у хор мо ни ма, пре те ра ног
лу че ња лој них жле зда, ло ше
ис хра не с мно го ше ће ра,
млеч них про из во да и за си -
ће них ма сти, не а де кват не
ко зме ти ке и мно гих дру гих.

Ле че ње ак ни је углав ном
ду го тра јан про цес, а успех
за ви си од ко ри шће ња пра ве
ме ди цин ске ко зме ти ке, хи -
ги је не, ис хра не, ко зме тич -
ких хи ги јен ских трет ма на и
ко ри шће ња од ре ђе них ле ко -
ва ко је пре пи су је дер ма то -
лог (код те жих об ли ка ак ни)
или пак хор мон ске те ра пи је.

По ред хи ги јен ског трет ма -
на, у ле че њу ак ни од лич не
ре зул та те да ју и хе миј ски
пи лин зи са ТЦА, са ли цил -
ном или гли кол ном ки се ли -
ном. Зи ма је пра во вре ме за
трет ма не ки се ли на ма. Кућ на
не га ли ца је оба ве зна, а про -
це ду ра ни је за сва ког иста.
Ипак, оно што је сви ма за јед -
нич ко, је сте да тре ба ко ри -
сти ти не а гре си ван са пун, ло -
си он за де зин струк ци ју (не
до зво ља ва за тва ра ње по ра),
као и аде кват ну ме ди цин ску
кре му за ре гу ли са ње се бу ма.
Ови пре па ра ти се ко ри сте и
ују тру и уве че.

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

Ка ко до ли ца без ак ни

му шка рац ко ји на пу ни пе де -
сет го ди на жи во та тре ба да бар
је дан пут го ди шње оба ви уро -
ло шки пре глед, ко ји под ра зу -
ме ва ин тер вју, ул тра звуч ни
пре глед и ана ли зу кр ви ка ко
би се уста но ви ла вред ност
ПСА. Ако су ти на ла зи уред ни,
за рек тал ним пре гле дом про -
ста те не ма по тре бе. У кан цер -
ским фа ми ли ја ма, где је већ
би ло ра ка би ло ко је вр сте,
пред ла же се да се с пре вен тив -
ним пре гле ди ма поч не од че -
тр де сет пе те го ди не и да се
они оба вља ју на сва ке две го -
ди не, а по том, кад се на вр ши
пе де се та, на го ди ну да на.

• Да ли је мо гу ће пре ве ни ра -
ти кан цер про ста те?

– Не по сто ји на чин да се то
учи ни. Као и код би ло ког дру -
гог ту мо ра – не зна се та чан
узрок ње го вог на стан ка. По -
сто је од ре ђе ни фак то ри ри зи -
ка, а пр ви и нај зна чај ни ји је
ста рост: што је му шка рац ста -
ри ји, то су ве ће шан се да он
до би је рак про ста те, јер је про -
ста та је ди ни ор ган у ор га ни -
зму ко ји стал но ра сте. Све се у
ор га ни зму ску пља, а про ста та
има тен ден ци ју ра ста и ни шта
је не мо же за у ста ви ти. Ка ко и
ко јом ди на ми ком ће ра сти, за -
ви си од ге не ти ке и на чи на жи -
во та. Хро нич не ин фла ма ци је
од но сно упа ле про ста те мо гу
на не ки на чин по ве ћа ти ри зик
од на стан ка ту мо ра, али и не
мо ра ју. Про ми ску и тет је нај -
че шћи раз лог да про ста та бу де
хро нич но упа ље на, па ти му -
шкар ци спа да ју у ри зич ну гру -
пу. Ипак, у до са да шњим ана -
ли за ма ни шта се ни је из дво ји -
ло као је ди ни и кон кре тан
узрок ра ка про ста те.

би оп си је до ин тер вен ци је и –
већ та да се мо же оба ви ти опе -
ра ци ја. До са да је све ишло
спо ри је: до ђе нам па ци јент са
сум њом на рак, ми га по ша ље -
мо у Бе о град на би оп си ју, па
че ка на тај за ка за ни пре глед
бар два ме се ца, а по том још
бар по ла го ди не про ђе док до ђе
на ред за опе ра ци ју. Чи ње ни ца
да ће би ти опе ри са ни у бар
три-че ти ри пу та кра ћем ро ку
са мо је јед на од по год но сти за
па ци јен те. По што смо ми ма ње
оде ље ње од кли ни ка, на ко ме
не ма гу жве, и по сто пе ра тив ни
ток ће би ти ком фор ни ји. Све
то под ра зу ме ва и уште де за
Фонд. Ка да ша ље мо па ци јен та
у тер ци јар ну уста но ву, наш
фонд мо ра да пла ти би оп си ју
или опе ра ци ју, а све што се ра -
ди у тер ци јар ним уста но ва ма,
ску пље је не го на ло кал ном ни -
воу. И Бол ни ца ће ште де ти, јер
не ће мо ви ше мо ра ти да пла ћа -
мо про фе со ри ма да опе ри шу
на на шем оде ље њу.

• По да ци За во да за јав но
здра вље го во ре да је рак про ста -
те тре ћи по уче ста ло сти ме ђу
му шкар ци ма у ју жном Ба на ту.
Ко ји симп то ми мо гу му шкар -
ца на ве сти да по сум ња да има
рак про ста те?

– Симп то ми ни су спе ци фич -
ни за рак про ста те, јер су они
мал те не исти као и за до бр о -
ћуд но уве ћа ње про ста те или за
уро ђе на су же ња спо ја мо краћ -
ног ка на ла и вра та мо краћ не
бе ши ке. На то да по сто ји од ре -
ђе ни по ре ме ћај на ни воу про -
ста те или мо краћ ног ка на ла,
ука зу ју сле де ћи симп то ми:
уче ста ло мо кре ње, ис та њен и
ис пре ки дан млаз, ка шње ње
мла за, осе ћај да се па ци јент
ни је ис пра знио до кра ја и је дан
од нај бит ни јих – уста ја ње но ћу
ра ди мо кре ња. Ако по тре ба за
мо кре њем чо ве ка но ћу бу ди из
сна, то нам су ге ри ше на не ки
по ре ме ћај. Уста ја ње је дан пут
се то ле ри ше, али све пре ко то -
га тре ба да вас на ве де да оде те
на пре глед. На гла ша вам да ако
не ко има све на бро ја не симп -
то ме, то не мо ра ау то мат ски
зна чи ти да он бо лу је од ра ка.
Ти симп то ми ће га до ве сти у
ам бу лан ту на ин тер вју. По при -
ча ће мо с па ци јен том, од ре ди -
ће мо ко ли ко су зна чај не ње го ве
те го бе и тра жи ће мо до пун ске
ана ли зе кр ви и мо кра ће. Јед на
од ана ли за ко ја је ја ко бит на је -
сте ана ли за кр ви – про ста та
спе ци фич ни ан ти ген, ПСА.
Ако је тај мар кер по ви шен, то
опет не зна чи стро го да је у пи -
та њу баш рак про ста те, јер он
мо же би ти у по ра сту и код дру -
гих обо ље ња. За то ми та да пра -
ти мо од ре ђе не де ри ва те у ПСА
и тек они мо гу по бу ди ти сум њу
на рак. Код та квог па ци јен та
ра ди мо рек тал ни пре глед ка ко
би смо опи па ли про ста ту. Пре -
глед је ма ло не при ја тан, али то
је је ди ни на чин да се утвр ди да
ли и ка рак те ри сти ке са мог ор -
га на ука зу ју на ма лиг ни тет.

Ако је та ко, он да па ци јен та
ша ље мо на де фи ни тив ну ди -
јаг но зу, а то је би оп си ја. Уко -
ли ко је бо лест от кри ве на у ра -
ној фа зи и ни је да ла ме та ста зе
или сум ње на ме та ста зе, мо же
се при сту пи ти ра ди кал ној хи -
рур шкој ин тер вен ци ји, ко ја је,
при том, је ди ни на чин да се
рак из ле чи. На жа лост, ме ђу
но во о бо ле ли ма је ма њи про -
це нат оних код ко јих се опе ра -
ци ја мо же ра ди ти у од но су на
па ци јен те ко ји су се ја ви ли
пре ка сно.

• Да ли се здра вим му шкар -
ци ма пре по ру чу ју пре вен тив -
ни пре гле ди?

– И те ка ко! Увек се об ра ду -
јем љу ди ма ко ји до ђу у ам бу -
лан ту са мо да се пре гле да ју,
иа ко не ма ју ни ка кве симп то -
ме. Су ге сти ја је сле де ћа: сва ки

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Ку скус је по знат као нај ма -
ња те сте ни на на све ту. На -
ста је мле ве њем и об ли ко -
ва њем јед не вр сте ду рум
пше ни це ко ја по ти че из
Афри ке. Из гле дом под се ћа
на не ку вр сту жи та ри це
или на ри бљу икру, али
пре ма на чи ну на ко ји се про -
из во ди, за пра во се свр ста ва у

те сте ни ну. Спре мље ни ку -
скус је рас тре сит и ла ган, а
мо же би ти по сла сти ца или
сла но је ло. Не у трал ног је
уку са ко ји се од лич но сла -
же с раз ли чи тим за чи ни ма.
У Ма ро ку, Ал жи ру и Ту ни -
су при знат је као на ци о нал -
но је ло ко је се кон зу ми ра
пет ком уве че.

Са стој ци: 100 г ку ску са, 200 мл кљу ча ле во де, јед на ка фе на ка ши -

ка ма сли но вог уља, 50 г мла дог си ра, три све жа па ра дај за, је дан

мла ди лук, јед на ка фе на ка ши ка со ли, пр сто хват би бе ра, рав на ка -

фе на ка ши ка бе лог лу ка у пра ху, рав на ка фе на ка ши ка све жег бо -

сиљ ка, рав на ка фе на ка ши ка све же на не и рав на ка фе на ка ши ка

све жег пер шу но вог ли ста.

При пре ма: Ку скус по со ли те с по ла ка фе не ка ши ке со ли, до дај те би -

бер и уље, па пре лиј те про кљу ча лом во дом. Про ме шај те и оста ви те

10 ми ну та да ку скус на бу бри. Исе ци те па ра дајз, лук и сир на коц ки -

це, па до дај те ку ску су. За чи ни те сец ка ним за чин ским би љем, бе -

лим лу ком и до дај те још по ла ка фе не ка ши чи це со ли.
Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на бло гу www.brzoilako.com.

Ку скус са ла та

Вест да Кул тур но-умет нич ко
дру штво „Абра ше вић” же ли
да по мог не Слу жби хит не
ме ди цин ске по мо ћи До ма
здра вља Пан че во, за по сле ни
у на шој слу жби до че ка ли су
с ра до шћу и по но сом. Ра до -
сни смо због чи ње ни це да се
де ца и мла ди љу ди вас пи та -
ва ју у ду ху ху ма но сти и со -
ли дар но сти, а по но сни због
то га што је на ша слу жба на
не ки на чин ин спи ри са ла
љу де до бре во ље да „сво је
ср це да ју сви ма”.

Са ла Кул тур ног цен тра
би ла је пре пу на ве дри не, по -
зи тив не енер ги је, емо ци ја...
Љу ди ко ји су ис пу ни ли Кул -
тур ни цен тар ни по че му се
ни су раз ли ко ва ли од оних у
чи је до мо ве и жи во те ула зи -
мо, а при су ству је мо тре ну -
ци ма њи хо ве ве ли ке ту ге,
али и ра до сти. Дру гим ре чи -
ма, на ши жи во ти се про жи -
ма ју, а гра ни ца здрав стве ни
рад ник – па ци јент по ста је
че сто не ви дљи ва. Ваљ да је и
то је дан од раз ло га што не ко
у вре ме ну оску ди це има раз -
у ме ва ња и од луч но сти да
по мог не дру го ме.

У да ни ма ко ји су прет хо ди -
ли ху ма ни тар ном кон цер ту,
би ли смо у при ли ци да бо ље
упо зна мо љу де ко ји ру ко во де
Кул тур но-умет нич ким дру -
штвом „Абра ше вић”. За -
хвал ни смо пред сед ни ци
дру штва Ле ли Стој нов што
нам је кроз при чу о овој ак -
ци ји, сво јим са рад ни ци ма,
де ци и мла ди ма по ка за ла да
је рад у јед ном та квом дру -
штво мно го ви ше од пе сме и
игре. Јед на ка па жња по све -
ћу је се не го ва њу људ ских
вр ли на и пра вих вред но сти.
Лек ци је из ху ма но сти и осе -
ћа ње да оне до при но се не -
чем ле пом и пле ме ни том
са да шња де ца пре не ће не кој
бу ду ћој де ци. Не сум ња мо
да исти дух вла да у КУД-у
„Стан ко Па у но вић НИ С–
РНП”, КУД-у „Нео лит” и
Деч јем хо ру „Звон чи ћи”, ко -
ји су да ли не се би чан до при -
нос овом ху ма ни тар ном
кон цер ту.

На кра ју, али не и ма ње
ва жно, оба ве шта ва мо Пан -
чев це да је ова пле ме ни та

ак ци ја по сти гла и ви ше од
оче ки ва ног. Ма ли ак те ри
по ска ка ли су од сре ће кад
им је ре че но да је са ку пље но
ви ше од 163.000 ди на ра, са -
свим до вољ но за ку по ви ну
но вог ЕКГ апа ра та. Не сум -
ња мо да јед на ка осе ћа ња де -
ле сви они ко ји су до шли да
по др же ак ци ју и, на рав но,
ини ци ја то ри и ор га ни за то ри
ху ма ни тар ног кон цер та. Уз
јед но ве ли ко хва ла, по же ле -
ће мо исто што и див ни љу ди
из „Абра ше ви ћа”: да ово бу -
де пр ва у ни зу ху ма ни тар -
них ак ци ја ко је ће вра ћа ти
осме хе на на ша ли ца.

Хва ла на ху ма но сти!

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић
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ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗЕ СТОЛИЦЕ (НА КРВ У СТОЛИЦИ)

Цена: 400 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗЕ СТОЛИЦЕ 

(НА БАКТЕРИЈУ HELICOBACTER PYLORI)

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4

• АНАЛИЗА ХОЛЕСТЕРОЛА

• ТРИГЛИЦЕРИДИ

• HDL

• LDL

Цена пакета: 500 динара

ПАКЕТ 5

• БРЗ И ПОУЗДАН ТЕСТ НА СТРЕПТОКОКНУ 
ИНФЕКЦИЈУ ДИСАЈНИХ ПУТЕВА

Цена: 400 динара
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 

СТАЛНА АКЦИЈА

ПАКЕТИ У ФЕБРУАРУ

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

САМО СУБОТОМ



Мо но гра фи ја „Пан че во, ва рош
где се Ду нав ули ва у Та миш”
не дав но је об ја вље на у из да њу
„Ма лог Не ма”. У књи зи су тек -
сто ви на ших су гра ђа на ко ји
го во ре о про шло сти на шег гра -
да – сва ко днев ни жи вот, би о -
гра фи је зна чај них лич но сти,
анег до те, исто риј ска се ћа ња,
умет ност и на уч на ис тра жи ва -
ња. На слов је ин спи ри сан сти -
хо ви ма Ми ро сла ва Ми ке Ан -
ти ћа, чи ја се пе сма на ла зи на
по чет ку књи ге, а у на став ку са -
зна је мо ка ко се у Пан че ву жи -
ве ло у до ба елек три фи ка ци је,
ка ко су стра ни пут ни ци ви де ли
наш град, ка кав је био ноћ ни и
ка фан ски жи вот, о пу то ва њи -
ма, пив ни ца ма, пут ни ци ма и
бе де ке ри ма... 

– Чи та ју ћи је, са зна је мо мно -
штво но вих и не по зна тих по да -

та ка о Пан че ву ко је се кар то -
граф ски обе ле жа ва и, као тр го -
вач ка грч ка ва рош, пр ви пут по -
ми ње у пу то пи су арaпског пу то -
пи сца и гeoгрaфа Мухaмeда eл
Шeрифа Идри зи ја – у дeлу
„Пoзнaвaњe Бaлкaнскoг пoлу-
oстрвa”. Стoтину гoдинa пo
склaпaњу Пoжaрeвaчкoг мирa и
oслoбaђaњу oд турскe влaдaви-
нe oтпoчињe успoстaвљaњe
урбaнoг нaчинa живoтa. Тe тeж-
њe свoj врхунaц дoживљaвajу
пoстaвљaњeм кaмeнa тeмeљцa
мaгистратс кe згрaдe, 1832. гo-
динe, изнaд чиjих пилoнa и
дaнaс стojи сeнтeнцa „Iustitia
regnorum fundamentum”, у пре -
во ду: прав да је осно ва вла сти. У
исто ри ји Пан че ва ду жој од 850
го ди на до ча ра ва ју се узлeти и
пaдoви вaрoш кoг ду ха, нaчини
нa коjе су сe Пaнчeвци рaдoвaли

и тугoвaли, унaпрeђивaли квa-
литeт живoтa, грaдили или рa-
зaрaли њeгoвe нajвишe врeд-
нoсти – об ја шња ва књи жев ник
Ми лан Ор лић, ко ји је ову збир -
ку при ре дио.

Књи га је на ме ње на свим љу -
би те љи ма и по што ва о ци ма
Пан че ва. Ау то ри чи ји су тек -
сто ви об ја вље ни ро ди ли су се
и од ра сли су у на шем гра ду,
или их је жи вот на суд би на до -
ве ла да у ње му не ко вре ме жи ве
и ра де. Илу стро ва на је ста рим
раз глед ни ца ма и фо то гра фи -
ја ма, а на са мом кра ју се на ла -
зи укр ште ни ца о Пан че ву ко ју
је ура дио наш су гра ђа нин
ениг ма та Мо мир Па у но вић.
Об ја вљи ва ње је су фи нан си рао
Град Пан че во.

ИЗ ПРО ШЛО СТИ НА ШЕГ ГРА ДА

Пан че во, ва рош где се Ду нав ули ва у Та миш

Му зи ка
Пе так, 24. фе бру ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: кон церт џез гру пе „Hot Club of Belgrade”.

Су бо та, 25. фе бру ар, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
кон церт гру пе „С вре ме на на вре ме”.

Пред ста ве 
Не де ља, 26. фе бру ар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: по -
зо ри шна пред ста ва „Трам вај зва ни же ља” „Зве зда ра те а тра”,
пре ма де лу Те не си ја Ви ли јам са. Ре жи ја: Сте фан Са блић.
Игра ју: Је ле на Ђо кић, Па у ли на Ма нов, Иван Јев то вић, Бо јан
Ди ми три је вић и Ду шко Ашко вић.

Уто рак, 28. фе бру ар, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: по зо ри шна пред ста ва „Па па гај” сту де на та за вр шне го -
ди не глу ме на Ака де ми ји умет но сти.

Из ло жбе
Уто рак, 28. фе бру ар, 12 са ти, про сто ри је Ту ри стич ке ор га -
ни за ци је Пан че во: отва ра ње из ло жбе „Ве зе не до ма ћи це”
чла ни ца Удру же ња же на „До лов ке”. 

Те мат ски про грам
Су бо та, 25. фе бру ар, од 13 до 16 са ти, дво ра на „Апо ло” До -
ма омла ди не: ра ди о ни ца „Клот-фр кет”, ко ју ће во ди ти Ја -
дран ка Ди ми три јев ски, Зла ти ца Јан ку лов ски и Сне жа на
Ва нев ски, у окви ру 25. „Жен ског да на”.

Понедељак, 27. фе бру ар, 21 сат, фо а је Кул тур ног цен тра:
ве че сал се.

Про грам за де цу
Су бо та, 25. фе бру ар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва за де цу „Ру жно па че” „Пан те а тра”. Игра ју: Ти ја -
на Ми ло ше вић, Иван Пан то вић, Оли ве ра Вик то ро вић Ђу ра -
шко вић и Со фи ја Је ре мић.

КУЛТУРА
Петак, 24. фебруар 2017.
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Културни телекс

ни ја ту ре на ма лим и ве ћим
фор ма ти ма. За то на из ло жба -
ма по ред сли ка по ста вљам лу -
пе да би по сма тра чи мо гли да
ви де и сит не де та ље на њи ма.
Сто ти не и хи ља де ан ђе ла у
има ги нар ним све то ви ма, у ко -
је не кад уно сим и оне пре по -
зна тљи ве, сли кам уља ним бо -
ја ма на плат ну ко је на но сим у
ви ше сло је ва, та ко да ан ђе ли
до би ја ју тре ћу ди мен зи ју и
под се ћа ју на скулп ту ре ко је се
мо гу и опи па ти, па се на тај
на чин мо гу до дат но до жи ве ти.
Ду бо ко ве ру јем да у сва ком од
нас по сто ји не што све то, ан ђе -
о ско, и то по ку ша вам да по ка -
жем кроз сво ја де ла. Ан ђе ли
као сим бол уз ви ше ног на ла зе
се у сва кој кул ту ри и ре ли ги ји,
као но си о ци ве сти и ве за из -
ме ђу чо ве ка и бо жан ског, оно -
стра ног, и то их чи ни пре по -
зна тљи вим сви ма. Пра вац у
ко јем ства рам мо же се од ре -
ди ти као „Ви зи о нар ско сли -
кар ство”, ка ко га је дав но још
од ре дио про фе сор др Во ји слав
Ј. Ђу рић.

Сли кар ством се ба ви већ
три де сет го ди на, а од ра стао је
уз де ла сво је мај ке Де сан ке
Пе тр ов Мо рар.

– Ен ци кло пе ди ја свет ске на -
ив не умет но сти у ко јој се на ла -
зе ње не сли ке би ла ми је оми -
ље на књи га у де тињ ству, а и
по кој ни отац Са ва се по вре ме -
но ба вио сли кар ством, та ко да
су обо је има ли ве ли ки ути цај
на мој раз вој као умет ни ка.

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ВОЈ КАН МО РАР, СЛИ КАР

АН ЂЕ ЛИ – ВЕ ЗА ИЗ МЕ ЂУ ЧО ВЕ КА 

И БО ЖАН СКОГ
Вој кан Мо рар је је дан од нај -
зна чај ни јих пред став ни ка
мла ђе ге не ра ци је на ив не и
мар ги нал не умет но сти у Ср -
би ји. Бо гат умет нич ки опус
овог умет ни ка пра ти зна ча јан
број са мо стал них и груп них
из ло жби у зе мљи и ино стран -
ству (Бер лин, Лон дон, Па риз,
Бра ти сла ва, Бу дим пе шта, То -
кио...), као и уче шће на мно гим
ме ђу на род ним ма ни фе ста ци -
ја ма. До бит ник је број них на -
гра да и при зна ња, а ње го ва де -
ла се на ла зе у број ним му зе ји -
ма, га ле ри ја ма и при ват ним
ко лек ци ја ма у зе мљи и ино -
стран ству. До са да је из ла гао
на 28 са мо стал них и ве ли ком
бро ју груп них из ло жби и сли -
кар ских ко ло ни ја. По ред сли -
кар ства, ба ви се и ва ја њем,
фо то гра фи јом, ви де ом и му -
зи ком.

Ње го ва са мо стал на из ло жба
ко ја је отво ре на у сре ду, 22.
фе бру а ра, у га ле ри ји „Art
Truth” у ја пан ском гра ду Јо ко -
ха ма би ла је по вод за раз го вор.
То је већ че твр та из ло жба, али
пр ва пот пу но са мо стал на, у
ко јој наш су гра ђа нин уче ству -
је у Зе мљи из ла зе ћег сун ца, а
су фи нан си ра ње ове је по мо гао
Град Пан че во нов цем из бу џе -
та за про шлу го ди ну. Та мо -
шња пу бли ка по ка за ла је ве -
ли ко ин те ре со ва ње за ње гов
рад, па му је то под сти цај за
но ве про јек те у Ја па ну. Био је
гост ам ба са до ра Ре пу бли ке

Ср би је у Ја па ну Не на да Гли -
ши ћа и том при ли ком су се
до го во ри ли о из ло жби у про -
сто ру на ше ам ба са де по чет -
ком апри ла.

Мо рар је чест гост Ја па на за -
хва љу ју ћи са рад њи са умет ни -
ком Ка цу ми јем Цу ђи јем, ко ји
већ го ди на ма до ла зи у сли кар -
ску ко ло ни ју ко ју ор га ни зу је
Му зеј на ив не и мар ги нал не
умет но сти из Ја го ди не, а из ла -
же и на би је нал ној и три је нал -
ној из ло жби тог му зе ја.

– Упо зна ли смо се у тој ко -
ло ни ји, а он је био ви ше пу та и
гост у мо јој ку ћи у Ја бу ци. Ле -
тос смо се пред ста ви ли у Га ле -
ри ји на ив не умет но сти у Ко ва -
чи ци, а већ не ко ли ко го ди на

за јед но из ла же мо и у Ја па ну.
Та ко ђе, пре ме сец да на смо
во ди ли ра ди о ни це с де цом у
основ ној шко ли „Мо ри му ра” у
То ки ју на те му „По здрав Ср -
би ји” и не ке на ко ји ма су де ца
учи ла да сли ка ју ми ни ја ту ре и
ан ђе ле. Та кве ра ди о ни це и
деч је из ло жбе пла ни ра мо да
ор га ни зу је мо и у Ср би ји, а на
тај на чин же ли мо да при бли -
жи мо шко ле на ших две ју зе -
ма ља.

На из ло жба ма су че сто по -
треб не лу пе (сли кар их оста вља
крај сво јих ра до ва) за пот пу ни
до жи вљај ње го вих сли ка!?

– Глав ни мо ти ви мо јих ра -
до ва су ан ђе ли, ко је сли кам
ми ну ци о зном тех ни ком ми -

Пр ви из во ђач ки ан самбл КУД-а
„Стан ко Па у но вић НИ С–РНП”
уче ство вао је у про гра му ше -
стог Фе сти ва ла на род не но -
шње, ко ји је одр жан од 11. до
14. фе бру а ра у Сло ве ни ји, у
кул тур ном цен тру „Шен твид” у
Љу бља ни. Три де сет пет из во -
ђа ча, за јед но с на род ним ор ке -
стром, ода зва ло се по зи ву чла -
но ва срп ског кул тур но-умет -
нич ког дру штва „Ви дов дан” из
Љу бља не. По ред њих, уче ство -
ва ли су и срп ски ан сам бли из
Кра ња, Ма ри бо ра, Ра до вљи це
и Но ве Го ри це и Фол клор на
ску пи на „Шум ник”.

Пре сва ке ко ре о гра фи је уче -
сни ци су пред ста ви ли основ не
од ли ке на род них но шњи кра -
је ва из ко јих се при ка зу ју на -
род не игре на сце ни. КУД
„Стан ко Па у но вић НИ С–РНП”
при ка зао је на род не но шње и
игре из око ли не Бе о гра да и
Гор ње Пчи ње.

– Пр во смо из ве ли ко ре о -
гра фи ју „Бе о град ски ма ли
пи јац”, у му зич ком аран жма -
ну Со ри на Бо љан ца и ко ре о -
гра фи ји Де сан ке Де се Ђор ђе -
вић, ко ја се на ла зи на ре пер -
то а ру ан сам бла од 2003. го -
ди не. С њом смо осво ји ли

спе ци јал ну на гра ду за нај бо -
љу но во по ста вље ну ко ре о -
гра фи ју на ре пу блич ком фе -
сти ва лу у По жа рев цу 2004.
го ди не, а са да је увр ште на у
про грам мно гих ан сам ба ла у
на шој зе мљи и ино стран ству.
Ко стим ски пред ста вља све

бо гат ство и ра зно ли кост одев -
них це ли на Бе о гра да и око ли -
не – об ја снио је Де јан Три фу -
но вић, умет нич ки ди рек тор
ан сам бла.

Игре из Гор ње Пчи ње ка -
рак те ри ше ра зно вр сност рит -
мо ва и играч ких обра за ца и те
но шње спа да ју у ред наjко ло -
ритнијих у Ср би ји. Чла но ви
пр вог ан сам бла из ве ли су је у
му зич ком аран жма ну Здрав ка
Ра ни са вље ви ћа и ко ре о гра -
фи ји Де ја на Три фу но ви ћа.

По за вр шет ку фе сти вал ског
на сту па СКУД „Ви дов дан” из
Љу бља не по зван је да уче ству је
у про гра му 17. „Ет но гла са”, ко -
ји ће би ти одр жан у но вем бру у
ор га ни за ци ји КУД-а „Стан ко
Па у но вић НИ С–РНП”.

Пр ви из во ђач ки ан самбл
„Па у но ви ћа” на сту пи ће 26. фе -
бру а ра на ре пу блич ком фе сти -
ва лу у Чач ку, а од 2. до 6. мар -
та го сто ва ће у Швај цар ској.

Да љи не, ми ри си, 
зву ци...

МОЈ избор МОЈ

Љи ља на Алек сић,

ма ги стар ен гле ског је зи ка

и књи жев но сти

ГРАД: Пи са ти о Лон до ну
зна чи ко ри сти ти је зик сно ва.
А ка ко су сви сно ви раз ли чи -
ти, го то во је не мо гу ће илу -
стро ва ти га и из ре ћи ко на -
чан суд о ње му. Пр ви пут сам
до жи ве ла Лон дон ка да ми је
би ло ше сна ест го ди на. Та да
су ми ни кла кри ла и про ме -
ни ла се ви зу ра мог по и ма ња
све та. Лон дон има ди мен зи ју
ви ше, он је вре ме плов из ког
јед но став но не же ли мо да
иза ђе мо. Мо сто ви, до ко ви на
Тем зи, чу ве не га ле ри је, му -
зе ји и ка те дра ле, ро ман тич -
ни пар ко ви, им пре сив на ар -
хи тек ту ра, без број по зо ри -
шта (ићи у по зо ри ште ту је
на чин жи во та), па бо ви (та
култ на ме ста). Пре по зна тљи ва
ен гле ска му зи ка, мо да, ат -
мос фе ра...

КЊИ ГА: „Ни је ва жно шта је
Фран цу ска те би да ла, већ
шта ти ни је од у зе ла”, ре чи
су Гер тру де Штајн.

Књи гу „Па ри ска же на”
По ле Ма клејн до би ла сам
на по клон. Па риз, „град за
ко ји не ма ле ка, пун ке сте но -
ва у цве ту и по е зи је”, у ком
се по ја ча но пи је, при ча и
љу би. За Фран цу ски ње ва жи
да ни су ну жно ле по ти це,
али има ју не што. Ми сли ла
сам да се о њи ма ра ди, а ра -
ди се у ства ри о чу де сним
му шко-жен ским од но си ма
ко је по ку ша вам да схва тим
ви ше од по ла ве ка. О бол -
ним и не ми ло срд ним од но -
си ма за ко је та ко ђе не ма ле -
ка. Из тог угла бих го ре на ве -
де ну ми сао Гер тру де Штајн
пре ра ди ла на: ни је ва жно
шта је му шка рац те би дао,
већ шта ти ни је од у зео.

Па ти ла сам за јед но са Хе -
дли, пр вом же ном Ер не ста
Хе мин гве ја, и раз у ме ла је.
На по чет ку њи хо вог бра ка

пас је од пре ко пу та за ла јао,
на ста вио да ла је и ни ка ко ни -
је пре стао, јер „брак уме да
бу де ве о ма смр то но сан те -
рен”. Она је до би ла од Ер не -
ста мно го љу ба ви (на ње гов
на чин), чи сту страст, де те,
по љу ља ну ода ност (ода ност,
та опа сна игра!), ста тус му зе,
сно ве ве за не са мо за ње га. А
он је „же лео све што мо же да
се има, па и ви ше од то га”.
Ни је јој од у зео спо кој, ве ру
да по сто ји јед на исти на, моћ
да под не се гу би так и пре жи -
ви из да ју, дар да још увек ве -
ру је у део љу ба ви, во љу да
спа са ва свој жи вот, тр чи сво -
јом бр зи ном и да ди ше...

АТРАК ЦИ ЈА: Нај жи во пи -
сни ји и нај ша ре ни ји од свих
ба за ра ко је сам ви де ла је ба -
зар у Ка и ру – Khan el Khalili.
Да ти ра из 14. ве ка. Кр цат је
ту ри сти ма из чи та вог све та,
ег зо тич ним ми ри си ма пар -
фе ма и ете рич них уља, ша -
ре ним те пи си ма за ко је има -
те ути сак да су упра во сле те -
ли. Ори ги нал на ар хи тек ту -
ра, чуд ни пла фо ни, рас ко -
шно укра ше на огле да ла ко ја
вас збу њу ју, за чи ни, сви ла,
без о бра зно ме ке ешар пе од
ка шми ра, лам пе за ко је сте
убе ђе ни да су ча роб не, на -
кит, све уз оп шти ме теж ко -
ји вам не сме та, јер осе ћа те
ка ко жи вот пул си ра.

КУД „СТАН КО ПА У НО ВИЋ НИ С–РНП” У ЉУ БЉА НИ

Уче ство ва ли на Фе сти ва лу на род не но шње

Страну припремила 
Милица

Манић



Удружење жена „Доловке”
представиће, почев од уторка,
28. фебруара, изложбу својих
рукотворина у просторијама
Туристичке организације Пан-
чево. Тог дана у 12 сати биће
отварање, а назив „Везене до-
маћице” указује на то да ће
експонати бити производи ко-
ји су настали захваљујући уме-
ћу вредних дама по узору на
занат наших бака.

Доловке су, поред надалеко
чувене штрудле, познате и по
ручним радовима, а своје ве-
штине усавршавају кад год су у
могућности. Једна се указала
преко конкурса Града Панчева

за финансирање пројеката
женског предузетништва за
развој нових производа у окви-
ру нематеријалног културног
наслеђа. Поменуте даме су том

приликом добиле 80.000 дина-
ра за израду продуката од веза,
а шта су све урадиле током
зимских месеци, моћи ће да се
види од уторка у ТОП-у.

А Доловке су урадиле, пре
свега, такозване домаћице –
бела платна на којима су ве-
зом, неретко на шаљив начин,
приказани догађаји из куће.
Као такве и данас красе неке
старинске домове, а најчешће
се могу видети у кухињама из-
над шпорета. У првом делу
пројекта „Доловке” су имале
помоћ едукаторке Смиљке Бу-
латовић из Кикинде, која се
осврнула и на историјат веза и
упознала их с материјалима,
опремом и прибором. Након
уводних теоријских часова
прешло се на практични део.

Циљ пројекта је развој и ре-
витализација онога што се
сматра уметничким и старим
занатима, односно пословима
домаће радиности, у овом слу-
чају веза као једне од техника
уметничког ручног рада.

Н. Р.

Ве о ма за ни мљи во и нео бич -
но пре да ва ње одр жа но је у
гло гоњ ском До му кул ту ре – у
пи та њу је увек ин три гант на
те ма под на зи вом „Ду бин ско
ту ма че ње сно ва”, о ко јој је
го во рио Сло бо дан Ни ко лић
из Пан че ва. Овај пси хо лог
по во ка ци ји већ го ди на ма се
тру ди да сва ки свој сло бо дан
тре ну так ис ко ри сти за про -
ни ца ње у зна че ње и сим бо -
ли ку оно га што до жи вља ва -
мо док спа ва мо.

Мно го број на пу бли ка је,
по ред оста лог, има ла при ли -

ку да се упо зна с пред на уч -
ним на чи ном ту ма че ња сно -
ва, за тим са зна ча јем ко шма -
ра, као и с мно гим дру гим
пи та њи ма у ве зи са овом те -
ма ти ком.

На по слет ку је сва ко ко је
же лео мо гао да про ди ску ту је
с го стом и ана ли зи ра не ке од
сво јих сно ва.

Ово пре да ва ње је по бу ди ло
не за пам ће но ин те ре со ва ње
Гло го ња ца, ко ји су ис ка за ли
же љу да у до глед но вре ме ова -
ко не што по но во бу де ор га ни -
зо ва но.

Ба нат ски Бре сто вац: За по че -
ти су ра до ви на ре но ви ра њу
До ма омла ди не, а Ме сна за -
јед ни ца је за тај про стор ку -
пи ла се дам де сет сто ли ца.
На ве де на ин сти ту ци ја, за јед -
но с пред у зе ћем „Вој во ди на -
шу ме”, пла ни ра да у до глед -
но вре ме за са ди мла ди це на
ло ка ци ји по пу лар но на зва -
ној Ду да ра, где је не кад већ
по сто ја ла шу ма.

Ба нат ско Но во Се ло: Ко му -
нал но пред у зе ће је за по че ло
бу ше ње но вог бу на ра у цен тру
се ла по крај игра ли шта. У
спорт ској ха ли је одр жан тур -
нир у ма лом фуд ба лу, на ко -
јем је уче ство ва ло осам на ест
еки па; фи на ле jе од и гра но у
не де љу, 19. фе бру а ра, а по бе -
ди ла је до ма ћа еки па „Ле вел”.

До ло во: Ра ди при ку пља ња
сред ста ва за по моћ су гра ђа ни -
ну Ми ла ну Пет ко ви ћу, ко јем
је због не дав но до жи вље них
те шких опе ко ти на нео п ход -
но хит но пре са ђи ва ње ко же,
при ре ђе на је ху ма ни тар на
жур ка у пе так, 17. фе бру а ра,
у дис ко те ци До ма кул ту ре, и
том при ли ком је при ку пље -
но 140.000 ди на ра. Пред ста -
ва за де цу „Ко се бо ји ву ка
још” из ве де на је у по не де -
љак, 20. фе бру а ра, у До му
кул ту ре, а у тој уста но ви ко -
ми си ја за по љо при вре ду на -
ста вља при ре ђи ва ње зим -
ских еду ка ци ја за ра та ре.

Гло гоњ: Из бор на скуп шти на
удру же ња по вр та ра одр жа на
је у че твр так, 16. фе бру а ра, а
за но вог пред сед ни ка је иза -
бран Да на ил Вуч ков ски. И
КУД „Ве се ли ја” је у по не де -
љак, 20. фе бру а ра, одр жао го -
ди шњу скуп шти ну. Омла дин -
ска ор га ни за ци ја је су тра дан у
До му кул ту ре спро ве ла ак ци -
ју до бро вољ ног да ва ња кр ви.

Ива но во: Ме ђу на род ни дан
ма тер њег је зи ка обе ле жен је
де се ти пут у уто рак, 21. фе -
бру а ра, у До му кул ту ре. По је -
ди ни гра ђа ни све до ци су да се
у На де лу и Зи мов ни ку и да ље
осе ћа ју по сле ди це за га ђе ња.
Фуд бал ски клуб при пре ма те -
рен за пред сто је ћу се зо ну.

Ја бу ка: У то ку је из ра да пе -
шач ке ста зе по ред шко ле, а
ма ке дон ско удру же ње „Илин -
ден” уско ро ће за по че ти ре -
кон струк ци ју лет ње по зор ни це
од нов ца до би је ног на кон -
кур су НИС-а. При ре ђен је са -
ста нак по ме ну те ор га ни за ци -
је с пред став ни ци ма Ме сне
за јед ни це и пред сед ни ком

На ци о нал ног са ве та ма ке дон -
ске на ци о нал не ма њи не на
те му бу ду ће са рад ње. Пре да -
ва ње ги не ко ло га др Сла ђа не
Вук ми ро вић о зна ча ју пре -
вен ци је кар ци но ма дој ке би -
ће одр жа но у пе так, 24. фе -
бру а ра, у До му кул ту ре, у ор -
га ни за ци ји Ме сног од бо ра
СНС-а.

Ка ча ре во: Три де се та „Сла ни -
ни ја да” одр жа на је од че -
тврт ка до не де ље, 16–19. фе -
бру а ра, ка да су кроз се ло
про де фи ло ва ле де се ти не хи -
ља да ту ри ста. Ци клус про -
јек ци ја 3Д фил мо ва у спорт -
ској са ли по чи ње у пе так, 24.
фе бру а ра, у 19 са ти, при ка -
зи ва њем нај но ви јег до ма ћег
хи та „Зо на Зам фи ро ва 2”.

Омо љи ца: У На де лу су не -
дав но про на ђе на два уги ну ла
ла бу да, због че га је под не та
при ја ва над ле жним ор га ни -
ма. Пре да ва ња за по љо при -
вред ни ке би ће одр жа на у по -
не де љак и уто рак, 27. и 28.
фе бру а ра, од 18 са ти, у До му
кул ту ре.

Стар че во: У мар ту тре ба да
поч не дру га фа за уре ђе ња Тр -
га нео ли та. Про мо ци ја књи ге
„Су тра дан по сле де тињ ства”
(о жи во ту и ра ду пе сни ка
Ми ке Ан ти ћа) ау то ра Не ма -
ње Ро та ра упри ли че на је у
сре ду, 22. фе бру а ра, у ККК-у.
Скуп шти на Дру штва пче ла ра
би ће одр жа на у су бо ту, 25.
фе бру а ра, од 16 са ти, у ма лој
са ли До ма кул ту ре.

Петак, 24. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

11

Месне актуелности 

Страну припремио

Јордан
Филиповић

На сту пи ло че тр на ест
уче сни ка

Го во ри ло се и на 
че шком, грч ком, 
па и ки не ском!

Иа ко нај ма ње од де вет пан че -
вач ких се ла, с је два не што
пре ко хи ља ду ста нов ни ка, ме -
сто је са убе дљи во нај ра зно ли -
ки јом на ци о нал ном струк ту -
ром ста нов ни ка, у ко јем, по -
ред оста лих, рав но прав но жи -
ве три на ро да. На ње го вим
ули ца ма сва ко днев но се мо гу
чу ти ма ђар ски, пал ћен ски и
срп ски је зик, што пред ста вља
пра во мул ти лин гвал но бла го.

Сто га ни ма ло не тре ба да
чу ди што је баш то „ма лец но”
Ива но во би ло пр во ме сто у ко -
јем се обе ле жа ва Ме ђу на род -
ни дан ма тер њег је зи ка. Ота да
је про шла чи та ва де це ни ја, па
је у уто рак, 21. фе бру а ра, у
ива но вач ком До му кул ту ре
обе ле жен пр ви ју би леј. А по -
ред на ве де не уста но ве, у ор га -
ни за ци ји ма ни фе ста ци је уче -
ство ва ли су, као и до сад, и
Евро ре ги о нал ни цен тар за
раз вој дру штва у мул ти ет нич -
ким сре ди на ма „Ин ме ди јас
рес”, Ме сна за јед ни ца Ива но -
во, ОШ „Мо ша Пи ја де” и дру -
ге ин сти ту ци је из тог ме ста.

Док по сто ји је зик, 
по сто ји и на ци ја
Све је по уста ље ном оби ча ју
по че ло хим ном „Бо же прав де”
у ин тер пре та ци ји уче ни ка ива -
но вач ке шко ле. На кон увод -
них ре чи о свет ском пра зни ку
ма тер њих је зи ка ко ји је UNE-
SCO уста но вио 1999. го ди не

уче ни ка Основ не шко ле „Вук
Сте ва но вић Ка ра џић” из Стар -
че ва ки не ске на ци о нал но сти,
док су чла но ви удру же ња Бу га -
ра из Но вог Са да ре ци то ва ли на
свом је зи ку.

У окви ру ре а ли за ци је про -
јек та „Ма тер њи је зик и кул ту -
ра ван гра ни ца Ре пу бли ке Бу -
гар ске”, уче ни ци основ них
шко ла „Мо ша Пи ја де” из Ива -
но ва, „До си теј Об ра до вић” из
Омо љи це и „Ми ка Ан тић” из
Пан че ва при ка за ли су са др жа -
јан му зич ко-ли те рар ни про -
грам. Они су пре пу ни ли би ну
у ма лој са ли До ма кул ту ре, а
њи хов из у зет но атрак ти ван
на ступ све вре ме је на ги та ри
и хар мо ни ци пра тио про фе -
сор Ог њан Цвет ков.

На по слет ку, тре ба ис та ћи да
број на пу бли ка ни је ште де ла
дла но ве, а не рет ко је, так ти ра ју -
ћи, и уче ство ва ла у из вед ба ма.

По за вр шет ку про гра ма го -
сти су на ста ви ли дру же ње у
шко ли, ка да су се у не фор мал -
ним раз го во ри ма по но во мо -
гли чу ти и на ве де ни је зи ци,
што са мо го во ри о не са гле ди -
вом бо гат ству на шег окру же ња,
ка кво има ма ло ко ји про стор.

су ин тер пре та ци је ром ских пе -
са ма у за јед нич кој из вед би чла -
ни ца удру же ња гра ђа на „Им -
пулс” и уче ни ка Основ не шко ле
„Бра ца Пе тр ов” из Пан че ва,
пред во ђе них учи те љи ца ма Оли -
ве ром Во де ни чар и Љи ља ном
Ла за ре вић. Кул тур но-умет нич -
ко дру штво „Кан та ку зи на” из
Сме де ре ва, ко је на овој ма ни -
фе ста ци ји уче ству је од са мог
по чет ка, пред ста ви ло је грч ке
пе сме и игре.

Мла ди Пан че вац Ма те ја Гу -
ран из вео је три пре по зна тљи ве
ну ме ре – по јед ну на пал ћен -
ском („Ма мо ме ла”), ма ђар -
ском („Озо сеп”) и срп ском је -
зи ку („Го во ри се да ме ва раш”).
Ре ги о нал ни деч ји хор „Дел по -
чир таи”, са чи њен од ма ли ша на
из Ива но ва, Пан че ва, Вој ло ви -
це и Ско ре нов ца, пе вао је на
ма ђар ском је зи ку, а пред став -
ни ци на ци о нал не ма њи не Ру -
му на из Но вог Се ла све по се ти -
о це раз га ли ли су пре по зна тљи -
вим ве се лим пе сма ма.

Уче ни ци тре ћег раз ре да
Основ не шко ле „Мо ша Пи ја де”
пред ста ви ли су пал ћен ски је -
зик, а чла но ви удру же ња „Че -
шка бе се да” из Га ја ре ци то ва ли

СЕЛО

пр ви чо век На ци о нал ног са ве -
та ма ђар ске на ци о нал не ма -
њи не Је не Хај нал. На кон то га
је пред сед ник Евро ре ги о нал -
ног цен тра „Ин ме ди јас рес”
Ва лен тин Мик уру чио злат ну
пла ке ту ди рек то ру До ма кул -
ту ре Мар ку Гу ра ну. На кра ју

ОДР ЖА НА ЈУ БИ ЛАР НА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

ИВА НО ВО ДЕ СЕ ТИ ПУТ СЛА ВИ ЛО 
БО ГАТ СТВО ВИ ШЕ ЈЕ ЗИЧ НО СТИ

град ски већ ник за кул ту ру. Он
је го во рио у име Гра да Пан че -
ва, ге не рал ног спон зо ра, ка да
је, по ред оста лог, као не из мер -
но ва жно ис та као да тре ба са -
чу ва ти ра зно вр сност је зи ка,
јер се ње го вим га ше њем га си и
са ма на ци ја.

Скуп су по здра ви ли и са вет -
ник у Ам ба са ди Бу гар ске у Ср -
би ји Де те лин Ди ми тров, као и

Јо ва но ви ћа Ма рам боа из
1912. го ди не на те му ме ста до -
ма ћи на, ко ју је при ре ди ло
удру же ње „Па гус”.

Ори ло се од апла у за
Про грам су ре ци та лом отво ри -
ли уче ни ци Основ не шко ле
„Го це Дел чев” из Ја бу ке ко ји
из у ча ва ју из бор ни пред мет Ма -
ке дон ски је зик са еле мен ти ма
на ци о нал не кул ту ре. Усле ди ле

су и пе ва ли на свом је зи ку. Ме -
шо ви та гру па ма ђар ског Кул -
тур но-умет нич ког дру штва
„Пе те фи Шан дор” из Пан че ва
из ве ла је сплет ау тен тич них ну -
ме ра из Бу ко ви не, а по том су се
пред ста ви ли ива но вач ки основ -
ци ко ји као из бор ни пред мет из -
у ча ва ју ма ђар ски је зик са еле -
мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.
По себ на атрак ци ја би ло је дво је

ИН ТРИ ГАНТ НО ПРЕ ДА ВА ЊЕ У ГЛО ГО ЊУ

Ду бин ско ту ма че ње
сно ва

ИЗЛОЖБА ДОЛОВКИ У ТОП-у

Везене домаћице

као се ћа ње на сту ден те уби је не
у Да ки (да на шњем Бан гла де -
шу) 1952. го ди не, због то га
што су де мон стри ра ли тра же ћи
озва ни че ње свог је зи ка, на ту
те му при чао је Не ма ња Ро тар,

увод ног де ла члан ор га ни за -
ци о ног од бо ра Ау гу стин Ка ла -
пиш го сте је у крат ким цр та ма
упо знао са исто ри ја том Ива -
но ва, а би ло је ре чи и о из ло -
жби фо то гра фи ја Во ји сла ва

Хор деце из школа „Моша Пијаде”, „Доситеј Обрадовић” и „Мика Антић”

ОШ „Браца Петров”



Треј лер крат ког до ку мен тар -
ног фил ма „Слут ња ан ђе ла” о
по зна том пан че вач ком по зо -
ри шном кри ти ча ру, пи сцу,
ми ров ном и геј ак ти ви сти Де -
ја ну Не бри ги ћу, уби је ном
1999. го ди не, пред ста вљен је
на кон фе рен ци ји за но ви на ре
одр жа ној у пе так, 17. фе бру а -
ра, у Град ској упра ви.

Филм је на стао као део про -
јек та „Се ћа ње на пр вог LGBT
ак ти ви сту у Ср би ји”, а у окви -
ру им пле мен та ци је про јек та
„Ства ра ње то ле ран ци је и раз у -
ме ва ња пре ма LGBT по пу ла -
ци ји у срп ском дру штву”, ко ји
фи нан си ра Ми ни стар ство
спољ них по сло ва Кра ље ви не
Нор ве шке пре ко Кан це ла ри је
за људ ска и ма њин ска пра ва
Вла де РС.

Де јан Не бри гић био је је дан
од осни ва ча удру же ња „Ар ка -

ди ја” – пр ве геј и ле збеј ске ор -
га ни за ци је у Ср би ји, из вр шни
ди рек тор „Кам па ње про тив
хо мо фо би је” и члан ми ров не
ор га ни за ци је „Же не у цр ном”.

Уре ђи вао је ча со пи се „Па ци -
фик” и „Же не за мир”. По знат
је као по кре тач пр вог суд ског
по ступ ка сѕ еле мен ти ма хо мо -
фо би је у Ср би ји. Пост хум но је

до био на гра ду „Felipa de Sou-
za”, ко ју до де љу је IGLHRC за
LGBT ак ти ви зам.

– Филм го во ри о то ме ка ко
је је дан ја ко млад чо век, већ
са 19 го ди на, ус пео да у ре -
жи му ко ји је био при лич но
за тво рен про ме ни и по кре не
мно ге ства ри. По шло му је за
ру ком нај пре да по кре не чи -
тав низ ак ти ви ста ко ји су до -
шли по сле ње га, али и да
про ме ни пер цеп ци ју о LGBT
осо ба ма и у ме ди ји ма и у
јав но сти – ис та као је Бра ни -
слав Прин цип, ре жи сер фил -
ма и пред сед ник удру же ња
„Но ва +”.

Пре ма ње го вим ре чи ма, ко -
нач на вер зи ја овог оства ре ња
би ће при ка за на у ма ју на Фе -
сти ва лу до ку мен тар ног фил -
ма у Бе о гра ду.

Д. К.

Петак, 24. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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На кон осам ме се ци
про гла ше ни по бед ни ци

На гра ђе ни Еми ли ја
Не дељ ков, Не бој ша
Не дељ ко вић 
и Ни ко ла По по вић

Фи нал но так ми че ње, за вр шна
кон фе рен ци ја и про гла ше ње
по бед ни ка про јек та „Еду куј се,
за по сли се!” одр жа ни су у сре -
ду, 22. фе бру а ра, у Град ској
упра ви. Про је кат ко ји је тра јао
од ју на про шле го ди не ре а ли зо -
вао је Ре ги о нал ни еду ка тив ни
цен тар „Ба нат” у парт нер ству
с Гра дом Пан че вом, Ре ги о нал -
ним цен тром за дру штве но-
еко ном ски раз вој „Ба нат” и
пред у зе ћем за во ђе ње по слов -
них књи га „Beba Company”, а
уз фи нан сиј ску по др шку Ми -
ни стар ства омла ди не и спор та
Ре пу бли ке Ср би је.

Про је кат је пру жио мо гућ -
ност мла дим не за по сле ним
ли ци ма из ју жног Ба на та да уз
по моћ аде кват них обу ка и
кон ти ну и ра не мен тор ске по -
др шке раз ви ју соп стве не по -
слов не иде је, уна пре де ве шти не
и зна ња и спрем ни се оти сну у
пред у зет нич ке во де.

Озбиљ ни би знис пла но ви
Два на ест уче сни ка с нај пер -
спек тив ни јим иде ја ма у про те -
клих осам не де ља про шло је на -
пред ну обу ку из обла сти пред у -
зет ни штва, ко ја је под ра зу ме ва -
ла кон ти ну и ра ни мен тор ски
рад с ре ле вант ним екс пер ти ма
и пред став ни ци ма при вре де из
раз ли чи тих обла сти.

На кон фи нал ног так ми че ња
струч на ко ми си ја је ода бра ла

ФИ НА ЛЕ ПРО ЈЕК ТА „ЕДУ КУЈ СЕ, ЗА ПО СЛИ СЕ!”

ТРИ ИДЕ ЈЕ ВРЕД НЕ ПО 240.000 ДИ НА РА

ХРОНИКА

три нај бо ља по слов на пла на,
за ко је је обез бе ђе на фи нан -
сиј ска по др шка у по је ди нач -
ном бру то из но су од 240.000
ди на ра, као и аде кват на кон -
сул тант ска по др шка про јект -
них парт не ра у на ред них го -
ди ну да на. Пр во ме сто је осво -
ји ла Еми ли ја Не дељ ков, чи ја
је по слов на иде ја отва ра ње
аген ци је за ор га ни за ци ју и де -
ко ра ци ју вен ча ња и свих вр ста
про сла ва, у окви ру ко је би по -
сто јао и са лон вен ча ни ца.
Дру го пла си ра ни Не бој ша Не -
дељ ко вић пре зен то вао је иде ју
ко ју је ко ми си ја ока рак те ри -
са ла као на ји но ва тив ни ју, а то
је – про из вод ња пло ви ла на
елек тро по гон. Ни ко ла По по -
вић се пла си рао на тре ће ме -
сто пред ста вив ши по слов ну
иде ју о отва ра њу ар хи тек тон -
ског би роа.

– Про је кат је укљу чио пре ко
три де сет мла дих не за по сле -
них ли ца с те ри то ри је Пан че -

ва и Ко ви на, ко ја су нај пре
про шла основ ну обу ку из
обла сти пред у зет ни штва, у
окви ру ко је су сво је по слов не
иде је пре то чи ла у по слов не
мо де ле. На кон пр вог ели ми -
на ци о ног так ми че ња њих два -
на ест је про шло у дру гу фа зу –
фа зу по слов ног пла ни ра ња,
где су с мен то ри ма ра ди ли на
раз во ју би знис пла на. Сви уче -
сни ци су по ка за ли ве ли ки
труд и за ла га ње кроз цео про -
цес и ве ру јем да ће и они ко ји
се ни су пла си ра ли ме ђу пр вих
тро је ус пе ти да ре а ли зу ју сво ју
по слов ну иде ју и ус пе ју на тр -
жи шту – ре као је Дар ко Ву -
кић, ме на џер про јек та из Ре -
ги о нал ног еду ка тив ног цен тра
„Ба нат”.

Ко рист за све
На за вр шној кон фе рен ци ји го -
во ри ли су и Алек сан дар Фар -
каш, град ски ме на џер, и Ми -
лен ко Чуч ко вић, члан Град ског

ве ћа за ду жен за рад, за по шља -
ва ње и со ци јал ну по ли ти ку.

– Као члан ко ми си је ко ја
је оце њи ва ла кан ди да те мо гу
ре ћи да смо сви за па зи ли из -
у зе тан на пре дак уче сни ка
то ком раз ли чи тих фа за про -
јек та. Сви они су има ли при -
ви ле ги ју да стек ну ве о ма ко -
ри сна зна ња и ве шти не то -
ком еду ка ци је. То је за сва -
ког од њих ве ли ка на гра да,
без об зи ра на пла сман, бу ду -
ћи да ће на у че но мо ћи да ко -
ри сте у да љем жи во ту – ис -
та као је Фар каш.

Он је тро је на гра ђе них још
јед ном под се тио на то да но -
вац ко ји су осво ји ли не по ти ре
сред ства ко ја они мо гу до би ти
и од Гра да Пан че ва, На ци о -
нал не слу жбе за за по шља ва ње
и дру гих ин сти ту ци ја на ни воу
по кра ји не или ре пу бли ке кроз
уче шће у раз ли чи тим про гра -
ми ма слич ног ти па.

Д. Ко жан

ПРЕД СТА ВЉЕН ДО КУ МЕН ТА РАЦ О ДЕ ЈА НУ НЕ БРИ ГИ ЋУ

Се ћа ње на пр вог срп ског LGBT ак ти ви сту

„По че ло је у Па ри зу” Ке ти Ке ли
Мла дић је за про сио де вој ку
на вр ху Ај фе ло ве ку ле пред
оду ше вље ним ту ри сти ма.
Те ле фо ном ја вља ју но вост
по ро ди ци, али то и ни је ве -
ли ко из не на ђе ње бу ду ћи да
су го ди на ма у ве зи. Не во ље
на ста ју кад по ро ди ца и при -
ја те љи за поч ну при пре ме за
вен ча ње.

Од ка да ју је муж из не на -
да на пу стио, Леј ла упор но
по ку ша ва да за це ли сво је
сло мље но ср це, али ре ше на
је да бу де хра бра због бу ду ће
мла де. Во ни, удо ви ца и из у -
зет на по сла сти чар ка, усу ди -
ла се да по но во пу сти љу бав
у свој жи вот, иа ко је не ко
из гле да од лу чио да је у то ме
спре чи. Ди рек тор ка Грејс
от кри ва да пред сто је ћа же -
нид ба ње ног си на зна чи и то
да ће про во ди ти ви ше вре -
ме на с бив шим му жем. На -
кон то ли ко го ди на раз дво је -

но сти, је ли мо гу ће да је по -
гре ши ла?

Ка да се ове три же не оку -
пе да при пре ме вен ча ње
мла дог па ра, сва ка ће се су -
о чи ти с про шло шћу и пи та -
њем ка ко да на ста ви да ље.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 1. мар та, у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње: „Где би сте во ле ли да
вас парт нер за про си?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге
„По че ло је у Па ри зу” Ке ти Ке ли. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу 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.

Пре че ти ри го ди не Кро -
форд Хант из гу био је су пру -
гу Бет у ау то мо бил ској не -
сре ћи. Те шко се но се ћи с
тим гу бит ком, ту гу је ле чио
у ал ко хо лу, а бри гу о ње го -
вој пе то го ди шњој ћер ки
Џор џи ји пре у зе ли су Бе ти -
ни ро ди те љи.

Ипак, Кро форд је са да
стао на но ге и ре шен је да
по вра ти ста ра тељ ство над
сво јом ћер ком, а ње гов слу -
чај до де љен је при влач ној и
ам би ци о зној су ди ји Хо ли
Спен сер. Ка да ма ски ра ни
на па дач пре ки не са слу ша ње
и за пу ца на су ди ју, Кро форд
ће се ин стинк тив но уме ша ти
ка ко би спре чио тра ге ди ју.

По ли ци ја хап си по гре -
шног чо ве ка, а пра ви кри вац
је и да ље на сло бо ди и пред -
ста вља прет њу по Хо лин жи -
вот. Да ли ће овај хра бри

рен џер пре у зе ти на се бе по -
тра гу за не по зна тим атен та -
то ром иа ко би то мо гло да
угро зи ње го ве шан се за до -
би ја ње ста ра тељ ства? И да
ли ће не сва ки да шње по -
знан ство из ме ђу ње га и Хо -
ли пре ра сти у не што ви ше?

„Кец из ру ка ва” Сан дре Бра ун

Два чи та о ца ко ји до сре де, 1. мар та, у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње: „Шта сма тра те ’ке -
цом у ру ка ву’?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Кец из
ру ка ва” Сан дре Бра ун. Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу 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.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ко ли ко је
те шко чу ва ти тај ну. „Пан че -
вац” и из да вач ка ку ћа „Вул -
кан из да ва штво” при пре ми -
ли су по је дан при ме рак
књи ге „Хе ми чар” Сте фа ни
Ма јер за два на ша чи та о ца
или чи та тељ ке ко ји су нај -
кре а тив ни је од го во ри ли на
то пи та ње.

На гра ђе ни су чи та о ци ко ји
су по сла ли сле де ће СМС-ове:

„Чу ва ти тај ну те шко је
исто то ли ко ко ли ко је те шко
и ода ти је.” 063/1815...

„За кле ла се зе мља ра ју да
се тај не све са зна ју. За што
он да тај ну кри ти, бо ље до -
бро ви но пи ти и ве чи то сре -
ћан би ти. До ло вац, ју тро по -
сле ви на ри ја де.” 063/4208...

На гра де се мо гу пре у зе ти
у књи жа ри „Вул кан” у „Авив
пар ку”.

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај -
кре а тив ни јих од го во ра на

пи та ње шта се учи на улич -
ној ака де ми ји. Они ће осво -
ји ти по је дан при ме рак
књи ге „Улич на ака де ми ја”
Ла за ра Ри стов ског.

То из да ње мо ћи ће да у
књи жа ри „Иси до ра Се ку -
лић” у „Авив пар ку”, од на -
ред ног уто р ка, пре у зму ау -
то ри сле де ћих од го во ра:

„Све оно што не мо жеш
на у чи ти ниг де: ни код ку -
ће ни у шко ли. А кад за вр -
шиш ту ака де ми ју, мо жеш
да жи виш и на Мар су.”
064/1792...

„Из уџ бе ни ка се мо же за -
и ста мно го на у чи ти, али са -
мо на ули ци се учи жи вот.”
064/0541...

С до бит ни ци ма ће мо кон -
так ти ра ти на ред них да на,
ка ко би смо њи хо ве по дат ке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Но ва на град на пи та ња по -
тра жи те на стра ни ца ма овог
бро ја „Пан чев ца”.

Д. К.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ве се ли До ло вац

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Мр Вера Царина одржала је
предавање „Духовна музика да-
нас” у оквиру деветнаестог ме-
ђународног фестивала „Панче-
вачки дани духовне музике” у
уторак, 21. фебруара, у дворани
„Аполо” Дома омладине.

О црквеној музици и богат-
ству различитости напева пе-
сама који се свакодневно ве-
ковима певају у православној
цркви слушала је бројна пу-
блика. Вера Царина је шемат-
ски, уз објашњења и примере,
приказала како тај сложени
систем живи.

– Предавање је намењено
свима који слушају духовну
музику често, понекад, али и
по осећају и у за себе интим-
ном моменту кроз њу налазе
свој пут до духовности. Духов-

на музика јесте певана моли-
тва. Она на посебан начин до-
носи текст песама побуђујући
у нама најпобожнија осећања.
Сегменти првенствено духов-
не музике долазе до нас не са-

мо у служби у цркви већ и пу-
тем различитих медија, ради-
ја, телевизија и интернета, на
концертима. Црквена музика
има богослужбену функцију, а
свако богослужење има своју

конструкцију коју прописује
типик, богослужбени устав –
прича Вера Царина.

Предавање је допуњено хор-
ским илустрацијама Панче-
вачког српског црквеног пе-
вачког друштва, под руковод-
ством Вере Царине и Дечјег
хора Панчевачког српског цр-
квеног певачког друштва, који
предводи Борјана Стражме-
штеров, а уз клавирску сарад-
њу Ане Милатовић.

Организатори овог догађаја
су Панчевачко музичко дру-
штво, Панчевачко српско цр-
квено певачко друштво и Дом
омладине Панчево, а покро-
витељи су Град Панчево и
Српска православна црквена
општина Центар.

M. M.

ПРЕДАВАЊЕ МР ВЕРЕ ЦАРИНЕ

Духовна музика је певана молитва

Еми ли ја, док још ни је зна ла да је по бе ди ла
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ПРО ДА ЈЕМ да е ву нек си ју,

1,5 бенз. у од личном ста -

њу. 063/884-22-71. (СМС)

КА ДЕТ 1991. го ди ште, бен -

зин, плин, ре ги стро ван,

пре шао са мо 150.000. По -

вољ но. 065/987-27-24.

(СМС)

ПРО ДА ЈЕ се мер це дес ви -

то, 2000. го ди ште, ре ги -

стро ван. 064/886-50-02.

(СМС)

ОПЕЛ ка дет 1990, атест

гас, ре ги стра ци ја март,

сре ђе на ли ма ри ја, утег нут.

066/207-331. (СМС)

АУ ДИ А 3, 1997, 1.9, тур бо

ди зел, ме та лик сив, са мо

2.300. 063/744-28-66.

(4701)

РЕ НО 4, 1991. ГТЛ, 1.1, ре -

ги стро ван до ја ну а ра 2018,

атест плин и ку ке, у од лич -

ном ста њу. 064/144-37-33.

(235377)

ПРО ДА ЈЕМ ју го ин, 2005.

го ди ште, ре ги стро ван.

065/417-85-79. (235641)

ФИ ЈАТ ти по као нов, 200

евра, ху свар на мо тор ка,

про фе си о нал на, 240 евра.

063/118-70-80. (235769)

ТА МИЋ 60 ки пер, ре ги -

стро ван, 1981. го ди ште,

1.500 евра, до го вор.

060/368-52-27. (235742)

ЗА СТА ВА 10, 2007, пре шао

65.000, пр ва бо ја, га ра жи -

ран, ре ги стро ван, 2.900.

063/836-23-83. (235766)

ФИ ЈАТ пун то, 2003. го ди -

ште, 1.9 ди зел, мо тор со ли -

дан, пред ње гу ме но ве,

аку му ла то ре но ва те сти ра -

на ку ка, 1.100 евра.

064/357-82-08. 

(235799)

ПРО ДА ЈЕМ фи јат пун то,

2003. го ди ште, 1.2.

063/325-972. (235788)

ПРО ДА ЈЕМ астра Г 1.7,

каравaн, мер це дес А 140

2001, голф 4 ТД, 2002, бу -

ба 1.6. 2002. 064/952-19-

80. (235893)

ПРО ДА ЈЕМ варт бург не ре -

ги стро ван. 064/195-28-31.

(235873)

ПРО ДА ЈЕМ голф 2 ди зел,

1990. го ди ште. 

062/491-240. 

(235964)

ПРО ДА ЈЕМ шко ду фе ли ци -

ју 1.3, плин ре ги стро ван

го ди ну да на, по вољ но.

063/830-54-17. 

(235960)

ФИ ЈАТ бра ва, бен зин, гас,

1997. го ди ште, у до бром

ста њу, 650 евра. 

062/726-272. 

(235863)

ШКО ДА фе ли ци ја ди зел

1998. го ди ште, метaлик цр -

ве на, про блем бош пум па,

480 евра. 064/110-70-71.

(235798)

ФОРД мон део 2006. го ди -

ште, пр ва бо ја, у су пер ста -

њу. 013/348-453. 

(235799)

ОПЕЛ кор са Б 1.0, 1998.

го ди ште. 063/372-742.

(235813)

СИ ТРО ЕН бер лин го 1.4,

бен зин, гас, те рет ни, 2006.

го ди ште, 1.600 евра.

063/329-340. 

(235801)

ПО ЛО 2002, 5 В, кли ма,

1.4 бен зин, higline, ре ги -

стро ван, 2.400 евра.

064/187-98-10. (235990)

КОР СА 1.0 , 2004. тро је

вра та, кли ма, 125.000 км,

на име. 064/130-36-02.

(235985)

ГРАН ДЕ пун то 1.3 мул ти -

џет, 2006, пе то ра вра та,

фул опре ма, 100.000 км,

вла сник. 064/130-36-02.

(235987)

ПУН ТО 1.2, 8 В, 2001, де -

цем бар, пе то ра вра та, сва

опре ма, 98.000 км, вла -

сник. 064/130-36-02.

(235985)

ОПЕЛ астра 1.7 ЦДТИ,

2005. у од лич ном ста њу,

ре ги стро ван до 17. ја ну а ра

2018, 3.750 евра. 064/431-

07-31. (235992)

ЛА ДА 110, ре ги стро ва н до

ју на, 1.5 бен зин, ку ка, 650

евра. 063/800-84-06.

(236040)

ОПЕЛ за фи ра 2001, ре ги -

стро ван, се дам се ди шта,

пр ви вла сник. 063/823-29-

61. (236030)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ стал ни

от куп свих вр ста во зи ла,

аку му ла то ра, ка та ли за то -

ра, про да ја де ло ва, до ла -

зим на кућ ну адре су.

069/203-00-44, 066/409-

991. (234977)

ОТ КУП свих вр ста во зи ла,

ала та и оста лих се кун дар -

них си ро ви на. До ла зим на

адре су. 061/211-59-15,

063/782-82-69. (234977)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би -

ло ком ста њу, 90 до 800

евра. 063/892-08-25,

064/230-52-21. (235747)

КУ ПУ ЈЕМ ста ра и не ис -

прав на во зи ла. 064/119-

59-24. (235877)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле, пла -

ћам од 80 до 1.200 евра.

062/193-36-05, 060/040-

90-21. (235957)

СЕ ЈА ЛИ ЦА пне у мат ска, но -

да, 4 ре да, ци клон 450 за

ђу бре, пр ска ли ца 350, гу -

шчи ја маст. 062/174-70-67.

(235789)

ПРО ДА ЈЕМ жит ни хе дер

од зма ја 161, са ко ли ци ма.

062/198-47-74. (235873)

МО ТО КУЛ ТИ ВА ТОР ИМТ

504, бен зи нац, ис пра ван

пот пу но, са фре зом, 250

евра. 064/997-79-09.

(235981)

ПРО ДА ЈЕМ та њи ра чу,

трак тор бе ла рус и ур сус и

кру њач за ку ку руз. Тел.

064/019-80-46. (235949)

РУС 52, зе тор 3511  ба ле -

ри на, ол тов че тво ро ред ни

шпар тач, ле ва тор 8 м.

063/879-32-57. (236036)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра же у цен тру,

ро ло-ка пи ја, 

Ка ра ђор ђе ва 43. 

Тел. 063/323-584. 

(234513)

ПРО ДА ЈА га ра же, ли ци та -

ци ја у Пан че ву, Ул. Син ђе -

ли ће ва 60-а, 28. фе бру а ра

2017. 064/818-86-61, 

Ја сми на. (235836)

ТВ по лов ни, 37, 55, 72, за -

мр зи вач го ре ње. 066/348-

975, 066/348-975. (235711)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ди ги -

тал них бок со ва, мо ни то ра,

да љин ских. „Плус”, Д. Ту -

цо ви ћа 28. 353-463.

(235912)

ВЕШ-МА ШИ НА, ел. шпо -

рет и по лов ни де ло ви од

веш-ма ши на. Тел. 252-05-

10, 063/703-76-07.

(235808)

ОГРЕВ НО ДР ВО, ба грем,

бу ква, храст, ме ре ње на

ли цу ме ста. 064/191-02-73.

(234253)

НА ПРО ДА ЈУ цр ни лим, 2

мм, 1250 х 2500, 1000 х

2000. 064/248-88-92.

(235057)

ЛР ко шни це ком плет не или

де ло ве, по љо при вред не

ма ши не про да јем.

060/660-79-60. (235497)

НА ПРО ДА ЈУ пре о ста ло

огрев но др во, ме ша но.

064/341-79-73, 063/726-

12-32. (235369)

ПРО ДА ЈЕМ ре гал, фри жи -

дер, нат ка сну, два те ле ви -

зо ра, фо те љу на раз вла че -

ње. 064/900-72-98.

(235669)

ТО ПЛОТ НЕ пум пе од 2.150

евра, нај е ко но мич ни ји вид

гре ја ња, ак ци ја. 062/118-

26-81. (235729)

ПРО ДА ЈЕМ би цикл бр зи -

нац, па ти ке ум бро но ве 45,

гра мо фон и тју нер тех -

никс. Тел. 063/325-950.

(235726)

КУ ПО ПРО ДА ЈА ре мон то -

ва них ТА пе ћи, до ста ва,

мон та жа, га ран ци ја, ак ци -

ја. 063/195-07-17.

(235685)

НА ПРО ДА ЈУ ку ку руз, пре -

кру па , де те ли на и пра си ћи,

до но сим на кућ ну адре су.

064/129-45-43. 

(235681)

БА ЛИ РА НА де те ли на на

про да ју, по вољ но. Тел.

064/539-62-04. (235676)

БА ГРЕ МО ВА и це ро ва др -

ва на про да ју. 060/603-32-

32. (235710)

ОГРЕВ НО др во бу ква, цер,

ба грем, услу жно се че ње.

064/357-82-08, Бо са нац.

(235791)

БА ГРЕ МО ВА др ва, по вољ -

но. 064/080-86-99.

(235791)

СТО ЛИ ЦЕ, сто ло ви, сто ли -

ћи, ви три на, ка уч, ко мо да,

гре ја ли це, по ли це, фо те ље.

065/353-07-57. (235786)

ПРО ДА ЈЕМ ин ду стриј ске

ши ва ће ма ши не, ибер дек,

ен дле ри ца и рав на.

062/511-310. (235771)

ПРО ДА ЈЕМ свињ ске по лут -

ке. 064/193-88-49. (23566)

ПРО ДА ЈЕМ тро се де, ка у че,

гар ни ту ре, ре га ле, мост +

ре гал, сто + сто ли це, спа -

ва ћа со ба, ком плет, ел.

шпо рет, ТА пе ћи, те пи си,

аме рич ки пла кар, ра зно.

063/107-78-66. (235743)

РАС ПРО ДА ЈА но вог на ме -

шта ја: сто ли це од 1.200,

сто ло ви од 4.500, кре ве ти

од 9.000, уга о на ку хињ ска

клу пи ца од 7.000. Ста ра

утва, 060/600-14-52.

(235974)

БЛА ЖУЈ КЕ, са мо је даном

ко ри ште не 1.25 х 2.5 м, 21

мм, по вољ но. 064/997-79-

09. (235981)

ПРО ДА ЈЕМ две ко зе сја ре -

не. 064/193-88-49.

(235954)

ДР ВА за огрев, пре о ста ла,

са пре во зом, по вољ но.

064/122-69-78. (235938)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и

оста ле ку хињ ске еле мен те,

ку хи ња 10.000 ди на ра, но -

ва. 063/773-45-97, 371-

568. (235948)

ПРО ДА ЈЕМ ме сна ту пра -

сад, мо гућ ност кла ња, до -

ста ва. 063/314-454.

(235945)

ПРО ДА ЈЕМ три ти кал.

062/760-839. (235946)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста ла др -

ва, ја сен и то по лу.

060/510-31-91. Не бој ша.

(235915)

НА ПРО ДА ЈУ штен ци ма -

ђар ског ку ва са. 

063/233-443. 

(235911)

КОМ БИ НО ВА НИ фри жи -

дер, веш-ма ши на, ТА пећ

3.5 кв, те ле ви зор 51 цм,

уга о на гар ни ту ра, тр пе за -

риј ски сто са сто ли ца ма,

тро сед мој ца, пи са ћи сто -

ло ви. Тел. 063/861-82-66.

(235896)

ПРО ДА ЈЕМ гроб ни цу на

Ста ром пра во слав ном гро -

бљу у Пан че ву. 064/140-

65-99. (235895)

ДЕ ТЕ ЛИ НА и се но ба ли ра но,

на про да ју. 060/444-55-01. 

ПРО ДА ЈЕМ ле пу дво дел ну

ви три ну тр пе за риј ску, веш-

ма ши ну го ре ње, ис прав ну.

065/344-85-77. (235840)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ очу -
ва ну ста рин ску ви три ну,
бој лер, су до пе ру, ра ди ја -
тор, по лов ну гар де ро бу.
064/154-25-82. 235841)

ПРА СИ ЋИ, 20 - 30 кг, мо -
гућ ност кла ња. Ми ћа, Но -
во се љаснки пут 175-б.
064/303-28-68. (236018)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

АПАРАТИ

МАШИНЕ

ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА



ГУ СА НЕ ра ди ја то ре, ка -

фан ски шанк, ве ли ку про -

хром ску по ли цу, дво клип -

ни ком пре сор. 064/110-70-

71. (235798)

ПРО ДА ЈЕМ деч ја ко ли ца,

три ђач ка сто ла, тр пе за риј -

ски сто, ма ши ну за пра ње

те пи ха, за мр зи вач, уси си -

вач, итд. 063/886-85-21.

(235805)

КРЕ КА, гр та ли ца, ма ли

бој лер, стуб ни уси си вач.

064/354-69-76. (234646)

ПО ВОЉ НО ПВЦ про зор са

ро лет ном, но во, два ко ма -

да, 90 х 132, 170 евра по

ко ма ду. 064/431-07-31.

(235992)

ПО ВОЉ НО по лов ни про -

зор др ве ни, са ро лет ном,

170 х 140, 5.000 ди на ра,

те ра сна вра та, др ве на дво -

крил на, ва кум ста кло, 160

х 2 , 160 х 2 ме тра, 7.000

ди на ра. 064/431-07-31.

(235992)

ПРО ДА ЈЕМ бу кву, ба грем,

цер, храст са ре за њем и

пре во зом. „То пли на”,

063/364-310. (235792)

ЛО ВАЧ КА пу шка ли ци ма

са до зво лом, ИЖ по ло жа ра

пе тла ра. 064/866-25-83.

(236000)

ПРО ДА ЈЕМ ТВ ри си вер,

штам пач, ске нер, ви се ћу

ку хи њу, ли но ле ум 36 м2.

062/318-668. (2360012)

АЛ ФИН ка мин, ту ча ни ка -

зан за маст, опел астра

бен зин-плин. 062/172-35-

64. (236026)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста ли

огрев и са ло нит пло че.

063/711-77-54. (236025)

ОТ КУП ста рог гво жђа,

веш-ма ши на, фри жи де ра,

за мр зи ва ча и оста лог от па -

да. 064/158-44-10,

063/101-11-47. 

(235062)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -

штај, ста ро по кућ ство, ста -

ре плин ске бо це и оста ло.

066/900-79-04. (235662)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре: са то ве,

сре бро, упа ља че, но же ве,

пен ка ла, но вац, фо то-апа -

ра те, гра мо фон ске пло че,

играч ке, вој не ства ри, сит -

не ан ти кви те те. 064/187-

56-80. (235761)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор де ње,

ме да ље, но вац, пен ка ла,

са то ве.  Тел. 313-458,

063/199-60-36, 064/481-

14-77. (235677)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, аку му ла -

то ре, ба кар, ме синг, алу -

ми ни јум, веш-ма ши не, за -

мр зи ва че, те ле ви зо ре.

061/321-77-93. (235943)

КУ ПУ ЈЕМ обо је не ме та ле,

гво жђе, аку му ла то ре, фри -

жи де ре, шпо ре те, за мр зи -

ва че, веш-ма ши не, те ле ви -

зо ре. 061/206-26-24.

(235934)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, алу ми ни -

јум, аку му ла то ре, веш-ма -

ши не, за мр зи ва че, те ле ви -

зо ре и оста ли от пад.

061/322-04-94. (235934)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, лим, аку -

му ла то ре, обо је не ме та ле,

веш-ма ши не, за мр зи ва че,

те ле ви зо ре. 064/484-13-76.

(235934)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -

штај, ку хи ње, оста ло по -

кућ ство. 062/148-49-94.

(235857)

МА ГА ЦИН-ХА ЛА са кан це -

ла ри ја ма, екс тра ло ка ци ја,

хит но, по вољ но. 062/105-

20-12. (235584)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа за ру -

ше ње, 6 ари, по вољ на, за -

ме на за ку ћу, се ло До ло во;

Омо љи ца две ку ће 4,67

ари, 14.500; Вој ло ви ца, две

је ди ни це, 4.0. 063/744-28-

66. (4701)

ПЛАЦ на Ку де ља ри, 5 ари,

во да, стру ја, ма га цин ска

ва га, про да јем. 060/434-

45-01. (235738)

КУ ЋА на про да ју, ни је за

ру ше ње, Јо ве Мак си на 31.

064/813-00-21. 

(233905)

ХИТ НО про да јем ку ћу са

окућ ни цом. Омо љи ца, Ул.

Би хач ка бр. 1. 061/680-17-

70. (234548)

ДО ЊИ ГРАД, ку ћа сре ђе на

са два ста на, ЕГ, 7 ари.

061/224-47-97. (235205)

ПРО ДА ЈЕМ при зе мље у ку -

ћи, по се бан улаз. 063/137-

27-18. (235349)

ПРО ДА ЈЕМ два лан ца зе -

мље у Ка ча ре ву. Тел. 601-

281. (235527)

СТА РА МИ СА, но во на се -

ље, Зла ти бор ска ули ца, 5

ари, вла сник. 063/449-798.

(235551)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ка ра у -

ли, Ул. Ри бар ска, укњи жен.

069/355-13-33.

(235542)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку ћу,

110 м2, за два ста на, стан

плус до пла та, до зво ље на

из град ња ви ше по ро дич ног

објек та. 069/352-15-43.

(235657)

КУ ЋА, Те сла, екс тра ло ка -

ци ја за при ват ни би знис и

ста но ва ње. 063/329-464.

(235713)

ПЛАЦ на Ба ва ни штан ском

пу ту 57 ари, до пу та,  обје -

кат, во да, стру ја, по вољ но.

065/507-09-84. (235721

ЈА БУ КА, ку ћа на про да ју.

064/412-95-88. (235732)

ПРО ДА ЈЕМ плац 14,37

ари, у Пан че ву, Ул. Пе ли -

стер ска. 063/491-250.

(235675)

ПЛАЦ 4 ара, 42 м2, Бра ће

Ју го ви ћа, Мар ги та, Пан че -

во, 38.000 евра. 065/502-

43-17. (235678)

ПРО ДА ЈЕМ плац са ку ћи -

цом на ста ром цре па јач -

ком пу ту. 060/632-68-00.

(235682)

ПРО ДА ЈЕМ плац 3,2 ара,

Све то за ра Ше ми ћа 60-а.

Це на до го вор. 066/520-25-

65. (235683)

ПРО ДА ЈЕМ у До ло ву ла нац

и по зе мље. 319-754,

061/153-34-61. (235687)

ПРО ДА ЈЕМ по ла ку ће, две

стам бе не је ди ни це. Ул.

Мил ке Мар ко вић, 1,78

ара. 064/326-37-38.

(235700)

ПРО ДА ЈЕМ при зем ну ку ћу,

има гре ја ње, одво је не две

стам бе не је ди ни це, две га -

ра же. 066/944-55-82, Пан -

че во. (235705)

НА ПРО ДА ЈУ плац, ви кенд

на се ље пре До ло ва, 31 ар,

по вољ но. 060/022-60-45.

(235769)

МИ СА, ста ра Ко за рач ка,

80 м2, плац 6.5 ари, 27.000,

на ме ште но. (636), 

„Стре ли ште не крет ни не”,

069/196-96-05. 

(235712)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, 88 м2, плац

4.8 ари, 38.000, ле га ли зо -

ва но. (636), „Стре ли ште

не крет ни не”, 

069/196-96-05. 

(235712)

ЈА БУЧ КИ пут, зи да на ха ла

90 м2 на 5 ари, фронт 16

м, 26.000. 069/213-97-37.

(235792)

ЈА БУЧ КИ пут, плац са ба -

ра ком, има во ду, стру ју,

ка на ли за ци ју. 069/213-97-

37. (235792)

КУ ЋА, Пан че во, Ца ра Ду -

ша на 100, 176 м2, 8 ари

пла ца. 013/251-66-46.

(235769)

ПЛАЦ 13 ари, Но во се љан -

ски пут (скре та ње за Мле -

ка ру). 064/508-60-40,

013/371-424. (235778)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, атрак тив на

ло ка ци ја, укро вље на но ва

ку ћа 155 м2 бру то, сва ин -

фра струк ту ра, до бро осми -

шљен про је кат. Плац 4,13

ари, огра ђен, ра ван чист,

вла сник, 1/1, све но во и

ква ли тет но. 063/637-673.

(235775)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву у Ба нат -

ском Но вом Се лу, мо гућ

сва ки до го вор, лич но.

065/829-41-91, 371-551.

(235763)

ШИ РИ цен тар, улич ни део

ку ће, сре ђен, са свим ства -

ри ма, 22.000. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83.

(235766)

ПРИ ЗЕМ НА ку ћа са по моћ -

ним стам бе ним објек том,

но во и од мах усе љи во, на -

се ље Те сла. 065/803-53-29. 

КО ТЕЖ 1, ку ћа ре но ви ра -

на, две стам бе не је ди ни це,

ЦГ, по вољ но. (661), „Ве сна

2”, 066/937-00-13. (4701)

ТЕ СЛА, ста ри ја ку ћа, пре -

ле па са лон ска, 178 м2, 5,5

ара, 95.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (235904)

МИ СА, но ви ја, 290 м2, три

ета же, 5.8 ари, сре ђе но,

хит но, 66.000. (398),

„Кров”, 060/683-10-64. 

КУ ЋА, 288 м2, но ва Ми са,

мо же ета жно, вла сник,

62.000 евра. 065/554-69-23. 

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу до пу та,

Ба ва ни штан ски пут, или за -

ме на. Тел. 064/980-98-05.

(235901)

ТЕ СЛА, 61 м2, 2 ара, дво -

соб на, но ви ја, при зем на,

38.000. (49), „Му станг”,

062/226-901. (235882)

БРЕ СТО ВАЦ, но ви ја тро -

соб на, 90 м2, 7,45 ари,

18.000. (49), „Му станг”,

062/226-901. (235882)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, две од лич не

стам бе не је ди ни це, 7 ари,

26.000. (49), „Му станг”,

062/226-901. (235882)

СТАР ЧЕ ВО, ле па при зем на

тро соб на, 91 м2, 6.5 ари,

26.000. (49), „Му станг”,

062/226-901. (235882)

КУ ЋА, но ва Ми са, две ета -

же, на 2 ара, 54.000. (188),

„UnaDalli”, 064/255-87-50.

(235867)

КУ ЋА, цен тар, Ка ра ђор ђе -

ва, на ве ћем пла цу. (188),

„UnaDalli”, 064/255-87-50.

(235867)

КА РА У ЛА 43 м2, на 50 ари,

23.500 евра. (097), „Пер -

фект”, 064/348-05-68.

(235872)

СТА РА МИ СА, Ба ниј ска,

11,3 ара пла ца, 23.000.

(097), „Пер фект”, 064/348-

05-68. (235872)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 68

м2, на 10 ари, 41.000.

(097), „Пер фект”, 064/348-

05-68. (235872)

МЕ ЊАМ/ПРО ДА ЈЕМ две

ку ће  ма ње, за ма њи стан.

064/986-21-74. 

(235871)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу без по -

сред ни ка. Но во се љан ски

пут, Пан че во, 80 м2, 7 ари.

063/153-37-70. (235824)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, До ло во,

без по сред ни ка, 16 ари,

150 м2. 063/153-37-70.

(235824)

КА РА У ЛА, но ва ку ћа, 86

м2, енер гет ски па сош,

укњи же на, вла сник.

065/258-87-77. (235843)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на

јед ном пла цу, са воћ ња -

ком, ле га ли зо ва но.

013/232-21-30, 063/162-

50-00. (235845)

ПРО ДА ЈЕМ плац 32 ара са

не за вр ше ном ле га ли зо ва -

ном ку ћом, ви кенд на се ље

Ушће код До ло ва. 063/193-

73-87. (235844)

ВЕ ЛИ КИ из бор ку ћа, све

ло ка ци је. „Го ца”, 063/899-

77-00. (235801)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 60 м2, 4 ара,

сре ђе на, усе љи ва, 37.000.

„Го ца”, 063/899-77-00. 

ЊИ ВА, 33 ара, Скро ба ра,

сам пут, код Ци гла не,

2.850 евра. 065/852-71-99. 

КУ ЋА, Ге ор ги Ди ми тро ва

17-б, 120 м2, дво ри шни

стан 40 м2, 2 ара, 51.000.

(238), „Те сла не крет ни не”,

064/668-89-15. (235807)

СТА РА МИ СА, ку ћа 300

м2, 6 ари, мо же за ме на,

66.000.   (238), „Те сла не -

крет ни не”, 064/668-89-15. 

ТЕ СЛА, но ва ку ћа, 130 м2,

1.5 ар, 95.000.  (238), „Те -

сла не крет ни не”, 064/668-

89-15. (235807)

СА МОШ, ку ћа 80 м2, 10

ари, 8.000.  (238), „Те сла

не крет ни не”, 064/668-89-

15. (235807)  

ПЛАЦ на про да ју у Стар че -

ву, 9 ари, до бра ло ка ци ја.

060/022-60-45. 

(235709)

ТЕ СЛА, ле па че тво ро соб на,

4,6 ари, 60.000; До њи град,

100 м2, 7 ари, 29.000.

„Лајф”, 061/662-91-48.

(235947)                     

МИ СА, 124 м2, 5,5 ари,

30.000; Ку де ља рац, сре ђе -

на, 88 м2, 5 ари, 38.000.

„Лајф”, 061/662-91-48.

(235947)   

ПРО ДА ЈЕМ или ме њам

згра ду, 1.650 м2, на 10 ари

пла ца. 060/312-90-00.

(235938)

ПАН ЧЕ ВО, стро ги цен тар,

ку ћа 98 м2 + 26 м2, на 3

ара пла ца, про да јем/ме -

њам. 063/768-96-43.

(235941)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу код Зе ле -

не пи ја це. Мо же и за ме на.

063/814-56-25. (235923)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву од три

лан ца, мра мо рач ки атар

чи бук, 6.500 евра. Вла сник.

064/174-89-94. (235924)

ДЕ БЕ ЉА ЧА, 180 м2, 7.5

ари про да јем/ме њам за

пан че вач ки стан. 064/928-

89-68. (235929)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ми си,

15 ари, по вољ но, 18.000

евра. 062/415-377.

(235920)

ПРО ДА ЈЕМ плац, Ми са,

до зво ље на град ња.

064/866-23-36. 

(236028)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, 

Трг му че ни ка 18. Тел.

064/167-04-77. 

(236034)

КУ ЋА, 120 м2, ле га ли зо ва -

на, га ра жа 50,11 ари пла -

ца, Та ми шка 43, Ја бу ка.

063/890-70-01. 

КУ ЋА у Син ђе ли ће вој са

ло ка лом, чвр ста град ња,

ле га ли зо ва на. 064/012-59-

40, 064/431-07-31.

(235992)

КУ ЋА, 80 м2, 3 ара пла ца,

ста ра Ми са, 19.000 евра.

061/664-39-26. (236019)

ДЕО ку ће 50 м2, 2 ара,

12.000, по се бан улаз, ста ра

Ми са. 061/664-39-26.

(236019)

КУ ЋА 50 м2, 9 ари пла ца,

гра ђе вин ска до зво ла. Но -

во се љан ски пут, Пе ли стер -

ска. 065/410-97-34.

(236018)

ПРО ДА ЈЕМ плац 12 ари на

Ба ва ни штан ском пу ту. По -

вољ но, хит но. 064/238-09-

86. (236038)

ЦЕН ТАР, 50 м2, улич ни део

ку ће, хит но, 19.800. „Го -

ца”, 063/899-77-00. (2351)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан стан

50 м2 у Пан че ву, стро ги

цен тар, без по сред ни ка.

063/111-12-54 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ стан, ши ри цен -
тар 57 м2, ста ра град ња,
ком плет но ре но ви ран. Вла -
сник. 063/825-59-15. (СМС)

ДВО И ПО СО БАН, Ко теж 1,
ЦГ, 35.000; Мар ги та, нов,
укњи жен, 39.500. 063/744-
28-66. (4701)

МАР ГИ ТА, нов, фул, 53,

32.000; цен тар, I, те ра са,

31.000. 063/744-28-66. (4)

СА МАЧ КИ, I, са мо 11.500;

С. Ми ле ти ћа, II, 22, те ра са,

на ме ште на. 063/744-28-66. 

ТРО СО БАН, Те сла, ЦГ, 61,

са мо 31.000; цен тар, II, 

ТА, 78 м2, 40.000; цен тар,

јед но со бан, I, лукс, 

34 м2,  28.000, од мах

усе љив. 063/744-28-66. 
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ЈЕД НО СО БАН, Те сла, ВП,

ре но ви ран, 43, 28.000,

фул; Мар ги та, ВП, нов пре -

леп, 18.500. 063/744-28-

66. (4701)

ТЕ СЛА, дво со бан, II, пра -

зан, 27.000; Тип Стан ко,

46, сре ђен, 26.000.

063/744-28-66, „Мил ка М”.

(4701)

ПО ВОЉ НО, стан у Ра жа -

ни, мо же за ме на, сва ка оп -

ци ја, це на 6.500 евра. Тел.

063/818-75-44. (235764)

ПРО ДА ЈЕМ фул сре ђен

стан на Те сли, 52 м2,

27.000 евра. 064/444-42-

90. (234445)

ТЕ СЛА, тро со бан, ЦГ, те ра -

се, IV, 80 м2. Вла сник.

013/331-079. (235055)

СТА НО ВИ, цен тар, про да ја

но вих укњи же них и у из -

град њи, од 40 до 120 м2,

це на 600-850 евра/м2, са

ПДВ-ом.  063/323-584.

(234515)

ПРО ДА ЈЕ се стан 84 м2, на

Ко те жу 2, спрат VI.

065/398-98-99. 

(234759)

МИ СА, 56 м2, 19.500; 70

м2, 24.000, ПР. 063/377-

835. (235624)

ОД МАХ усе љив стан, 78

м2, два мо кра чво ра, Стре -

ли ште, вре ди по гле да ти.

064/340-26-43. 

(235388)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 72 м2, два

ста на дво ри шна, за себ на

згра да, 23.000 евра.

066/281-789. (235661)

ГАР СО ЊЕ РА, 26 м2, цен -

трал но гре ја ње, сре ђе на,

са ства ри ма, хит но, 10.000

евра, усе љив од мах.

064/917-72-02. (235659)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Со да ра,

54 м2, ЦГ, V спрат, усе љив.

Тел. 064/824-17-13.

(236563)

НОВ стан, хит но, у Та ков -

ској ули ци, 65 м2, и га ра -

жу. 063/701-19-77,

063/342-220. (235647)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан

стан са ло ђом у цен тру

Стре ли шта. Тел. 060/032-

18-96. (235644)

СО ДА РА, дво и по со бан, ЦГ,

I, 72 м2, хит но. (679),

„Трем 01”, 

063/836-23-83. 

(235766)

СО ДА РА, 83 м2, ЦГ, I, две

те ра се, 38.000. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(235766)

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ, VI,

сре ђен, до бра згра да,

26.000. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. 

(235766)

СО ДА РА, 57 м2, ЦГ, I, за

сре ђи ва ње, 28.000. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(235766)

ТЕ СЛА, 60 м2, ЦГ, II, сре -

ђен, усе љив. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83.

(235766)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан стан,

54 м2, на Стре ли шту, II

спрат, без гре ја ња. Тел.

370-740. (235716)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 49 м2, дво со -

бан, 22.000; јед но со бан,

21.500. (324), „Ме диа”,

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

(235886)

КО ТЕЖ, 49 м2, јед но и по со -

бан, 28.000; дво и по со бан,

43.000. (324), „Ме диа”,

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

(235886)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан

стан, 30 м2, на Стре ли шту.

Тел. 061/626-26-12,

068/524-52-99. (235684)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан стан,

70 м2, Те сла. 064/867-48-

48. (235692)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 37 м2,

Стре ли ште, II спрат, ЦГ.

Тел. 063/890-97-53.

(235698) 

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ру, Ко -

теж 1. 064/235-69-32.

(235701)

СО ДА РА, 61 м2, ПР,

36.000, до го вор, ком плет -

но ре но ви ран. (636),

„Стре ли ште не крет ни не”,

069/196-96-05. (235712)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 40 м2, II, ЦГ,

23.500, до го вор. (636),

„Стре ли ште не крет ни не”,

069/196-96-05. (235712)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 60 м2, ПР +

I, 42.000, до го вор. (636),

„Стре ли ште не крет ни не”,

069/196-96-05. (235712)

ХИТ НО, цен тар Стре ли шта,

58 м2, V, ЦГ, 33.000, до го -

вор. (636), „Стре ли ште не -

крет ни не”, 069/196-96-05.

(235712)

СО ДА РА, дво и по со бан

стан, 63 м2, IV спрат, ЦГ,

ин тер нет. Тел. 344-254. 

ЦЕН ТАР, дво и по со бан, 64

м2, ТА, III, те ра са, 35.000.

(677),  „Ни шић”, 362-027,

064/206-55-74. (235788)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,

32 м2 + те ра са, III, ЦГ,

20.000. (677), „Ни шић”,

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

(235788)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар; тро -

со бан, 69 м2, ВП, но ви ја

град ња, 38.000. (677),

„Ни шић”, 362-027,

064/206-55-74. (235788)

КО ТЕЖ 2, ду плекс, 84 м2,

те ра са, укњи жен, усе љив,

35.000. (677), „Ни шић”,

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

(235788)

ЦЕН ТАР, јед но и по со бан 37

м2, IV, ЕГ, но ви ји, 26.000.

(677),  „Ни шић”, 362-027,

064/206-55-74. (235788)

ЦЕН ТАР, јед но со бан, 37

м2, I, TA, те ра са, 24.500.

(677),  „Ни шић”, 362-027,

064/206-55-74. 

(235788)

КО ТЕЖ 2, по че так, дво и -

по со бан, V, лифт, 40.000.

(677),  „Ни шић”, 362-027,

064/206-55-74. 

(235788)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, дво -

со бан, 58 м2, V, 26.000.

(677),  „Ни шић”, 362-027,

064/206-55-74. 

(235788)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан 58 м2, V

спрат, це на 36.500 евра.

063/329-340. (235802)

ТА МИШ ка пи ја, 63 м2, III

спрат, нов, 52.000 евра.

063/329-340. (235802)

ЦЕН ТАР, 60 м2, I, дво со -

бан, 39.000; 73 м2, тро со -

бан, 48.000. „Го ца”,

063/899-77-00. (235431)

ЦЕН ТАР, 74 м2, тро со бан,

хит но, 39.000; 85 м2, тро -

со бан, нов, 55.000. „Го ца”,

063/899-77-00. 

(235431)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 43 м2, дво со -

бан, 22.000, 61 м2, дво со -

бан, 27.500. „Го ца”,

063/899-77-00. (235431)

КО ТЕЖ 1, 61 м2, дво со бан,

32.000; 71 м2, тро со бан,

39.000. „Го ца”, 063/899-

77-00. (235431)

КО ТЕЖ 2, 68 м2, дво и по со -

бан, 34.000; 85 м2, тро и по -

со бан, 52.000. „Го ца”,

063/899-77-00. (235431)

ТЕ СЛА, 45 м2, дво со бан,

23.500; 53 м2, дво со бан, I,

31.000. „Го ца”, 063/899-

77-00. (235431)

СО ДА РА, 68 м2, тро со бан,

ТА, 36.000; 85 м2, тро со -

бан, 39.000. „Го ца”,

063/899-77-00. (235431)

СТАН но ва Ми са, 68 м2.

063/886-85-21. (235805)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 90

м2, 480 евра/м2, но во, пар -

ке ти, I спрат. 064/052-41-

57. (235816)

ТЕ СЛА, дво со бан, 61 м2, II,

ЦГ, ком плет но сре ђен,

35.500. (300), „Ћур чић”,

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

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 72

м2, II, ЦГ, 39.000; до го вор.

(300), „Ћур чић”, 362-816,

063/803-10-52. 

(235809)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, Вој во -

ђан ски бу ле вар 58 м2, III,

ЦГ, 31.000. (300), „Ћур -

чић”, 362-816, 063/803-10-

52. (235809)

СО ДА РА, дво и по со бан, 64

м2, I, ЦГ, 37.500. (300),

„Ћур чић”, 362-816,

063/803-10-52. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,

32 м2, III, ЦГ, те ра са,

20.500.  (300), „Ћур чић”,

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

(235809)

КО ТЕЖ 2, тро со бан, сре -

ђен, 83 м2, хит но, 45.000.

„Ве сна 2”, 066/937-00-13.

(4701)

ЦЕН ТАР, но ви ста но ви, 56

и 66 м2, екс клу зив ни. „Ве -

сна 2”, 066/937-00-13.

(4701)

ТЕ СЛА, 40 м2, ЦГ, 27.000.

(238), „Те сла не крет ни не”,

064/668-89-15.

(235807)

ТЕ СЛА, 79 м2, ТА, 48.000.

(238), „Те сла не крет ни не”,

064/668-89-15. (235807)

ТЕ СЛА, 61 м2, ЦГ, IV,

30.000. (238), „Те сла не -

крет ни не”, 064/668-89-15.

(235807)

ТЕ СЛА, 69 м2, ЦГ, 45.000.

(238), „Те сла не крет ни не”,

064/668-89-15. (235807)

ТЕ СЛА, нов стан са ства ри -

ма, 45 м2, 41.000. (238),

„Те сла не крет ни не”,

064/668-89-15. (235807)

КО ТЕЖ 1, 45 м2, леп рас -

по ред, 27.000. (238), „Те -

сла не крет ни не”, 

064/668-89-15. 

(235807)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, 25

м2, 19.000. (238), „Те сла

не крет ни не”, 064/668-89-

15. (235807)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 57 м2,

27.000. (238), „Те сла не -

крет ни не”, 064/668-89-15.

(235807)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,

ком фо ран, 61 м2, 28.500.

(238), „Те сла не крет ни не”,

064/668-89-15. (235807)

АГЕН ЦИ ЈА „Те сла не крет -

ни не”, 064/668-89-15, Ул.

Кне за Ми ха и ла Обре но ви -

ћа 39, Те сла. (235807)

ПО ЧЕ ТАК Вој во ђан ског

бу ле ва ра, пре леп дво со -

бан, 53 м2, III,

35.500.(398), „Кров”,

060/683-10-64. (235904)

РОБ НА ку ћа, дво и по со бан,

63 м2, V, 43.000.  (398),

„Кров”, 060/683-10-64. 

ХИТ НО про да јем стан, мо -

же за ме на, ку ће Вој ло ви ца,

Ку де ља рац, до го вор.

064/130-27-34. (235902)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан

стан, 32 м2, ЦГ, Ко теж 1.

Вла сник. 063/822-87-67.

(235)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан стан

у Зе лен го ри, зва ти од 16 до

18. Тел. 061/801-41-17.

(235879)

ТЕ СЛА, 51 м2, нов дво со -

бан, 15.000, за ме на, вла -

сник. 061/168-10-51.

(235890)

НО ВО ГРАД ЊА,  Ц. Ла за ра,

58 м2, тро со бан, ВП, усе -

љив, 42.000; 65 м2, тро со -

бан, III, усе љив, 46.000; 49

м2, јед но и по со бан, III, усе -

љив, 35.000. 

063/274-951. 

(235886)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 56 м2, сре -

ђен, дво со бан, ПВЦ, две

те ра се, IV, лифт, 31.000.

„Олимп”, 351-061,

063/494-898. 

(235886)

КО ТЕЖ 1, 48 м2, дво со бан,

усе љив, ЦГ, ви со ко при зе -

мље, 27.000. „Олимп”, 351-

061, 063/494-898. (235886)

КО ТЕЖ 2, 70 м2, дво и по со -

бан, III, ЦГ, усе љив,

40.000. „Олимп”, 351-061,

063/274-951. 

(235886)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, 68 м2,

дво со бан, IV, ЦГ, усе љив,

по глед на ре ку, 58.000, до -

го вор. „Олимп”, 351-061,

063/274-951.

(235886)

СТАНОВИ

ПОНУДА
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СТРЕ ЛИ ШТЕ, 35 м2, од мах

усе љив, ВП, ЦГ, 22.000.

„Олимп”, 351-061,

063/494-898. (235886)

ТИП Стан ко, 48 м2, II, сре -

ђен, усе љив, 27.000, до го -

вор.  „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (235886)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан стан,

за вр шна фа за, те ра са и

део пла ца. 341-789,

064/126-19-57. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 56

м2 + те ра са + оста ва, по -

друм, VI спрат, ЦГ, ал. Сто -

ла ри ја, ком плет но, сре ђен,

укњи жен, 33.500 евра.

064/613-24-28. 

(235914)

ТЕ СЛА, но ви ји, ВП, ЦГ,

дво и по со бан, 50 м2, га ра -

жа, 31.000.  (49), „Му -

станг”, 062/226-901.

(235882)

ТЕ СЛА, дво со бан, ре но ви -

ран, I, TA, 32.500. (49),

„Му станг”, 062/226-

901.(235882)

МИ СА, леп јед но со бан, 37

м2, II, ве ли ка те ра са,

20.000. (49), „Му станг”,

062/226-901. 

(235882)

ХИТ НО, стро ги цен тар,

дво и по со бан, 50 м2, I,

25.000. (49), „Му станг”,

062/226-901. (235882)

СА МАЧ КИ, ВП, 17 м2, ЦГ,

ком плет ре но ви ран, пре -

леп, 13.000. (49), „Му -

станг”, 069/226-66-58.

(235883)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и по со бан,

74 м2 + Т, ЦГ, II, ква ли те -

тан, 39.000. (49), „Му -

станг”, 069/226-66-58.

(235883)

ТЕ СЛА, тро со бан, 68 м2,

ЦГ, IV, сре ђен, 38.000.

(49), „Му станг”, 069/226-

66-58. (235883)

КО ТЕЖ 2, јед но и по со бан,

51 м2 + те ра са, ВП, ре но -

ви ран, 30.000. (49), „Му -

станг”, 069/226-66-58.

(235883)

НО ВА МИ СА, 12.000; јед -

но и по со бан, 24.000, у згра -

ди, ЦГ. (188), „UnaDalli”,

064/255-87-50. 

(235867)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во град ња,

дво со бан, II, ЕТ. (188),

„UnaDalli”, 064/255-87-50.

(235867)

СО ДА РА, дво со бан, 58 м2,

ТА, јед но и по со бан, 45 м2,

ЦГ, 26.000. (188), „UnaDal-

li”, 064/255-87-50.

(235867)

МАР КА КРА ЉЕ ВИ ЋА, дво -

со бан, ком плет ре но ви ран,

48 м2, 27.000. (097), „Пер -

фект”, 064/348-05-68.

(235872)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но и по со -

бан, 38 м2, ТА, III, 20.700.

(097), „Пер фект”, 064/348-

05-68.  (235872)

ЦЕН ТАР, тро со бан, 90 м2,

те ра са, два мо кра чво ра,

ЦГ, 60.000. (097), „Пер -

фект”, 064/348-05-68.

(235872)

ГАР СО ЊЕ РА, ши ри цен -

тар, 25 м2, I, TA, те ра са,

17.500. (097), „Пер фект”,

064/348-05-68.    

(235872)

КО ТЕЖ, јед но и по со бан, 45

+ 12 м2, 24.000; јед но и по -

со бан, 45 м2, 26.000. (097),

„Пер фект”, 064/348-05-68.

(235872)

КО ТЕЖ, тро со бан, 71 м2,

39.500; дво со бан, 61 м2 ,

27.000.  (097), „Пер фект”,

064/348-05-68.    (235872)

НО ВО САД СКА, 50 м2, ви -

со ко при зе мље, ре но ви ран,

30.000 евра. (097), „Пер -

фект”, 064/348-05-68.

(235872)

МАР ГИ ТА, јед но со бан, 35

м2, III, гас, 20.500. (097),

„Пер фект”, 064/348-05-68.

(235872)

СО ДА РА, дво со бан, 56 м2,

26.500; дво и по со бан, 70

м2, 36.000. (097), „Пер -

фект”, 064/348-05-68.

(235872)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво и по со -

бан, 66 м2, пр ви спрат,

24.000 евра. (097), „Пер -

фект”, 064/348-05-68.

(235872)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 60

м2, 27.000;  јед но со бан, 37

м2, 21.500. (097), „Пер -

фект”, 064/348-05-

68.(235872)

ГАР СО ЊЕ РА, 1/1, при зе -

мље, но ва Ми са, бли зи на

Спорт ског, шко ле, ам бу -

лан те. Вла сник. 060/552-

34-32. (235826)

ПРО ДА ЈЕ се стан на Те сли,

пра зан, I спрат, ТА, ре но -

ви ран. 062/424-128.

(235833)

СТАНОВИ

ПОНУДА



ПРО ДА ЈЕМ стан-га ра жу 40

м2, не до вр шен, но во град -

ња, Сиб ни ца по сле „Ма лог

ра ја”, стру ја, во да и те ле -

фон уве де ни. Хит но за ме на

9.500 евра, ни је фик сно.

063/249-605, 

013/400-760. 

(235843)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, ЦГ, I

спрат, 34.000 евра, усе љив

од мах.  (470), „Ди ва”, 345-

534, 064/246-05-71.

(235846)

ДВО И ПО СО БАН, Ко теж ,

61 м2, дво стра но ори јен ти -

сан, 34.000 евра. (470),

„Ди ва”, 345-534, 064/246-

05-71. (235846)

ДВО И ПО СО БАН, Те сла,
две те ра се, алу сто ла ри ја,
но во ку па ти ло, 68 м2, ЕГ,
од мах усе љив. (470), „Ди -
ва”, 345-534, 064/246-05-
71. (235846)

ДВО СО БАН, Со да ра, ЦГ,
од ли чан рас по ред, 26.500,
за ме на. (470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(235846)

СТРО ГИ цен тар, дво со бан,

две те ра се, иде а лан за кан -

це ла ри ју, ор ди на ци ју.

(470), „Ди ва”, 345-534,

064/246-05-71. (235846)

СО ДА РА, дво со бан, 47 м2,

ЦГ, V, 23.000. (320), „Пре -

ми ер”, 352-489, 063/800-

44-30. (235951)

ЦЕН ТАР, Пе тра Драп ши на,

дво со бан, IV, ЦГ, 33.000.

(320), „Пре ми ер”, 352-489,

063/800-44-30. (235951)

КО ТЕЖ 1, Осло бо ђе ња,

јед но и по со бан, V, лифт,

ЦГ, 26.000. (320), „Пре ми -

ер”, 352-489, 063/800-44-

30. (235951)

ПЕН ЗИ ОН Е РИ! Ку по про -

да ја ста на са ва шим пло до -

у жит ком, до жи вот но из др -

жа ва ње. Пу на прав на си -

гур ност. „Ел пис” асо ци ја -

ци ја за по моћ ста ри јим ли -

ци ма. 061/324-40-85.

(235493)

ПРИ ЛИ КА! Дво со бан стан

са пло до у жит ком ста ри јег

ли ца са мо 13.500 евра.

„Ел пис”, 061/324-40-85.

(235943)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 56 м2,

I, 35.000, улич но, 37 м2,

ре но ви ран, 22.000; Со да -

ра, 37, ТА, 22.000. (338),

„Јан ко вић”, 348-025. (230)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 56,

25.000; Ко теж 1, дво со бан,

59, 31.500. (338), „Јан ко -

вић”, 348-025. (235950)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан,

IV/VIII, 35.000, ком плет но

ре но ви ран дво и по со бан, I,

37.500. „Лајф”, 061/662-

91-48. (235947)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, нов лукс дво со -

бан, I, до го вор; Те сла ма њи

дво и по со бан, ВП, ЦГ, 27.500.

„Лајф”, 061/662-91-48.

(235947)

СО ДА РА, 83 м2, I, ЦГ,

38.00, вој не, дво и по со бан,

ЦГ, гле да на ре ку, 41.000.

„Лајф”, 061/662-91-48.

(235947)

СА ЛОН СКИ тип ста на, 84

м2, 37.000; 104 м2, 50.000;

114 м2, 60.000.„Лајф”,

061/662-91-48. 

(235947)

СА МАЧ КИ, гар со ње ра,

11.500; Те сла 35 м2, II, TA,

23.000.  „Лајф”, 061/662-

91-48. (235947)

НО ВА МИ СА, јед но со бан,

39 м2, ре но ви ран, укњи -

жен, при зе мље, гре ја ње,

21.000. 063/727-76-29.

(235987)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ стан

дво со бан, Те сла, I спрат.

064/354-69-76. 

(235996)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, I,

54 м2, ЕГ, од ли чан, 27.000.

(320), „Пре ми ер”, 352-489,

063/800-44-30. 

(235951)

КО ТЕЖ 2, јед но со бан, IV,

37 м2, ЦГ, 25.000. (320),

„Пре ми ер”, 352-489,

063/800-44-30. (235951)

КО ТЕЖ 1, 25.000; 45 м2, V,

ЦГ, по друм, лифт, вла сник.

064/227-33-19. (236012)

ПРО ДА ЈЕМ стан 66 м2 у

цен тру, згра да, хит но,

23.000 евра. 061/670-97-

96. (235972)

ХИТ НО, Ко теж 2, 63 м2,

ЦГ, III, пр ви део, 33.000.

(679), „Трем 01”, 063/836-

23-83. (235766)

ПРО ДА ЈЕМ стан 110 м2,

Ко теж 2, укњи жен, вла -

сник. 060/517-83-00. (235)

СО ДА РА, дво со бан, ЦГ, за

сре ђи ва ње, 27.000, цен тар

дво ри шни, до го вор.

„Лајф”, 061/662-91-48.

(4701)

ПРО ДА ЈЕМ пот пу но ре но -

ви ран стан, бли зу цен тра,

37 м2, при зе мље, ТА.

064/829-29-02. (236043)

КУ ПУ ЈЕМ стан без по сред -

ни ка, Ко теж 2 или цен тар.

064/208-48-61. (СМС)

КУ ПУ ЈЕМ стан ди рект но од

вла сни ка. 063/846-76-82.

(236022)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве на

свим ло ка ци ја ма, бр за ис -

пла та. (320), „Пре ми ер”,

352-489, 063/800-44-30.

(235951)

КУ ПУ ЈЕ МО дво со бан стан.

063/449-090. 

(235801)

АГЕН ЦИ ЈА „Ди ва”, Жар ка

Зре ња ни на бр. 14, ку пу је

ви ше ста но ва за по зна те

куп це. 345-534, 064/246-

05-71. (235846)

КУ ПУ ЈЕМ стан у згра ди за

ре но ви ра ње. Ис пла та од -

мах. 061/172-31-93.

(235788)
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ПО ТРЕ БАН јед но со бан

стан за ре но ви ра ње, бр за

ис пла та. 064/206-55-74,

362-027. (235788)

ИЗ ДА ЈЕМ део ку ће (стан),

33 м2 или 45 м2, Ја буч ки

пут, мо же ба шта, ТА, де ли -

мич но на ме штен, де по зит,

од 1. мар та. Тел. 063/606-

270. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 46 м2 на

Ко те жу 2, на ме штен, до го -

вор. 062/271-124. Са ша

(СМС)

ИЗ ДА ЈЕ се стан на Ко те жу

1, по вољ но. 069/674-089,

062/807-79-27. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ два дво ри шна

на ме ште на јед но и по соб на

ста на, гре ја ње, Стре ли ште.

362-406, 064/218-83-45.

(235414)

ИЗ ДА ЈЕМ ве ћи стан у при -

ват ној ку ћи на Но во се љан -

ском пу ту. Тел. 064/390-

34-91. (235097)

ОД 1. МАР ТА из да ва ће се

стан у стро гом цен тру Пан -

че ва, Ка ра ђор ђе ва 13, на

че твр том спра ту, ком плет -

но на ме штен, днев на со ба,

ку хи ња, спа ва ћа, ку па ти ло,

ход ник, око 50 м2.

064/370-79-47. (235628)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шни стан

за јед ну осо бу код Сто ма -

то ло шког, 50 + де по зит.

064/577-34-90. (235654)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу у цен тру

гра да, мо гу ће ку ва ње.

062/377-345, 065/416-49-

78. (235656)

ДВО СО БАН, Стре ли ште,

ЦГ, пар кет, екс тра сре ђен,

на ме штен. Тел. 063/516-

518. 326551)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, Вој во ђан -

ска 97. 061/321-70-83,

064/359-54-42. (235963)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну со бу

са пар ним гре ја њем, упо -

тре ба ку па ти ла и ку хи ње.

065/803-53-29. (235745)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на -

ме штен стан, ТА, Те сла,

сам ци ма, 90 евра + де по -

зит. 069/339-04-67.

(235722)

ГАР СО ЊЕ РА за из да ва ње,

пра зна, Ца ра Ла за ра.

064/290-45-09, 061/348-

20-00. (235689)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан

на но вој Ми си. 063/839-

56-81. (235676)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан

у Бра ће Јо ва но вић 106, ВП.

063/824-06-63, 063/248-

683. (235689)

НА МЕ ШТЕН јед но и по со -

бан стан, ТА, код Хо те ла

„Та миш”, 80 евра.

064/122-48-07. (235928)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан,

50 м2, Те сла, ТА, кли ма.

063/370-670. (235933)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, 44 м2, на

Ко те жу 1, ЦГ, на ме штен.

064/014-81-24. (235913)

НА МЕ ШТЕ НА гар со ње ра у

су те ре ну, но ва Ми са. Тел.

062/693-348, по сле 17 са -

ти. (235875)

СТАН за из да ва ње на Те -

сли у ку ћи. Тел. 063/849-

94-07. Л(235795)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на -

ме штен стан, 36 м2, Те сла,

при зе мље, це на по до го во -

ру. 063/217-560. (235804

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -

со ње ру, Ко теж 2. Тел.

063/189-75-62. (235842)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на -

ме штен стан. 013/355-537,

065/335-55-37. (235853)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -

со ње ру, на но вој Ми си.

Тел. 061/132-54-21.

(235820)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан стан,

стро ги цен тар, ета жно гре -

ја ње, кли ма, те ле фон, не -

на ме штен. 064/280-60-53.

(235825)

СТАН за из да ва ње, по лу на -
ме штен, ве ћи. Тел.
064/220-17-25. (235832)

КУ ЋА 30 м2, ма ло дво ри -
ште, сре ђе но, ин тер нет, ка -
блов ска, 80. 060/086-42-
41. (235772)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на -

ме штен стан, ЦГ, I спрат,

Со да ра. 060/051-02-44.

(235752)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан,

34 м2, пра зан, но во град ња.

063/744-28-66. (236042)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан и

гар со ње ру, но ва Ми са, Ти -

моч ка 32. Тел. 371-635,

064/297-81-68, 064/993-

71-74. (236029)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан

на Стре ли шту, ЦГ, бли зу

Авив пар ка. 060/053-94-

86. (235984)

ЈЕД НО СО БАН стан за из -

да ва ње, Мар ги та. Тел.

062/801-55-43. (235982)

ИЗ ДА ЈЕМ га р со ње ру сам -

цу, Мар ги та, про да јем бе -

ко веш-ма ши ну, ка вез за

чин чи лу. 062/153-68-16.

(236013)

БЕС ПЛАТ НО со бу, ку хи њу,

ку па ти ло, из да јем ста нар -

ки у Ива но ву. 064/372-94-

71. (236024)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, на ме штен,

кли ма, чист, III спрат, ши -

ри цен тар, 48 м2. 063/256-

000. (235999)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 16 м2, Р.

Пут ни ка 17, те ле фон, кли -

ма, пар кинг, мо кри чвор.

064/448-68-15. 

(235650)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Ба нат -

ском Но вом Се лу, по го дан

за ор ди на ци је, апо те ке, са -

ло не. Кон такт, 063/340-

073, 062/616-869. 

(235648)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА ЈЕМ ло -

кал са ку ћом, Но во се љан -

ски пут бр. 113, Пан че во.

063/838-33-97. (235655)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни или

ма га цин ски про стор 450

м2. 060/312-90-00.

(235938)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен тру,

29 м2. 060/312-90-00.

(235938)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код Ау то -

бу ске ста ни це, 23 м2, по -

год но за аген ци ју, 

адво ка та. 352-105. 

(235939)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал од 40 м2 у

цен тру, по вољ но. 064/850-

70-69. (235492)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 30 м2,

опре мљен за бу тик, кан це -

ла ри ју, цен тар гра да, Ни -

ко ле Те сле 15, 50 евра.

063/839-30-05. (325916)

ПРО ДА ЈЕМ два ло ка ла са

ста ном у пот кро вљу, цен -

тар, Ц. Ла за ра 3. 063/802-

79-07. (235888)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ ло -

кал у цен тру, Бра ће Јо ва -

но вић 45. 015/355-351,

063/560-380. (235874)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, цен тар,

од ли чан за кан це ла ри је,

ор ди на ци ју и сл., кли ма.

063/151-81-77. (235839)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни про -

стор 52 м2, ТЦ, З. Јо ви на 2.

Тел. 060/562-62-96.

(235784)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2,у

цен тру, те ле фон, ро ло ре -

шет ке, 100 евра. 063/622-

209. (235785)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на Стре ли -

шту. 064/959-98-83.

(235708)

ТЕ СЛА, ло ка ли за из да ва -

ње, 15 м2, 33 м2 + 50 м2.

Тел. 061/153-34-32.

(235737)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 96 м2,

стан из над (вер ти ка ла) 115

м2, цен тар, по вољ но.

064/329-48-40. (235971)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код ула за

пи ја це, бли зи на три шко ле,

про мет но. 060/351-03-56.

(236010)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Сте ва на

Шу пљик ца, ком плет но ре -

но ви ран. 064/370-79-47.

(236023)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 72 м2 (из

два ни воа), Вој во де Пут ни -

ка 29. 063/278-250.

(235986)

ИЗ ДА ЈЕ се ло кал 110 м2,

ма га цин ски про стор  100

м2, и кан це ла риј ски про -

стор. АЦ „Зве зда”, Сте ва на

Шу пљик ца 88. 063/278-

250. (235986)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 15 кв (у

про ла зу) и кан це ла ри ју  25

м2. Вој во де Пут ни ка 29.

063/278-250. (235986)

ИЗ ДА ЈЕ се ло кал. 064/283-

48-35. (236021)

ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне рад ни -

це за ши ва ру. 065/235-76-

37. (СМС)

ФИР МИ „DARMIL” по тре -

бан рад ник са  ис ку ством

за рад на ин ду стриј ским

ма ши на ма. Дар ко.

063/218-795. (235963) 

„ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ”, по -

треб не рад ни це за рад на

ро шти љу, ло кал у цен тру.

063/834-88-10. (234741)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ по треб ни пи ца-

мај сто ри, про дав ци и до -

ста вља чи до 35 го ди на.

063/868-54-44. (235642)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за

пре храм бе ну про дав ни цу.

Тел. 060/661-11-07.

(235959)

ИС КУ СНИ пе кар за пе ци во,

бу рек и со му не. 064/120-

09-42. (235952)

РЕ СО ТРА НУ  „Family gar-

den” по тре бан ко но бар са

ис ку ством. Кон такт,

064/641-91-83. (235918)

ПО ТРЕБ НЕ де вој ке са ис -

ку ством за рад у кла ди о ни -

ци. 062/881-85-01. (35919)

ПО ТРЕБ НА мла ђа рад ни ца

ве те ри нар ске стру ке за рад

у petshopu – ве те ри нар ској

апо те ци. CV и при ја ве 

сла ти на 

dinapetoffice@gmail.com. 

КРО ЈАЧ КОМ са ло ну по -

треб на рад ни ца. 064/380-

54-50. (235907)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца

ка феу „Picasso” Пан че во.

065/504-91-07, 065/504-

91-09. (235894)

ПО ТРЕБ НА осо ба за по моћ

и бри гу о ле же ћем бо ле -

сни ку у Омо љи ци. Пред -

ност ме ди циснком осо бљу.

Тел. 063/167-64-03.

(235892)

ПО ТРЕБ НЕ мла ђе рад ни це

за рад на са ла та ри у ро -

штиљ џи ни ци код „То му Ле -

сков ча на”. Усло ви од лич ни.

До ћи лич но, пе шач ка зо на

код Со ци јал ног или зва ти

на тел. 065/900-50-08.

(235812)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ, по треб -

не рад ни це за рад на ро -

шти љу. 063/897-55-04.

(235704)

ПО ТРЕ БАН про да вац па -

пир не кон фек ци је и кућ не

хе ми је у рад њи на бу вља -

ку, те зги. 064/386-47-55.

(235978)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за рад

у објек ту бр зе хра не.

064/323-92-77. 

(2135944)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад

у објек ту за сме штај. Оба -

ве зно по зна ва ње ен гле ског.

060/043-52-98. (235938)

ПО ТРЕБ НА ка сир ка у ме -

са ри. 063/362-427.

(236041)

МО ЛЕР СКО-ГИП САР СКИ

ра до ви, мај сто ри из Ко ва -

чи це. 060/066-08-60.

(СМС)

ЧА СО ВИ из ра чу но вод ства,

ста ти сти ке и осно ва еко но -

ми је за сред њо школ це.

064/968-86-64. (СМС)

КОМ БИ пре воз ро бе и

ства ри. Ту ра у Пан че ву

1.000 ди на ра. 063/315 381.

(СМС)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ро лет -

не, ве не ци ја не ри, ко мар -

ни ци, угра ђу јем, по пра -

вљам, гурт не. 064/181-25-

00. (234610)

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА вла -

жних ку ћа, ма шин ски се че -

мо вла жне зи до ве, га ран -

ци ја. Тел. 060/691-01-13.

(229077)

ПО ПРА ВЉА МО-УГРА ЂУ ЈЕ -

МО ПВЦ АЛ сто ла ри ју, ко -

мар ни ци, ро лет не, си гур -

но сна вра та, ста кло ре зач ке

услу ге. 060/545-34-04.

(234935)

ПО ПРАВ КА бе ле тех ни ке,

веш-ма ши не, за мр зи ва чи,

су до-ма ши не... Овла шће ни

сер вис „Фри го-Пе ђа”.

063/771-24-16, 013/301-

300. (234880)

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. (235033)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње

дим ња ка, ко тло ва и ка ље -

вих пе ћи. 063/155-85-95.

(234603)

ИЗ РА ДА, одр жа ва ње сај то -

ва, по вољ но. Јо ван. Тел.

060/581-75-46. (235658)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,

уград ња, одр жа ва ње во де,

ка на ли за ци је, ка би на, сла -

ви на, бој ле ра, ко тли ћа.

063/836-84-76. (234366)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ро лет -

не, ко мар ни ци, тра ка сте

за ве се, ве не ци ја не ри, угра -

ђу јем/по пра вљам.

063/882-25-09. (234570)

УГРА ЂУ ЈЕМ ви део над зор у

стам бе ним и по слов ним

објек ти ма. 064/134-30-18.

(234802)

ЧА СО ВИ, осно ве елек тро -

тех ни ке, про фе сор са ис -

ку ством. 062/801-97-58.

(234747)

ПРЕ ВОЗ ки пе ром, огрев ни,

гра ђе вин ски ма те ри јал,

шљу нак, пе сак, од воз шу та.

063/822-97-26. (235402)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње, фар -

ба ње, кре че ње, бр зо, чи -

сто, пе дант но. Мај стор Јан.

061/313-34-13. (235336)

ТВ и са те лит ске ан те не,

мон та жа, ди ги та ли за ци ја

ва шег ТВ-а. 064/866-20-70.

(235652)

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. (235553)

РЕ НО ВИ РА ЊЕ кро во ва,

мал те ри са ње, кре че ње, зи -

да ње, фа са де, по вољ но.

063/865-80-49. (235667)

РЕ ЗИД БА во ћа, про фе си о -

нал но, дипл. инж. во ћар -

ства и ви но гра дар ства.

065/337-04-09. (235797)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, ре но -

ви ра ње ку па ти ла, сла ви не,

оправ ке, од гу ше ње ка на ли -

за ци је од мах. 063/269-173.

(235800)

ПО ПРАВ КА, сто ла ри ја,

бра ва ри ја, са ни та ри је,

мон та жа: бој ле ра,шпо ре та,

гре ја ча. Сло бо дан.

063/865-80-74. (235814)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, по -

прав ка ста ре, уград ња но -

ве ин ста ла ци је, ма шин ска

од гу ше ња са ни та ри ја.

062/382-394. (235816)

ПЕ ДИ КИР, кур је очи, ура -

сли нок ти, ма са жа, те ра пе -

ут ска, ре лакс, пар ци јал на.

061/308-95-86. (235867)

КР ЧЕ ЊЕ и ко ше ње, се че ње

др ве ћа, ва ђе ње па ње ва,

фре зи ра ње ба ште.

064/196-17-32. (235810)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке,

из ра да ин ста ла ци ја, ин ди -

ка то ри, бој ле ри, ку па ти ла,

ТА. Тел. 062/271-661,

061/132-85-43. (235820)

ПОСАО

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ЛОКАЛИ



КЕ РА МИ ЧАР, ква ли тет но,

по вољ но. 063/318-780.

(235821)

СРП СКИ, ча со ви, при пре -

ме за при јем ни. Сва ки пе ти

час је бес пла тан. 063/175-

45-08. (235823)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла чи

на ме штај, са ис ку ством,

тра жи по сао. 064/120-77-

64. (235860)

СРП СКИ, ча со ви за основ -

це, сред њо школ це, сту ден -

те, при пре ма при јем них,

кон трол них. 064/462-37-

64. 235782)

СТРУЧ НО оре зи ва ње во ћа -

ка. 064/431-52-70.

(235773)

МЛА ДА и од го вор на же на

вр ши услу ге сре ђи ва ња

ста но ва, ку ћа и још мно го

то га. Пе дант но. 064/929-

19-46. (235760)

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 ка. Цен тар.

013/353-569, 061/603-94-

94, 066/405-336. (235762)

РЕ ЖЕ МО во ће. 064/330-

89-91, 064/380-58-59.

(235740)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске

услу ге. Алек сан дар.

013/351-073, 064/157-20-

03. (235741)

РА ДИ МО све фи зич ке по -

сло ве, има мо ви ше ка ми о -

на, до ла зи мо на до го вор.

066/232-316. (235746)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи зи ка,

хе ми ја, ме ха ни ка, ча со ви.

Тел. 251-19-81, 063/852-

22-43. (235680)

МА ТЕ МА ТИ КА, ча со ви

(основ ци, сред њо школ ци),

ис ку сна ди пло ми ра на про -

фе сор ка ма те ма ти ке. По -

вољ но, цен тар. 343-370.

(235694)

НЕ ГА ста рих 24 са та, чу ва -

ње де це, спре ма ње.

064/211-88-88. (235699)

РА ДИ МО све физчке по -

сло ве: ру ше ња, уто ва ри,

оба ра ње ста ба ла, од но ше -

ње ства ри, итд. 064/122-

69-78. (235958)

ПРЕ ВОЗ ро бе те рет ним

ком би јем. 063/830-54-17.

(235960)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу -

ше ња ка на ли за ци је, адап -

та ци је ку па ти ла, сер вис,

од мах. 377-930, 064/586-

85-39. (235965)

ЧИ СТИ МО шут, та ва не, по -

дру ме. 061/321-77-93. (23)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че ње,

сто ла ри ја, чи сто, пе дант но

и по вољ но. 061/288-20-19.

(235930)

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. (235926)

КЕ РА МИ ЧАР са 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. (235910)

ЗА МЕ НА цре па, по прав ка

кро ва, чи шће ње олу ка.

065/535-24-56. (235900)

ПО ПРАВ КА кро во ва и

оста лих гра ђе вин ских ра -

до ва. 013/361-601,

064/866-25-76, 060/027-

65-31. (235899)

ИЗ ДА ЈЕМ ау то-при ко ли цу

но си во сти до 2 то не.

064/341-79-73. (235977)

ВР ШИМ пре воз ро бе, се -

лид бе, ства ри и све оста ло.

064/341-79-73. (235977)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз ра сти -

ма, до ла зим, јеф ти но, 22

го ди не ис ку ства. 013/251-

78-97, 063/782-51-48.

(236020)

СВЕ вр сте фи зи ка ли ја, се -

лид бе, уто вар/ис то вар, се -

че ње, це па ње др ва, ко па -

ње, чи шће ње и сл. Де јан,

061/626-14-50. (236016)

КУЋ НЕ по се те, пре гле ди,

те ра пи ја, кон су ла та ци је.

Тел. 063/382-224. (236011)

АУ ТО ПРИ КО ЛИ ЦЕ, из да -

ва ње 10 евра дан. По зо ви -

те, 064/235-08-15.

(235997)

ГИПС, ка нуф, ри гипс, ла -

сер ско ни ве ли са ње, об ла -

га ње пла фо на, пот кро вља,

зи до ва, кну фов сер ти фи -

кат, бр зо и ква ли тет но.

069/222-26-03. (236039)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац,

од воз шу та ма лим и ве ли -

ким ки пе ром. 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. 

(235603)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз 1.000 ди -

на ра, град ска, по пуст ван -

град ске, рад ни ци. 

064/482-65-53. 

(233272)

ОВЛА ШЋЕ НИ елек тро сер -

вис, по прав ка: веш-ма ши -

на, фри жи де ра, шпо ре та,

бој ле ра, пе ћи, елек тро ин -

стла а ци је, од мах. 060/180-

02-83, 062/186-48-22.

(235739)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе ка -

ми о ном, еки па рад ни ка,

по вољ но. Вук. 064/176-91-

85, 063/278-117. 

(234819)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе,

мо гућ ност хлад ња че. Џа ја.

065/403-58-43. (234576)

ПО ВОЉ НО, пре воз ро бе,

се лид бе ком би јем, це на по

до го во ру. 064/147-14-77,

013/311-514. 

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. 

(234899)

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе ром,

шљу нак, пе сак, се ја нац,

ри зла, шут, уто вар.

063/246-368. 

(235672)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де -

ре, за мр зи ва че, кли ме, бој -

ле ре, шпо ре те по пра вља мо

ква ли тет но са га ран ци јом.

„Фри го тех ник”, 361-361,

064/122-68-05. 

(235940)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”

Бо рис, све ре ла ци је по Ср -

би ји с ком би ји ма, ка ми о -

ни ма, еки па рад ни ка, ку ти -

је, фо ли ја за за шти ту на ме -

шта ја, 0-24, сва ког да на и

не де љом. Бес пла тан до ла -

зак и про це на по сла. Пла -

ћа ње мо гу ће че ко ви ма и

пре ко ра чу на. Бо рис.

013/352-536, 063/253-028,

064/444-66-74. 

bomboncicb@gmail.com,

www.selidbepancevo-bo-

ris.ser.rs.

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. 

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. 

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе

„Бом бон чић” – Бо рис –

ком би ји ма, ка ми о ни ма,

еки па рад ни ка, мон та жа,

де мон та жа, па ко ва ње ства -

ри, ку ти је за па ко ва ње, фо -

ли ја за за шти ту на ме шта ја.

Се ли те се без стре са!!! Бо -

рис, 013/352-536, 063/253-

028, 064/444-66-74. 

bomboncicb@gmail.com,

www.selidbepancevo-bo-

ris.ser.rs.  

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. 

СЕ ЛИД БЕ ро бе и ства ри

ком би јем и ка ми о ном,

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.

Иван. 

063/107-78-66. 

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. 

(235917)

РА ДИ МО фа са де, кро во ве,

адап та ци је ста но ва, зи да -

мо ку ће од те ме ља до кро -

ва. www.pangradjevina.rs

064/206-50-91. 

(235932)

МО ЛЕР СКО-ФА СА ДЕР -

СКИ ра до ви, гипс, ла ми -

нат, ке ра ми ка, по вољ но.

Про ве ри те. 

061/141-38-02. 

(235864)

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. (235865)

СКЛА ПА ЊЕ и из ра да на -

ме шта ја по ме ри, ме ди ја -

пан, уни вер, др во.

060/347-84-00, 069/362-

63-56. (235793)

РО ЈАЛ МГ: ПВЦ сто ла ри ја,

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. (235847)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе

ка ми о ном и ком би јем већ

од 1.500 ди на ра. 0-24 са та.

Ми смо ту због вас.

064/334-85-64, 063/811-

98-32, По по вић. (235858)

ЛИ МАР СКИ ра до ви, из ра -

да и мон та жа, кро во по кри -

вач ки ра до ви, са на ци је цу -

ре ња. Нај јеф ти ни је.

064/466-42-14. (235760)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац,

раз би ја ње бе то на, ру ше ње

обје ка та, од воз шу та.

063/246-368. (235672)

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. 013/331-657,

063/777-18-21, 064/495-

77-59. (235753)

ДУ БИН СКО пра ње на ме -

шта ја у ва шем ста ну. Пра -

ње те пи ха, од воз-до воз.

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

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ЦО 2

апа ра та, ау то-кљу че ва, ау -

то-елек три чар, елек три чар,

ТВ ан те не, ау то-ра ди ја.

063/800-01-96. (2357189)

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, све

за во ду, 00-24 са та, пен зи -

о не ри ма екс тра по пуст, до -

ла зим од мах. 013/235-39-

21, 064/290-45-09,

061/348-20-00. (235689)

КРО ВО ВИ, по прав ке, ме -

ња ње 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, 064/290-45-09,

061/348-20-00. (235689)

СЕ ЛИД БЕ ста но ва и по -

слов них про сто ра, па ко ва -

ње и за шти та ства ри, мон -

та жа и де мон та жа, од но -

ше ње не по треб них ства ри.

061/288-28-38, 065/560-

85-85. (235909)

ПО ТРЕБ НА мла ђа же на

или по ро ди ца ко ја би у

свом ста ну до жи вот но чу -

ва ла и из др жа ва ла две ба -

ке по лу по крет не, за вла -

сни штво дво соб ног дво ри -

шног ста на на Ко те жу 1.

По же љан пре воз по гра ду .

Тел. 064/438-43-47. 

(СМС)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћом

из гу бље ну до зво лу пло ве -

ћег по стро је ња ПА-2901

Ка ка ду, на име Иван Ми -

ла но вић, Пан че во. 

ИНВ. ПЕН ЗИ О НЕР 1968,

тра жи сло бод ну же ну ра ди

бра ка, си ту и ран. 065/672-

87-01. (235740)

ИЗ ДА ЈЕМ, Ко па о ник, 7 да -

на за че ти ри осо бе, 120

евра, ин тер нет, IPTV, 20 м

од жи ча ре, Бе ла ре ка.

065/377-86-58. (235265)
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ТУРИЗАМ

РАЗНО

ПОСАО

ПОНУДА

УСЛУГЕ

ИЗ ЈА ВА О ИЗ ВИ ЊЕ ЊУ 

ЗА НА НЕ ТУ УВРЕ ДУ
Ја, Ра до ва но вић Ми лан, из Пан че ва, Ул. Све то за ра

Мар ко вића бр.176, искре но и јав но се из ви ња вам учи -

те љи ци Не дељ ко вић Дра га ни, из Пан че ва за увре де

ко је сам јој пи са ним пу тем на но сио у сво јим обра ћа -

њи ма Основ ној шко ли „Брат ство је дин ство” у Пан че -

ву, ор га ни ма гра да Пан че ва, ју жно ба нат ског окру га,

Ми ни стар ству про све те и усме но гра ђа ни ма Вој ло ви -

це, из но се ћи и про но се ћи о њој не тач не ин фор ма ци је

ко је се ти чу ње ног при ват ног и про фе си о нал ног жи во -

та, а на ро чи то због увре де ко ју сам јој на нео усме но

пред ро ди те љи ма, ко ји су 23. 09. 2016. го ди не, у дво -

ри шту Основ не шко ле „Брат ство је дин ство” у Пан че -

ву, че ка ли сво ју де цу/уну ке да их от пра те ку ћа ма.

Обе ћам да то убу ду ће не ћу чи ни ти.

По во дом прет њи  фи зич ким на си љем ко је сам ра ни је

упу ћи вао учи те љи ци Дра га ни Не дељ ко вић, из ја вљу -

јем да ћу се убу ду ће уз др жа ва ти да јој упу ћу јем би ло

ка кве прет ње, те да јој не ћу при ла зи ти.

Ра до ва но вић Ми лан

Preduzeće Brako Wire Products d.o.o,
Pančevo, 

raspisuje oglas 

za prijem radnika u proizvodnji, 

mašinske struke

Uslovi : Srednja stručna sprema – mašinska

     Neosuđivan

     Radna, zdravstvena sposobnost

Bigrafije slati isključivo na e-meil: info@brako.rs

Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Neće biti prihvaćena raspitivanja telefonom ili

lično.

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
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ПАНЧЕВАЦ

У скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не

ОБА ВЕ ШТА ВА  ЈАВ НОСТ
      Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не, на

осно ву зах те ва за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути -

ца ја на жи вот ну сре ди ну под не тог од стра не но си о ца

про јек та „VIP MOBILE” Омла дин ских бри га да 21, Но -

ви Бе о град,  до нео је Ре ше ње  број XV-07-501-12/2017

ко јим је утвр ђе но да за Појекaт ра дио-ба зна ста ни ца

за мо бил ну те ле фо ни ју „BA 1348-01 PA-Glogonj-Vatro-

gasni dom”, на ка та стар ској пар це ли бр. 599/2 К.О.

Гло гоњ, ули ца  Трг Мар ша ла Ти та, Гло гоњ, на те ри то -

ри ји гра да Пан че ва ни је по треб на из ра да сту ди је о

про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. Увид у до не то

ре ше ње мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма  Град ске

упра ве гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I  бр. 2 - 4,

кан це ла ри ја 615.

      На до не то ре ше ње за ин те ре со ва на јав ност мо же

из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту  за ур ба -

ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, Но -

ви Сад, у ро ку од 15 да на од  да на об ја вљи ва ња оба ве -

ште ња, а пре ко овог ор га на.

      У скла ду са чла ном 63. став 2. За ко на о пла ни ра њу
и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС” број 72/09, 81/09
– ис прав ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) 

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА
СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА УР БА НИ ЗАМ, ГРА ЂЕ ВИН СКЕ И

СТАМ БЕ НО-КО МУ НАЛ НЕ ПО СЛО ВЕ 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ 

      УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА ЗА ПО ТРЕ БЕ УР -
БА НИ СТИЧ КО-АР ХИ ТЕК ТОН СКЕ  РАЗ РА ДЕ ЛО КА -
ЦИ ЈЕ КАТ.ПАР ЦЕ ЛЕ  БРОЈ 3587/1 К.О. ПАН ЧЕ ВО, за
из град њу ви ше по ро дич ног стам бе ног објек та
Су+ВП+3 са  по моћ ним објек том-га ра жом  П+0,  на
ло ка ци ји Ка ра ђор ђе ва  бр. 48-а,  из ра ђе ног  од стра не
„Art Royal inženjering”, Ул. Ни ко ле Па ши ћа 48/44,
Ужи це,   за ин ве сти то ра Ла зар Бе ка Ви о ра ул. Бо ри са
Ки дри ча број 26, Ба нат ско Но во Се ло.
      Увид у Ур ба ни стич ки про је кат мо же се из вр ши ти
у згра ди Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе -
тра I, број 2 - 4 у Пан че ву,  у хо лу  VI спра та,  у Се кре -
та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му -
нал не по сло ве.  Ин фор ма ци је и сва оба ве ште ња о
јав ној пре зен та ци ји  мо же те до би ти на те ле фон
013/308-905,  кан це ла ри ја 609, у вре ме ну од 10 до 13
са ти у пе ри о ду  тра ја ња  јав не пре зен та ци је  од  7 да -
на, по чев од  24. 02. 2017. го ди не.
      За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -
не ти при мед бе на На црт ур ба ни стич ког про јек та, за
вре ме тра ја ња јав не пре зен та ци је, у  пи са ном об ли ку,
Град ској упра ви Гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур -
ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не  по сло -
ве, Трг кра ља Пе тра I, број 2 - 4, Пан че во.

      На осно ву  чла но ва  54. и 98. став 2. Ста ту та гра да

Пан че ва („Слу жбе ни лист гра да Пан че ва” број 25/15-

пре чи шћен текст и 12/16), Од лу ке о бу џе ту гра да

Пан че ва за 2017. го ди ну („Слу жбе ни лист гра да Пан -

че ва” број 37/16) чла на 2. Уред бе о кри те ри ју ми ма,

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

се фи нан си ра ју и су фи нан си ра ју из бу џе та Ре пу бли ке

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

кал не са мо у пра ве („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср -

би је” 105/16)  чла на 2. Па ра вил ни ка о на чи ну,   ме ри -

ли ма и кри те ри ју ми ма за из бор про је ка та и про гра ма

у кул ту ри  ко ји се су фи нан си ра ју и фи нан си ра ју из бу -

џе та Гра да Пан че ва  („Слу жбе ни лист Гра да Пан че ва”

број 3/11 и 1/16), гра до на чел ник Гра да Пан че ва 

рас пи су је

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

СТВА РА ЛА ШТВА  У  КУЛ ТУ РИ

ЗА 2017. ГО ДИ НУ

      Кон курс је на ме њен за про јек те ко ји се ти чу ама -

тер ског ства ра ла штва у обла сти ма књи жев но сти, му -

зи ке, ли ков не умет но сти, филм ске и по зо ри шне умет -

но сти, умет нич ке игре као и оста лих из во ђе ња кул тур -

них про гра ма и кул тур них са др жа ја.

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

ра ње про је ка та ама тер ског ства ра ла штва у кул ту ри за

2017. го ди ну (у да љем тек сту: Кон курс), има ју уста но -

ве, умет нич ка и дру га удру же ња ре ги стро ва на за оба -

вља ње де лат но сти кул ту ре, као и дру ги су бјек ти у кул -

ту ри, осим уста но ва кул ту ре чи ји је осни вач Ре пу бли ка

Ср би ја, Ау то ном на По кра ји на или Град Пан че во, с тим

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

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

под но си се на по себ ном обра сцу. При ја ва се мо же  до -

би ти у Се кре та ри ја ту за јав не слу жбе и со ци јал на пи -

та ња, II спрат, со ба 204, згра да Град ске упра ве Гра да

Пан че ва, Трг Кра ља Пе тра  I  2 - 4, или пре у зе ти са сај -

та гра да Пан че ва www.pancevo.rs

      Не тач но и не пот пу но по пу ње не, као и не бла го вре -

ме но до ста вље не при ја ве, не ће би ти раз ма тра не.

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

у 2 штам па на при мер ка у Услу жном цен тру Град ске

упра ве Гра да Пан че ва  и елек трон ском по штом на

email: nevenka.kljajic@pancevo.rs. Рок за под но ше ње

при ја ва је 27. 03. 2017. го ди не.

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

308-906.

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

ор га ни зо ва на 07. 03. 2017. го ди не, у Ма лој са ли

зградe Град ске упра ве Гра да Пан че ва са по чет ком у 12

са ти.

По след њи по здрав

МИ ЛА НУ ЂОР ЂЕ ВУ

од Удру же ња по љо при вред них про из во ђа ча „Пан че вац”

(24/235714)

МИ ЛАН ЂОР ЂЕВ КИ ЦОШ
1973–2017.

Ми ли си не, ра до сти и ту го на ша, мно го ћеш нам не до ста ја ти, али

жи ве ћеш веч но у ср ци ма на шим.

Ту жни и жа ло сни тво ји: отац ЂУ РА и ма ма МИЛ КА

(25/235720)

МИ ЛАН ДЕ КИЋ
1949–2017.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га СТАН КА, ћер ке ДЕ ЈА НА

с по ро ди цом и СЛА ВИ ЦА
(144/236030)

МИ ЛАН ДЕ КИЋ

По след њи по здрав од ку ма СЛАВ КА с по ро ди цом

(145/236030)

МИ ЛАН ДЕ КИЋ

По след њи по здрав Ми ћи од по ро ди це СПА СО ЈЕ ВИЋ

(146/236030)

21. фе бру а ра 2017. пре ми нуо је наш дра ги отац, све кар и де да

ДРА ГОЈ ЛО БРАЈ КО ВИЋ
1929–2017.

По след њи по здрав од ње го вих нај ми ли јих

(148/4701)

По след њи по здрав 

ДУ ШКИ 

СТЕ ВА НО ВИЋ
из Омо љи це

29. III 1951 – 15. II 2017.

од нај ми ли јих: су пру га

УГЉЕ ШЕ, ћер ке 

ДА НИ ЈЕ ЛЕ, 

сина ДЕ ЈА НА и оста ле

род би не и при ја те ља

(15/235695)

По след њи по здрав мај ци

ДУ ШКИ 

СТЕ ВА НО ВИЋ

из Омо љи це

29. III 1951 – 15. II 2017.

од си на ДЕ ЈА НА

(16/235697)

По след њи по здрав 

БУ ДИ МИ РУ 

ВЕ ЛИЧ КО ВИ ЋУ

од по ро ди ца ДЕ НИЋ 

и СЛАВ КО ВИЋ

(149/4701)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род -

би ну и при ја те ље да је 21. фе бру а ра 2017,

у 84. го ди ни пре ми нуо наш дра ги

БУ ДИ МИР ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ
1933–2017.

Ожа ло шће ни: су пру га МИ ЛАН КА, 

си но ви ЈО ВАН и ГО РАН, сна је БРАН КА 

и ВЕ СНА, уну ка ЈО ВА НА 

и уну ци МИ ЛУН и УРОШ

(150/4701)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и 

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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19. фе бру а ра 2017, у 34. го ди ни по сле кра ће бо ле сти пре ми ну ло је

на ше де те

СА ЊА МИ ЛО ЈЕ ВИЋ
рођ. Бо го је вић

24. VII 1982 – 19. II 2017.

Че до на ше, су ви шна је сва ка реч за наш пре ве ли ки бол.

По чи вај у ми ру ан ђе ле наш.

Ожа ло шће ни ро ди те љи: мај ка ЈЕ ЛА и отац ЈО ВО

(110/4771)

По след њи по здрав је ди ној су пру зи

СА ЊИ МИ ЛО ЈЕ ВИЋ
рођ. Бо го је вић

Оста ви ла си бол ко ји се не бри ше, до бро ту ко ја се не за бо ра вља, 

и ту гу ко ја не про ла зи.

Пре ра но си нас на пу сти ла, ти хо и мир но ка ко си и жи ве ла, али су

су зе оста ле у на шим ср ци ма, бол у ду ши ко ја не про ла зи. 

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Су пруг СА ША и син ЛА ЗАР

(112/4771)

По след њи по здрав дра гој мај чи ци

СА ЊИ МИ ЛО ЈЕ ВИЋ
рођ. Бо го је вић

Хва ла ти мај чи це за све што си учи ни ла за ме не. Жи вот си ми по -

све ти ла и бо ри ла се са мо за ме не.

Ја ћу се бо ри ти и би ти још ја чи, као што си ме на у чи ла.

Ни ка да те не ћу из не ве ри ти, иа ко ти то знаш.

Во лим те мај чи це нај ви ше на све ту.

Твој син ЛА ЗАР

(111/4771)

Дра гој се стри

СА ЊИ МИ ЛО ЈЕ ВИЋ
рођ. Бо го је вић

Ка ко ће мо да ље без те бе.

Се стра МИР ЈА НА с по ро ди цом

(115/4771)

По след њи по здрав дра гој

СА ЊИ МИ ЛО ЈЕ ВИЋ
рођ. Бо го је вић

од стри ца НО ВИ ЦЕ с по ро ди цом

(113/4771)

По след њи по здрав дра гој сна ји

СА ЊИ МИ ЛО ЈЕ ВИЋ
рођ. Бо го је вић

Би ла си ве ли ки бо рац у жи во ту и та кву

ће мо те пам ти ти.

Не до ста ја ћеш нам мно го, оста ћеш за у век

у на шим ми сли ма.

Све кр ва ДУ ШАН КА и за о ва САН ДРА

(114/4771)

ДА НИ ЦА 

МИ ШИК

По след њи по здрав

на шој дра гој уј ни од

по ро ди ца БА ЛИНТ, 

БА БИЋ

и СТА НИ СА ВЉЕ ВИЋ

(102/235942)

По след њи по здрав су -

пру гу и оцу

ЕФ ТИ МИ ЈУ

ТРЕН ДА ФИ ЛО СКОМ

1944–2017.

За у век у на шим ср ци ма.

Су пру га ДА НИ ЦА, 

ћер ка НА ДИ ЦА 

и зет ГО РАН

(64/235827)

По след њи по здрав бра -

ту и стри цу

ЕФ ТИ МИ ЈУ

ТРЕН ДА ФИ ЛО СКОМ

1944–2017.

Брат МИР КО, сна ја

МИ РА, бра та ни це 

ГОР ДА НА и ЗВЕ ЗДА НА

с по ро ди ца ма

(65/235827)

МИ ЛОШ

ЂУ КА НО ВИЋ

1933–2017.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Син ДРА ГАН, сна ја

СНЕ ЖА НА и уну ка 

МА РИ НА

(77/235862)

По след њи по здрав оцу

и та сту

СЛАВ КУ 

ЈА КО ВЉЕ ВУ

1931–2017.

По чи вај у ми ру. 

Ћер ке ЈЕ ЛИ ЦА, ВЕ СНА

и ЉИ ЉА 

и зет СВЕ ТО ЛИК

(98/235936)

По след њи по здрав де ди

СЛАВ КУ 

ЈА КО ВЉЕ ВУ

Не до ста ја ћеш нам.

Тво ји уну ци: НА ТА ША,

ДАР КО, ДА МИР 

и СО ФИ ЈА 

с по ро ди ца ма

(99/235936)

21. фе бру а ра пре ми нуо је наш дра ги

ОК ТА ВИ ЈАН ЖУР ЖО ВАН

ТА ВИ
1938–2017.

Са хра на ће се оба ви ти 24. фе бру а ра, у 14

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

Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га КОР НЕ ЛИ ЈА,

кћер ка ЛИ ДИ ЈА и се стра ИЛЕ А НА 

с по ро ди цом

(135/2360099)

По след њи по здрав 

МИ ЛА НУ ЂОР ЂЕ ВУ КИ ЦО ШУ
од тет ка МИЛ КИ ЦЕ, те че БРАН КА, 

се стре ИВАН КЕ и КА МЕН КЕ

(27/235725)

МИ ЛАН ЂОР ЂЕВ КИ ЦОШ
Жи ве ћеш веч но у на шем се ћа њу. Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Твој брат БО БА и сна ја ЗО РА НА с де цом

(28/235725)

По след њи по здрав ку му

МИ ЛА НУ 

ЂОР ЂЕ ВУ
од БАР ДИ ЋЕ ВИХ

(68/235829)

По след њи по здрав ку му

МИ ЛЕ ТУ

Оста ћеш за у век у ле пом

се ћа њу. 

С по што ва њем 

по ро ди це УГЉЕ ШИН 

и БУ КУР

(105/235955)

По след њи по здрав 

РА ДИ 

ЧИ КО ШУ

Ко ле ге из Фа бри ке

VCM ХИП 

„Пе тро хе ми ја”

(38/235751)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
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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БРА НИ СЛАВ НО ЛИЋ
4. I 1932 – 18. II 2017.

Био си нај бо љи су пруг, отац, де да.

Хва ла ти на све му.

Тво ји: ЖА НА, ДЕ ЈАН, НА ТА ША, МАР КО и МИ ХАЈ ЛО
(61/235829)

ИЗ ЈА ВА 

ЗА ХВАЛ НО СТИ

Овом при ли ком се

за хва љу је мо др Ду -

ша ну Сто ји ћу за све

што је ура дио за на -

шу по ро ди цу.

По ро ди ца НО ЛИЋ

(66/235829)

БРА НИ СЛАВ НО ЛИЋ

4. I 1932 – 18. II 2017.

Во ље ном бра ту по след њи по здрав од се стре ВЕ РЕ

(67/235824)

По след њи по здрав

БРА НИ СЛА ВУ НО ЛИ ЋУ

ВУ ЛЕ, ЈЕ ДРЕН КА, МА РИ ЈА и МИ ЛИ ЦА с по ро ди ца ма

(87235889)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји и Мар ко -

вом де ди

БРА НИ СЛА ВУ

НО ЛИ ЋУ 

БРА НИ

од ЖИ ВЕ, НА ДЕ и СА РЕ

(124/235991)

17. фе бру а ра 2017. пре -

ми ну ла је

МИ ЛИ ЦА 
КЛИ ПА
1935–2017.

Жи ве ћеш за у век у на -
шим ср ци ма.

Си но ви АЛЕК САН ДАР
и СЛО БО ДАН, уну ке

МИ ЛИ ЦА, ИВА НА 
и СЛА ЂА НА

(76/235856)

19. фе бру а ра 2017. на пу сти ла нас је на ша дра га

БИ СЕР КА ВОЈ ВО ДИЋ
1940–2017.

Хва ла Ти за сву љу бав и до бро ту ко ју си нам пру жа ла.

Ожа ло шће ни: син МИ ЛОШ, сна ја ВЛА ДА НА и уну ка УНА

(8/235669)

БИ СЕР КА 

ВОЈ ВО ДИЋ

Дра га стри на, оста ћеш

за у век у на шим ср ци ма.

РА ДА, БО ЈА НА 

и БРАН КИ ЦА 

с по ро ди ца ма

(78/235866)

По след њи по здрав дра гој стри ни

БИ СЕР КИ ВОЈ ВО ДИЋ БИ СИ
од ДРА ГА НА ВОЈ ВО ДИ ЋА и МИ ЛА НА и ДРА ГИ ЊЕ

КИ ЛИ БАР ДА с по ро ди ца ма

(55/235796)

19. фе бру а ра 2017. пре ми ну ла је на ша дра га

БИ СЕР КА ВОЈ ВО ДИЋ
Не до ста ја ће нам тво ја љу бав и при ја тељ ство.

ДРА ГА НА ДЕ А НО ВИЋ с по ро ди цом

(86/235887)

По след њи по здрав дра -

гој се стри

ВЕ РИ 

МАР ЧЕ ТИ

рођ. Про кић

1948–2017.

од бра та МИ ЛА НА 

с по ро ди цом

(2/235646)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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МИ ЛАН ЂОР ЂЕВ КИ ЦОШ
Те шко је жи ве ти без те бе. Веч но ћеш нам не до ста ја ти.

Не у те шни: син ЂУ РА, ћер ка МИ РА и су пру га ЛИ ДИ ЈА

(29/235725)

МИ ЛАН ЂОР ЂЕВ КИ ЦОШ 
Ми ли мој бра те, веч но ћу те пам ти ти и жи ве ћеш у мо -

јим ми сли ма.

Тво ја се стра БИ ЉА НА с де цом

(31/235728)

Мо ја во ље на ба ка

ВИ ШЊА
ШКА ЉАК

пре ми ну ла је 20. фе бру а ра.
Тво ја БОР КА

(117/235970)

Ту жна ср ца ја вља мо свим ро ђа ци ма, при -

ја те љи ма и по зна ни ци ма да је 20. фе бру а -

ра 2017, у 84. го ди ни пре ми ну ла на ша

дра га

КР СТИ НА ЂОР ЂЕ ВИЋ
Са хра на је оба вље на 22. фе бру а ра 2017, у 13

са ти, на Пра во слав ном гро бљу у Стар че ву. 

Ожа ло шће ни: ћер ка РУ ЖИ ЦА,

зет ЖИ ВАН, уну ка СВЕ ТЛА НА, 

зет БРА ТИ СЛАВ, пра у ну чи ћи МИ НА, 

ПЕ ТРА, ФИ ЛИП и РЕ ЉА 

и оста ла род би на

(120/235980)

На кон те шке бо ле сти, на ве ли ки др жав ни и вер ски пра зник, 15.

фе бру а ра 2017, у 4.05 пре ста ло је да ку ца ве ли ко ср це на шег увек

на сме ја ног де ча ка

АЛЕК САН ДРА АЦЕ СТАН КО ВИ ЋА
1993–2017.

За у век не у те шни ње го ви нај ми ли ји: отац ПРЕ ДРАГ, 

мај ка СЛА ЂА НА и брат ФИ ЛИП

(22/235714)

По след њи по здрав

АЛЕК САН ДРУ СТАН КО ВИ ЋУ АЦИ
1993–2017.

од де де СТО ЈАН ЧЕ ТА и стри ца НЕ НА ДА

(23/235714)

По след њи по здрав

АЛЕК САН ДРУ СТАН КО ВИ ЋУ
1993–2017.

Ње гов ве дар лик, мла да лач ки дух и пле ме ни тост не до -
ста ја ће нам веч но.

С љу ба вљу по ро ди ца ВИЦ КОВ
(17/235695)

По след њи по здрав

АЛЕК САН ДРУ

СТАН КО ВИ ЋУ

од ВЕ СНЕ ДРА ГО ЈЕ РАЦ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

(75/235855)

18. фе бру а ра 2017. на пу стио нас је наш дра ги син, су пруг и отац

ИВАН ЈО ТИЋ

Не ка те у ти ши ни веч ног ми ра пра ти на ша љу бав ја ча од за бо ра ва.

Тво ји нај ми ли ји

(128/236007)

ИВАН ЈО ТИЋ

За у век ћеш нам оста ти у

ср цу и се ћа њу. 

Се стра МИ РА и зет 

ЈО ЖИ с по ро ди цом

(129/236002)

ИВАН ЈО ТИЋ

По чи вај у ми ру. 

Брат БО ШКО, снај ка

МИ ЛА ДИН КА 

и бра та ни ца ОЛИ ВЕ РА

с по ро ди цом

(130/236002)

По след њи по здрав

ИВА НУ ЈО ТИ ЋУ

од сва сти ке СЛА ВИ ЦЕ, ЗО РА НА, МИ ЛА НА и СТАН КА

(133/236007)

ИВАН ЈО ТИЋ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Се стра ВЕ РА и зет 

ДУ ЦА с по ро ди цом

(131/236002)

По след њи по здрав

ИВА НУ 

ЈО ТИ ЋУ

Чу ва ће мо те од за бо ра ва.

Па ша ГО РАН 

с по ро ди цом

(132/236006)

По след њи по здрав

ИВА НУ

од па ше СИ МИ ЋА с по ро ди цом
(125/235995)

17. фе бру а ра пре ми нуо
је во ље ни су пруг, отац и
де да

ВАН ЂЕЛ 
ЏАМ ТО СКИ

За у век ћеш би ти у на -
шим ср ци ма.

Су пру га ЗА ХА РИ ЈА, 
си но ви ЗО РАН 

и НИ КО ЛА, сна ја 
МА РИ ЈА, уну ци 

МИ ЛОШ и СТЕ ФАН
(137/236015)

Пре ми нуо је мој во ље -

ни су пруг

ВАН ЂЕЛ 

ЏАМ ТО СКИ

1938–2017.

Леп сам жи вот са то бом

про жи ве ла.

Тво ја су пру га

ЗА ХА РИ ЈА

(138/236015)

Дра гом бра ту

ВАН ЂЕ ЛУ

ЏАМ ТО СКОМ

Увек ћеш би ти у ср ци ма

тво јих нај ми ли јих. 

Бра ћа ВИК ТОР и ГИ ГА,

се стре ВА СИЛ КА, 

ФИ ЛА и ВА ЛЕН ТИ НА

са сво јим по ро ди ца ма

(139/236015)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

ВАН ЂЕ ЛУ

Не до ста ја ћеш нам.

Ста на ри 

у Гун ду ли ће вој 

(140/236015)

Во ље ном оцу

ВАН ЂЕ ЛУ

ЏАМ ТО СКОМ

1938–2017.

С љу ба вљу и по што ва -

њем. Оста јеш у мом ср -

цу, ми сли ма, при чи...

Син ЗО РАН 

с по ро ди цом

(141/236015)

Дра гом та ти

ВАН ЂЕ ЛУ

По след њи по здрав од

си на НИ КО ЛЕ

(142/236015)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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По след њи по здрав

ПА У ЛИ НИ СТОЈ КО ВИЋ

СР БА, МА РИ НА и ЛО ЛА

(80/235870)

Од за бо ра ва ће мо вас чу ва ти и за у век во ле ти

СТОЈ КО ВИЋ

ПА У ЛИ НА                      СРЕ ТЕН 

1934 – 17. II 2017. 1937 – 18. X 1986.

С љу ба вљу син ДРА ГАН, сна ја ЈО ВАН КА 
и уну ци МИ ЛОШ и МАР КО

(82/235877)

ПА У ЛИ НА СТОЈ КО ВИЋ

Још јед на до бра осо ба се уз ди гла међ зве зде. Веч но ће мо пра ти ти

њен сјај.

По ро ди це СПА СИЋ и ЖДР ЊА

(100/235937)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ЕМИ ЛИА 

БА ЛОГ
28. II 2016 – 28. II 2017.

Не ка те у веч ном ми ру

пра ти на ша љу бав ја ча

од за бо ра ва.

Тво ја тет ка МАР ГИ ТА 

с по ро ди цом

(103/235944)

СЕ ЋА ЊЕ

БРА НИ СЛАВ

НО ВИ ЧИЋ

27. II 1997 – 27. II 2017.

За у век ћеш оста ти 

у ср ци ма мај ке 

МИ ЛО ДАР КЕ и се стре

ВИ О ЛЕ ТЕ с по ро ди цом

(109/235966)

26. фе бру а ра, у 11 са ти,

на Но вом гро бљу обе ле -

жа ва мо го ди шњи по мен

на шем дра гом си ну и

та ји

МИ ЛУ ТИ НУ

МИ ЛЕ ТИ ЋУ

У ср цу те но си мо, од за -

бо ра ва чу ва мо.

Не у те шни: мај ка 

ЈО ВАН КА и си но ви

УРОШ и ЛУ КА

(45/235770)

Дра ги наш

МИ ЛУ ТИН 

МИ ЛЕ ТИЋ

По до бро ти ће мо те

увек пам ти ти.

Тво ји нај ми ли ји: 

БУ КА ЗИЋ, КУ БИК 

и СТО ЈА НО ВИЋ

(63/235822)

СЕ ЋА ЊЕ

ПЕ ТРЕ 

ФИ ЛИ ПОВ СКИ

25. II 2001 – 25. II 2017.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Си н НЕ НАД 

с по ро ди цом

(46/235771)

БРА НИ СЛАВ

НО ВИ ЧИЋ

1997–2017.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји НИ КО ЛА 

и ДИВ НА

(97/2135935)

У пе так, 24. фе бру а ра 2017, на вр ша ва ју се три

го ди не от ка да са на ма ни је наш во ље ни

ВЕ ЛИ МИР ГЕРСТ НЕР

То га да на, у 11 са ти, оку пи ће мо се на ње го вом

гро бу у знак љу ба ви и по што ва ња. 

Ње го ви: уну ке МАР ТИ НА и НИ КО ЛИ НА, сна ја

ВА ЛЕН ТИ НА и син БО ЈАН
(121/235903)

25. фе бру а ра 2017, у 11

са ти, да ва ће мо го ди -

шњи по мен

НА ДИ 

ЗА ГО РАЦ

Ожа ло шће ни: кћер ке

ЉИ ЉА НА и МИР ЈА НА

с по ро ди ца ма

(122/235988)

26. фе бру а ра на вр ша ва

се го ди на од смр ти на -

ше во ље не

ИЛИН КЕ 

СТО ЈА КО ВИЋ

Но си мо је у ср цу, жи -

виш у на шим се ћа њи ма. 

Син НЕ БОЈ ША

с по ро ди цом

(123/235989)

25. фе бру а ра, у 11 са ти, на Но вом гро бљу да је мо

јед но го ди шњи по мен на шој дра гој

СВЕ ТЛА НИ МЕ ШЕГ

Сва ким да ном све ви ше нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји
(126/2135998)

У су бо ту, 25. фе бру а ра,

у 11 са ти, на Но вом гро -

бљу да ва ће мо ше сто ме -

сеч ни по мен на шем во -

ље ном

МИ ЛО ШУ 

СЕ КУ ЛИ ЋУ

Чу ва мо те у ср цу и се ћа -

њу с љу ба вљу.

Су пру га НА ТА ЛИ ЈА,

син АЛЕК САН ДАР 

и ћер ка МИР ЈА НА

с по ро ди цом

(134/236008)

ПО МЕН

МИ ЛАН НЕ СТО РО ВИЋ
25. II 1997 – 2017.

У ср цу те чу ва мо.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ЈЕ ЛЕ НА, ћер ка НА ДА

с по ро ди цом, си но ви СЛО БО ДАН, МИ ЉАН 

и СА ША с по ро ди ца ма
(136/236014)

19. фе бру а ра 2017. за у -

век је пре ста ло да ку ца

ср це мо је мај ке, ба ке и

та ште

БО ЖИ ДАР КЕ

ДОЈ ЧИ НО ВИЋ

1936–2017.

Би ла си наш осло нац и

по др шка у жи во ту. За у -

век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: ћер ка

СНЕ ЖА НА, зет МАР КО,

унук НИ КО ЛА и уну ка

ЈЕ ЛЕ НА

(104/235954)

МИ РО СЛАВ

МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ

14. V 1950 – 21. II 2017.

Ли пи ка, на пу стио си

нас пре ра но, а на ма је

пре те шко. Бу ди спо ко -

јан. Жа ли ће мо за то -

бом, на да ти се да ћеш

да се вра тиш.

Ожа ло шће ни: си но ви

МИ ЋА и ЗО КИ, су пру га

ЦИ ЦА, сва сти ка 

ДА НИ ЦА са су пру гом

БО РОМ

(32/235730)

По след њи по здрав ком -

ши ји

МИ РО СЛА ВУ

од ста на ра згра де у Ми ке

Ала са 11/19, Пан че во

(33/235730)

16. фе бру а ра 2017. за у век нас је на пу стио наш

во ље ни су пруг, отац, де да и брат

ЖИ ВО МИР СИ МИЋ МИР КО
1946–2017.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га СЛА ВИ ЦА, ћер ка 

ЈА ДРАН КА, зет НЕ НАД, уну ци СТЕ ФАН и ЛУ КА,

брат ВИ ТО МИР и сна ја СЛО БО ДАН КА
(44/235767)

По след њи по здрав  дра гој се стри Фе ми

ЕУ ФЕ МИ ЈА МАР КИ ЋЕ ВИЋ
рођ. Јан ко вић – Ма ки на

са хра ње на у Зе му ну.

Не ка те у ти ши ни веч ног ми ра пра ти брат ска љу -

бав ја ча од вре ме на и за бо ра ва.

Брат БРАН КО с по ро ди цом
(59/235857)

ЕУ ФЕ МИ ЈА МАР КИ ЋЕ ВИЋ
С љу ба вљу и веч ним се ћа њем чу ва ће мо Те од за бо ра ва.

Тво ји СР ЂАН и МА РИН КА

(60/235818)

СЕ ЋА ЊЕ

БИ СЕР КА 

НИ КО ЛИЋ

ШТР БАН

1920–2009–2017.

Твој унук РА ДИ САВ

(3/235660)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГО СЛАВ

ПАН ТИЋ

25. II 2002 – 25. II 2017.

Вре ме про ла зи, се ћа ње

и ту га остјау.

С љу ба вљу и по што ва -

њем тво ји нај ми ли ји

(43/235758)

ВИН КА ИЛИЋ

ПА НИЋ

28. II 2015 – 28. II 2017.

Две су го ди не про шле.

Вре ме не у мо љи во те че,

ал’ се ћа ње на те бе оста је.

Тво ја ма ма ИРЕ НА 

и се стра ВЛА ДИ СЛА ВА

(143/236027)
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СЕ ЋА ЊЕ

ДАМ ЊА НО ВИЋ

АЛЕК САН ДАР БО РИ СЛА ВА     ДУ ШАН
17. VII 1921               17. XI 1922                  6. IV 1952 

– 29. VIII 2016.         – 19. III 2009. – 27. VII 2014.

Се ћа ње на на ше дра ге ро ди те ље и бра та.

С љу ба вљу и по што ва њем тра ју и жи ве у на ма.

МИ РО СЛАВ, ВЕ РА, ПЕ ТАР, МИ ЛО РАД и АН ДРЕ ЈА 

са сво јим по ро ди ца ма

(5/235664)

Се ћа ње на на шег дра гог

ПЕ ТРА 

АН ДРИ ЋА

2009–2017.

Про шло је осам го ди на од

ра стан ка с то бом. Се ћа ња

на те бе оста ју веч на.

Тво ја по ро ди ца

(69/235837)

1. мар та на вр ша ва се

шест ме се ци од смр ти

мог во ље ног су пру га

ПЕ ТРА 

БОГ ДАНА

1935–2016.

Веч но ожа ло шће на 

су пру га МИ НЕР ВА

(72/235850)

25. фе бру а ра 2017. на вр ша ва се че тр де сет

ту жних да на от ка ко нас је на пу сти ла на ша

ДУ ШАН КА АВРА МО ВИЋ

Осе ћај ту ге да те ви ше не ма не пре ста је.

По мен ће се одр жа ти на Но вом гро бљу, у

су бо ту, у 10.30. 

Син МИЛАН и ћер ка МА РИ НА 

с по ро ди цама

(73/235857)

Се ћа ње и по мен дра гом, во ље ном и ни ка да не за -

бо ра вље ном

ГО РА НУ РА ДОЈ ЧИ ЋУ

Љу бав пре ма те би и да нас плам ти у ср ци ма на -

шим, лик и де ла тво ја веч но ће жи ве ти у на ма. 

Во ле ће те веч но тво ји: мај ка МИ ЛИ ЦА, 

брат БО БАН, сна ја ЉУ БИ ЦА, бра тић БО ЈАН 

и бра та ни ца СА ЊА
(74/235854)

Че ти ри го ди не без те бе

АЛЕК САН ДАР

СТА МЕН КО ВИЋ

Ду ши це дра га, мно го

нам не до ста јеш.

Тво ји: се ка, ма ма, та та,

ба ка и де да

(83/135880)

Го ди шњи по мен

АЛЕК САН ДАР

СТА МЕН КО ВИЋ

Вре ме про ла зи, а бол је

све ве ћа.

Тво ји: де да МИ ЛО МИР

и уј ка ДРА ГАН

(84/235880)

Го ди не про ла зе...

ГО РАН РА ДОЈ ЧИЋ

Не до ста јеш....

ЖАР КО и МИ ЛОЈ КА

(40/235755)

У су бо ту, 25. фе бру а ра 2017. у 11.30, на Но вом гро бљу

да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шој дра гој

СМИ ЉИ ДЕ СПО ТОВ СКИ
Ње ни нај ми ли ји

(89/235897)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛИ ВО ЈЕ МИ ЋИЋ
2008–2017.

По ро ди ца
(90/235898)

Дра гом и во ље ном

ГО РА НУ 

ДЕН ЧИ ЋУ
Увек си био и оста ћеш

део нас.

Тво ји: ДРА ГИ ЦА, МА ЈА,

МАР КО, ДА ЧА, ИВА НА,

ИСИ ДО РА, ЕМА, 

ДА НИ ЛО, ЛА ЗАР 

и ДУ ШАН

(91/235905)

Ше сто ме сеч ни по мен

ГО РАН ДЕН ЧИЋ
1980–2016.

У ср цу ту га, бол на ти ши на, у на шем до му огром -

на пра зни на. Не ви ди мо ти очи, не чу је мо глас,

али зна мо ту си по ред нас. Во ли мо те.

Тво ји нај ми ли ји
(92/235905)

26. фе бру а ра 2017. на -

вр ша ва се че тр де сет да -

на од смр ти на шег дра -

гог оца, та ста, де де и

пра де де

ЈО СИ ПА 

КА ЛУ ЖЕ

С љу ба вљу тво је ћер ке

СЛА ВИ ЦА, КА ТИ ЦА и

ОЛ ГИ ЦА с по ро ди ца ма

(93/235922)

Про шло је де вет го ди на от ка ко смо оста ли без

твог осме ха и то плог до ди ра, наш во ље ни и дра -

ги су пруг, отац и де да

ФРЕ ДИ ВИГ
1938–2008.

За у век ње го ви: ИВАН КА, МИ ША, КА ТА и СА ЛЕ
(94/235925)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛО БО ДАН 

ПЕ ТРОВ СКИ

26. II 2009 – 26. II 2017.

Увек ћеш нам не до ста -

ја ти.

Се стре МИ ЛИ ЦА 

и ЉУ БИ ЦА 

с по ро ди цом

(95/235926)

Пет на е сто го ди шњи по -

мен 

ДИ МИ ТИ ЈА

ПАН ДИ ЛОВ СКИ

2002–2017.

Су пру га ЉУ БИ ЦА, 

си но ви ЗО РАН 

и СТО ЈАН с по ро ди цом

(96/239526)

23. фе бру а ра 2017. на вр ша ва се шест го ди на от -

ка да ни је с на ма на ша во ље на

СР БИ ЈАН КА МИ КИЋ

Вре ме ко је је про шло ни је убла жи ло на шу ту гу.

С љу ба вљу чу ва ће мо нај леп ше успо ме не на те бе.

Тво ји нај ми ли ји: ћер ка СВЕ ТЛА НА, уну ка 

МИ ЛА НА и су пруг СЛО БО ДАН
(101/2359805)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛО БО ДАН 

ПЕ ТРОВ СКИ

2009–2017.

Сна ја МИ ЛИ ЦА с де цом

(88/235891)

25. фе бру а ра, у 11 са ти,

на Ста ром пра во слав ном

гро бљу да ва ће мо го ди -

шњи по мен на шој дра гој

АН ЂЕЛ КИ 
ВЕ ЛИ КИ НАЦ

Оста ћеш увек у на шим
ср ци ма.

Си но ви ЂОР ЂЕ 
и ДУ ШАН 

с по ро ди ца ма
(47/235774)

Не мам ре чи... Не до ста -

јеш мно го и увек ћеш...

АН ЂЕЛ КА 

ВЕ ЛИ КИ НАЦ

БРА НИ СЛАВ, СА НЕ ЛА

и ДА ВОР

(85/235884)

АН ЂЕЛ КА 

ВЕ ЛИ КИ НАЦ
Ја ко ми фа лиш, ми ла

мо ја ба ко!

ЛИ ДИ ЈА

(108235962)

СЕ ЋА ЊЕ

СВЕТ КО ЗО РИЋ

1. III 1997 – 1. III 2017.

Жи ве ћеш за у век у на -

шим ср ци ма.

Тво ја по ро ди ца

(106/235956)

СЕ ЋА ЊЕ

ВР ЗИЋ

ЛА ЗАР                         МА РИ ЈА
22. VIII 2016 – 22. II 2017.       29. II 2004 – 1. III 2017.

Ва ше ЉИ ЉА НА и ЈО ВА НА
(127/236001)
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У су бо ту, 25. фе бру а ра, у 11 са ти, обе ле жа ва мо че тр де се то днев ни

по мен

ДРА ГО СЛА ВИ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ
Не до ста јеш нам пу но, мај чи це на ша ми ла.

По чи вај у ми ру.

Тво ја де ца

(37/235750)

26. фе бру а ра 2017, у 12 са ти, на гро бљу Ко теж да ва -

ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шој во ље ној

ДУ ШАН КИ ДУ БИЋ
1945–2016.

С љу ба вљу по ро ди ца ДУ БИЋ

(39/235754)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗО РАН ПЕ РИН
2013–2017.

Увек си у на шим ср ци ма и ми сли ма.
Тво је: ДА НА, СА ШКА и МИ РА с по ро ди цом

(41/235756)

СЕ ЋА ЊЕ

БРАН КО НА СТИЋ
2002–2017.

Успо ме ну на ње га чу ва ју ње го ви нај ми ли ји

(42/235757)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈОН СФЕ РА

1939–2012.

По ро ди ца

(48/235776)

СЕ ЋА ЊЕ

ВУ КО МИР

ЛА ЛИЋ

2013–2017.

С љу ба вљу и ту гом 

по ро ди ца

(49/235777)

СЛА ЂА НА 

ГУ ЦИ ЈАН

4. мар та 2017, у 11 са ти,

на Но вом гро бљу обе ле -

жа ва мо го ди шњи по -

мен.

Су пруг ЈО ВАН и ћер ка

ИВА НА с по ро ди цом

(52/235780)

СЕ ЋА ЊЕ

на дра ге ро ди те ље и је ди ног бра та

СЕ КУ ЛИЋ

ОЛ ГА       СТА НИ СЛАВ    ЗО РАН
1923–1977.             1922–1984.               1953–1992.

40 го ди на                33 го ди не                25 го ди на

Све што да ље вре ме ле ти

све се ви ше про шлост гр ли,

све се ви ше мо ји мр тви

ме ни чи не не у мр ли.

Кроз смрт са мо тре ба про ћи

па ћу се ја с њи ма сли ти,

ако та мо не ма ни шта

и тад ће мо јед но би ти.

Ту жна ЉИ ЉА НА ПЕ ТРО ВИЋ, рођ. Се ку лић

(18/235011)

СЕ ЋА ЊЕ

НЕ ДЕЉ КО 

ТО КО ВИЋ

27. II 2014 – 27. II 2017.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Тво ји нај ми ли ји

(54/235794)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈЕ ЛЕ НА 

СТЕ ФА НО ВИЋ

25. II 2014 – 25. II 2017.

Вре ме про ла зи, а ту га и

бол оста ју.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Син МЛА ДЕН 

с по ро ди цом

(57/235806)

25. фе бру а ра 2017, у 11 са ти, да ће мо го ди шњи по мен на шем дра гом

ЗА РИ ЈИ СА ВИ ЋУ

С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди ца СА ВИЋ

(56/235803)

Про шло је шест го ди на от ка ко ни је с на ма наш

МИ ТАР СТОЈ КО ВИЋ

Су пру га МИ ЛЕВ КА, син НЕ БОЈ ША, 

ћер ка НА ТА ША, сна ја АЛЕК САН ДРА и уну чад

АН ДРИ ЈА НА, АЛЕК САН ДАР и СТЕ ФАН
(50/235779)

У су бо ту, 25. фе бру а ра, у 11 са ти, на Но -

вом гро бљу да ва ће мо го ди шњи по мен на -

шем во ље ном

МИ ЛО ВА НУ 

ЈОК СИ МО ВИ ЋУ
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 ји  вре ме ко је ума њу је ту гу, не

по сто је ре чи ко ји ма се мо же опи са ти ко -

ли ко нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(58/235815)

28. фе бру а ра би ће че ти ри го ди не од твог од ла ска

МИР КО РА ДО МИ РО ВИЋ

Не до ста ју нам тво ји са ве ти, по др шка, за гр ља ји...

Тво је: МИ ЛЕ НА, БО ЈА НА, БИ ЉА, ЖИ ЖА 

и ЦО ЦА
(81/235876)

ПО МЕН

МИ ЛЕ ТА 
ГУ ЦИ ЈАН

Мај ка СО ФИ ЈА и брат
ЈО ВАН с по ро ди цом

(51/2135780)

СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШАН ЛА ЗИЋ
2016–2017.

Ку ме, не до ста јеш нам...
Ку мо ви ЖЕЉ КО, ДУ ШИ ЦА и МИ ЛА НА

(62/235819)

Дра гом

МИ ЋИ

Про шла је го ди на от ка -

да ни си с на ма, али се -

ћа ње на твој осмех и

тво ју до бро ту, оста ће

за у век у ср ци ма оних

ко ји су те во ле ли.

Тво ја те та СЕ КА, 

те ча ЂУ РА и се стре

ЈА СМИ НА и МИ ЛИ ЦА

(116/235969)

Про ђе го ди на ту ге и бо -

ла за во ље ним и ни кад

не пре жа ље ним бра том

ДУ ША НОМ 

ЛА ЗИ ЋЕМ

24. VII 1961 – 27. II 2016.

Се стра ЉИ ЉА НА и зет

МИ ЛОШ с по ро ди цом

(119/235976)

У су бо ту, 25. фе бру а ра

2017. одр жа ће се го ди -

шњи по мен си ну и бра ту

ДУ ША НУ 

ЛА ЗИ ЋУ

24. VII 1961 – 27. II 2016.

Отац РА ДО ВАН, брат

ЗО РАН и се стра 

ЗО РИ ЦА с по ро ди цом

(118/235976)

Дво го ди шњи по мен

РАД МИ ЛА 
ДЕ ЈА НОВ СКА

РА ЦА
Мај ко мно го нам не до -
ста јеш. Жи ве ћеш веч но
у на ма.
Си но ви ДА НЕ и ДО БРЕ

и уну ци ДЕ ЈАН 
и ДАР КО с по ро ди ца ма

(79/235869)

Се ћа ње на на шег

МИ РО СЛА ВА

ВУЈ КО ВИ ЋА

Део нас је оти шао с то -

бом.

Твој син ДУ ШАН 

и су пру га СА ЊА

(70/235848)

У су бо ту, 25. фе бру а ра
2017. на Но вом гро бљу,
у 10 са ти, да ва ће мо ше -
сто ме сеч ни по мен на -
шој дра гој

СМИ ЉИ 

ВИ ДА НО ВИЋ
1966–2016.

Во ље ни ни кад не уми ру!

СТЕ ВА и ВИ ДА

(107/235961)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ РО СЛАВ

ВУЈ КО ВИЋ

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Таст СА ВА и та шта

ЦВЕ ТАН КА

(71/235847)
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СЕ ЋА ЊЕ

ВЕ ЛИ КИ НАЦ

СВЕ ТО ЗАР                       БЕ ЖИ КА
2011–2017.                                          2015–2017.

С љу ба вљу, по што ва њем и за хвал но шћу чу ва мо успо ме ну на на ше
ро ди те ље.

Ћер ке ВЕ РИ ЦА и ЈЕ ЛИ ЦА с по ро ди ца ма

(4/235663)

Про шло је че тр де сет

да на, а мо је дра ге се -

стре не ма

СТО ЈАН КА 

ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

рођ. Гру бе тић

Твој брат МИ ТА

с де цом

(6/235665)

ВЛА ДИ МИР ВЛА ДА 

РАЈ КО ВИЋ
2003–2017.

С љу ба вљу и ту гом чу ва мо успо ме ну на те -

бе, бес крај но жа ли мо што ни си с на ма.

Тво ји: ма ма, та та и се стра

(7/235668)

IN MEMORIAM

27. фе бру а ра 2017. на вр ши ће се го ди ну да на от ка ко нас је за у век

на пу стио наш во ље ни су пруг, та та, де да и брат

ЈО ВАН МИ ШИЋ
1947–2016.

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо се око ње го вог гро ба

у Вр шцу оку пи ти у су бо ту, 25. фе бру а ра, у 11.30.

С ту гом и љу ба вљу ње го ви нај ми ли ји

(9/235671)

Мој во ље ни брат

ВА СА ЋИ РИЋ

23. II 2005 – 23. II 2017.

Жи ви у на шим ми сли -

ма, успо ме на ма и се ћа -

њу. Док је нас и ти ћеш

жи ве ти.

Тво ја се стра РУ ЖИ ЦА 

с по ро ди цом

(10/235673)

На шем

ВА СИ ЛИ ЈУ ЋИ РИ ЋУ
23. II 2005 – 23. II 2017.

Вре ме бес по врат но про ла зи, али у на ма жи ви сјај
срећ них да на.

Тво ја по ро ди ца
(11/235674)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЕ ЛИ БОР БО РА ЈА НКО ВИЋ
23. II 2011 – 23. II 2017.

Чу ва мо га од за бо ра ва.

Ње го ве: ЕВА, ВА ЉА и НА ТА
(11/235688)

МИ РО СЛАВ

МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Твој стриц МИ РО СЛАВ

и стри на НА СТА СИ ЈА

(12/235690)

АН ЂЕЛ КО

СТАН ЧУЛ

2014–2017.

Иа ко вре ме про ла зи,

увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

По ро ди ца

(13/235691)

26. фе бру а ра 2017, у 11

са ти, да ва ће мо го ди -

шњи по мен во ље ном су -

пру гу и оцу

ТРА ЈА НУ 
БЕЗ ЊИ

Ожа ло шће ни: су пру га
МИ РА и ћер ке ВЕ СНА 

и ГОР ДА НА 
с по ро ди ца ма

(14/235692)

26. фе бру а ра да је мо че -

тр де се то днев ни по мен

во ље ном су пру гу, оцу и

де ди

БРА НЕ ТУ 

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИ ЋУ

Уте хе не ма, за бо рав не

по сто ји, по сто је са мо

су зе и бол.

Ожа ло шће ни: су пру га

ЈЕ ЛЕ НА, ћер ке 

ОЛИ ВЕ РА и ДРА ГА НА,

зе то ви МИ ЛАН 

и ВЛА ДА и уну ци 

СТЕ ФАН и НИ КО ЛИ НА

(19/235703)

У су бо ту, 25. фе бру а ра, у 11 са ти, на Но вом гро -

бљу, да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шој дра гој

МИ ЛЕ НИ ВИ РИ ЈЕ ВИЋ
дипл. инж. по љо при вре де

С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди ца
(20/235706)

1. мар та 2017. на вр ша ва се де сет го ди на от кад

ни је с на ма

УРОШ БО ЖИЋ
2007–2017.

И да нас те чу ва мо од за бо ра ва.

Тво ја су пру га ЈУ ЦА, си но ви ЗО РАН 

и СЛО БО ДАН са сво јим по ро ди ца ма
(21/235707)

25. фе бру а ра, у 11 са ти,

да ва ће мо го ди шњи по -

мен

ВИ ДИ 
НИ КО ЛИЋ

Мај ко мо ја у ср цу ту га,
на гро бу ти ши на, а у ку -
ћи ве ли ка пра зни на.

Тво ја ћер ка НА ТА ША 
с по ро ди цом

(26/235723)

25. фе бру а ра 2017. на -

вр ша ва се че тр де сет ту -

жних да на од смр ти

ДРА ГО МИ РА

ЂУ РИ ЋА

1943–2017.

Оста ћеш за у век у на -

шим ср ци ма, ни кад не -

за бо ра вљен.

Су пру га ТА ТЈА НА, 

ћер ка КА ТА РИ НА и син

ДИ МИ ТРИ ЈЕ

(30/235727)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље 

КР СТИЋ

СТО ЈАН КА                    БЛА ГО ЈЕ
1916–2012.                                 1914–1993.

За бо рав не по сто ји.
Син ЗЛАТ КО с по ро ди цом

(34/235733)

У су бо ту, 25. фе бру а ра 2017, у 12 са ти, на

Но вом гро бљу да ва ће мо го ди шњи по мен

на шој дра гој 

АН ЂЕЛ КИ ПА ВЛОВ

Са за хвал но шћу ње ни нај ми ли ји

(35/235723)

СЕ ЋА ЊЕ

АЛЕК САН ДАР

ЧИ НИЋ

2007–2017.

Про шло је де сет го ди на

без те бе, а ти си са

мном.

Тво ја ЗО РА

(1/235645)

Шест ме се ци от ка ко нас је на пу стио и за у век ће нам

оста ти у ср ци ма наш во ље ни

МИ ЛАН РУ ЖИЋ
С по што ва њем и за хвал но шћу по ро ди ца РУ ЖИЋ

(36/235739)

ЉИ ЉА НА 
МИ КЉИН

Две го ди не су про шле,
ал’ љу бав ни када.

Ва ша де ца НЕ НАД 
и ЖЕ ЉА НА

(53/235781)

По мен дра гој

МИ ЛЕ НИ 

ВИ РИ ЈЕ ВИЋ

Ду бо ко по што ва ње и

мно го ле пих тре ну та ка

нас ве зу је.

Ку мо ви: по ро ди ца 

ЈО ВА НО ВИЋ

(147/236035)



Дру ги фе сти вал „Moonwalk”
одр жан је про те клог ви кен да
у дво ра ни „Апо ло”. Ова ма ни -
фе ста ци ја прак тич но је на ста -
вак оку пља ња у знак се ћа ња
на јед ног од нај та лен то ва ни -
јих рок му зи ча ра – Оли ве ра
Ме са ро ша, ко је је ра ни јих го -
ди на ор га ни зо ва ла ње го ва су -
пру га Не да уз по моћ број них
ко ле га и при ја те ља.

Пр ве ве че ри, у пе так, 17.
фе бруа ра, на сту пи ло је шест
ре ла тив но не а фир ми са них бен -
до ва, ко ји су се пред ста ви ли с
нај ма ње че ти ри ну ме ре. Част
да пр ви на сту пи имао је дуо
„Ен си ин”, а чи не га Оли ве ро -
ве ћер ке Ев ге ни ја и Си мо на.
По ред во кал них мо гућ но сти,

оне су, на за до вољ ство при сут -
них, по ка за ле и за вид но уме ће
на ги та ри и ви о ли ни. По том се
на би ну по пе ла Ада Бр кић, а
по сле ње су на сту пи ла још два
пан че вач ка са ста ва – „The
Sand” и „Син дром”. Из ме ђу
по ме ну тих бен до ва сви ра ла је
бе о град ска „Пи ко ва да ма”, а
офи ци јел ни део фе сти ва ла

окон ча ли су „Функ ци о не ри”,
пре по зна тљи ви му зи ча ри из
на шег гра да ко ји су се спе ци -
јал но ску пи ли за ову зго ду.

У ре ви јал ном де лу нај пре се
на стеј џу на шао „Буч Ке си ди”,
је дан од тре нут но нај ак тив ни -
јих и нај пер спек тив ни јих ло -
кал них са ста ва, а ње гов јед но -
ча сов ни кон церт пре ва зи шао

је сва оче ки ва ња. За ве су на
про грам пр ве ве че ри спу стио
је „Про је кат”, ко ји се пред ста -
вио про шле го ди не, а за раз -
ли ку од та да ње го ва сви р ка је
не у по ре ди во ви ше на ги ња ла
ка џе зу.

Дру го ве че за по чео је
пан че вач ко-бе о град ски са став
LVC-s, не ка да шњи „Баш-Че -
лик”, пред во ђен чу ве ним рок
кри ти ча ром и пу бли ци стом
Алек сан дром Жи ки ћем, ко ји
у по след ње вре ме све ви ше
не гу је му зич ки пра вац под на -
зи вом аме ри ка на. Усле дио је
на ступ од лич них блу зе ра из
гру пе „Со ул сти мерс”, а по себ -
ну па жњу иза зва ло је пе ва ње
Ка та ри не Ар се нов. До бру ат -
мос фе ру одр жао је бенд „Ph”
уз по моћ во ка ла Бо ја не Ра чић
и ги та ри ста Бор ка Ни ко ли ћа
и Ба не та Глу ва ко ва, ко ји је са
сво јим три ом на бри љан тан
на чин за тво рио ово го ди шњи
фе сти вал „Moonwalk”.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

» Наставак са стране 1

Као што је већ ре че но, ха лу су
за у зе ли ве ли ки про из во ђа чи, а
њи хо ви ути сци мо гу се са же ти
у јед ну ре че ни цу – „Сла ни ни -
ја да” се јед но став но не про пу -
шта, без об зи ра на окол но сти,
хлад но ћу, ста ње у др жа ви или
ку пов ну моћ гра ђа на.

Ва си ли је Илић из Ин ду -
стри је ме са „Зма је вац” из
Ири га на вео је да са сво јим са -
рад ни ци ма у Ка ча ре во до ла зи
пет го ди на те да је стал но на
истом ме сту – у нај у жем цен -
тру ха ле и, ка ко је ре као, за у -
зи ма ју це ло „по лу о стр во”. То
„за до вољ ство” ко шта ло их је
без ма ло три ста хи ља да ди на -
ра. И упр кос не баш јеф ти ном
за ку пу про сто ра успе ва ју да се
на ђу на по зи тив ној ну ли и
оправ да ју сво је при су ство, јер
им је ве о ма ста ло да се пред -
ста ве на овом сај му. А пре ма
ре чи ма са го вор ни ка из Ири га
има ју шта да по ну де – од го то -
вих је ла до ком плет ног про -
гра ма спе ци ја ли те та од ман гу -
ли це.

Бран ко Шо па ло вић из Мач -
ка та је ов де ше сти пут и увек је
у ха ли. Он и еки па су ту, та ко -
ђе, ви ше ра ди мар ке тин га и да
би по де ли ли по ко ју ви зит кар -
ту. Глав ни про из вод им је пр -
шут, али сла ни на иде нај бо ље.
Не ке ве ли ке за ра де не ма, по -
што се од би ју тро шко ви за ку -
па, пу та и сме шта ја. Кад је о
то ме реч, увек бо ра ве код
истих љу ди из се ла, с ко ји ма
су се већ спри ја те љи ли.

Јан ко Це снак из пан че вач ке
ме са ре „Пла ви Ду нав” ис та као
је да су им нај тра же ни ји ар ти -
кли ба ре на сла ни на (380 ди -
на ра по ки ло гра му) и пан че та
(680 ди на ра), а да љу ди нај че -
шће узму по јед ну та блу.
Пе тер Пап из ско ре но вач ке
ме са ре ко ја но си ње го во пре -
зи ме (и чи ји ће у бу дућ но сти
би ти вла сник) на гла сио је да
ње го ва по ро дич на фир ма већ
чи та ве две де це ни је уче ству је
на овом је дин стве ном фе сти -
ва лу ме сних пре ра ђе ви на.

ОДР ЖА НА ЈУ БИ ЛАР НА ГА СТРО НОМ СКА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

КА ЧА РЕ ВАЧ КА „СЛА НИ НИ ЈА ДА” ПО КА ЗА ЛА СВУ СНА ГУ

Сто га су ови вред ни пред у зет -
ни ци од лу чи ли да то ура де и
ове го ди не, прем да ла не ни су
би ли за до вољ ни сал дом, на -
ро чи то у од но су на не ка да -
шња вре ме на. За че ти ри да на
мо ра ли су да пла те сто хи ља -
да, али им је, као и код дру гих
ин ду стри ја ла ца, мар ке тинг
био при о ри тет. Нај тра же ни ји
про из вод би ла је сла ни на ди -
мље на на кла си чан на чин, ко -
ја је ко шта ла шестсто ди на ра
по ки ло гра му, а глав ни спе -
ци ја ли тет та ко зва на „со фиј -
ска” ко ба си ца.

Код до ма ћи на је нај сла ђе
Ис пред по ме ну тог спорт ског
објек та на шли су се ма њи про -
из во ђа чи или ти пра ви до ма -
ћи ни, ко ји су ну ди ли ау тен -
тич не ме сне ру ко тво ри не.

Пан че вац Ар менд Хо ти и
љу ди из Вла ди ми ров ца про да -
ва ли су сла ни ну и ко ба си цу од
до ма ћих сви ња здра во от хра -
ње них у Пе шча ри.

Ми ле Сте фа но вић из Ка ча -
ре ва ско ро сва ке го ди не има
штанд, а већ у пр вих не ко ли -
ко са ти манифестацијe про -
дао је два де се так ки ло гра ма
сла ни не за се дам сто ди на ра

по ки ло гра му, док су ко ба си це
ишле за осам сто. Сви про из во -
ди су пра вље ни по тра ди ци о -
нал ним ре цеп ту ра ма.

Ње гов су гра ђа нин Зо ран Та -
сић про да вао је швар глу у теп -
си ји без ко жу ре за пет сто ди -
на ра по ки ло гра му. Оти шла
му је и сла ни на, а ма сов но су
ку по ва не и ко сти за чор бу.

„шајб ну” од два ми ли ме тра; на
укуп ну ма су до да је око два од -
сто со ли, као и (ис кљу чи во)
ту ца ну па при ку и ку ва ни лук
да би се до био при ја тан и пи -
том укус.

За го сте свет ска по ну да
А куп це из свих ку та ка „бе лог
све та” би ло је не мо гу ће из бро -

али су јој не у по ре ди во ми ли ји
ау ти ћи и змај.

Мил ка из Бе о гра да до сад
ни кад ни је би ла у „нај ма сни -
јем се лу”, за ко је је са зна ла од
се стре из Зре ња ни на, чи ји муж
ту до ла зи мал те не од са мог по -
чет ка. Ње на при ја те љи ца Вој -
ка Ву ков ку пи ла је сла ни ну и
чвар ке код се ља ка од мах чим
је до шла, јер на про сто ни је
мо гла да им одо ли. Њи ма две -
ма се до па да ју и про из во ди од
ман гу ли це, као и коњ ске ко ба -
си це. Нај ви ше их је из нер ви -
ра ло то што је не ко на цр но
по ку шао да им на пла ти пар -
кинг. Раз ми шља ле су да „љу -
ба зне” до ма ћи не при ја ве, али
су ипак од у ста ле за рад до брог
рас по ло же ња.

А до брог рас по ло же ња ни је
мањ ка ло. Као и увек, би ло је и
ра зних пра те ћих са др жа ја, од
ко јих вре ди из дво ји ти из ло -
жбу деч јих ка ри ка ту ра на те му
сла ни не.

На рав но, ни број ни по кло -
ни ци ва шар ске ат мос фе ре ни -
су би ли ус кра ће ни за опу штен -
ци ју. И то до ду бо ко у ноћ.

По ред чу ве них ша три с на -
род ном му зи ком, ни шта ма ње
за бав но ни је би ло ни око штан -
до ва, а на по је ди ним се, уз ко -
ба си це и до бру до ма ћу ра ки ју,
мо гло ужи ва ти и у ре геу, ла ти -
ну, ро кен ро лу, а бо га ми и у ста -
рим до брим сев да лин ка ма.

И по сле нек не ко ка же да
„Сла ни ни ја да” ни је свет ска...

Фото: В. Ђурђевић

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.

Леа и Лео
Ова два ма ла ме шан ца, те жи не
од мак си мал но де вет-де сет ки -
ло гра ма, про на ђе на су пре не ко -
ли ко да на у На род ној ба шти.
Из гле да ју ве о ма чи сто и уред но,
па је ве ро ват но да су не ко ме по -
бе гли из ку ће или дво ри шта.
Ста ри су око го ди ну да на и ве о -
ма су дру же љу би ви и до бри пре -
ма дру гим пси ма.

При вре ме но су скло ње ни са
ули це, али хит но тра же вла сни -
ка или не ко га ко би их удо мио. Ин фор ма ци је се мо гу до би -
ти на кон такт-те ле фон 063/110-08-75.

Ушке
Пре ле па чу па ва и уша та жен ки -
ца ста ра два и по ме се ца тра жи
но ви дом. Спа се на је са ули це
то ком нај хлад ни јих зим ских
да на, а про на ђе на је у из у зет но
ло шем ста њу – без дла ке и с по -
вре да ма.

За хва љу ју ћи по мо ћи на ше ху -
ма не су гра ђан ке опо ра ви ла се и
са да је спрем на за но ви жи вот.
Сте ри ли за ци ја је обез бе ђе на, а
за све оста ло за ин те ре со ва ни ма је на рас по ла га њу кон такт-
-те ле фон 061/683-10-54.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

ОДР ЖАН ДРУ ГИ ФЕ СТИ ВАЛ „MOONWALK”

У знак љу ба ви пре ма ро кен ро лу

Тре нут но има шест сви ња у то -
ву, а за ову при ли ку об ра дио је
две. Сва ке го ди не има штанд
са сво јом ро бом, и то по це на -
ма ко је го ди на ма ни су ме ња -
не.

Ми лу тин За јо вић је, за јед но
са су пру гом Бран ком, по но во
ну дио ње гу шку ко ба си цу, су ви
врат и су ву пр шу ту. Они не
ме ња ју ло ка ци ју те зге и, за
раз ли ку од не ких дру гих, не
ми сле да је за куп пре ви сок.
Ми лу тин је од оца на сле дио
сву нео п ход ну ин фра струк ту -
ру – од пу шни це до ма ши не за
мле ве ње ме са. Ипак, не га ји
сво је сви ње, већ их ку пу је код
про ве ре них сто ча ра. Пре по ру -
чио је ко ба си цу, ко ју пра ви по
јед но став ном ре цеп ту: ко ма ди
сла ни не ме љу се кроз нај та њу

ја ти. Дра ган Ера ко вић из Ко -
стол ца до ла зи ре дов но де сет
го ди на, обич но су бо том, а са да
је из ним но на вра тио пр вог да -
на због то га што је пра зник.
Во ли чи сто ба нат ске про из во -
де, а сма тра да су це не би ле
са свим при сту пач не.

Сне жа на Ђор ђе вић из По -
жа рев ца пр ви пут је на „Сла -
ни ни ја ди”, а за њу је чу ла од
ку мо ва. Ни је оче ки ва ла да је у
пи та њу ово ли ка фе шта, али
ни, с дру ге стра не, да су це не
то ли ке ко ли ке су.

Ка ча рев ка Све тла на Ћу ла -
фић сва ке го ди не у вре ме по -
ме ну те фе ште има мно го по -
сла јер јој у го сте до ла зи сил на
род би на из Ло зни це, Бе о гра да
и Сом бо ра. Ње на уну ка Ана -
ста си ја во ли да је де сла ни ну,
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Ро ђе но но во 
при ја тељ ство

Клуп ска сла ва 
– Сте фан Де чан ски

Уто рак, 14. фе бру ар. Све ти
Три фун. Че ти ри са та. Ју тро, а
ноћ... Пар кинг СЦ-а „Мла -
дост”. Ме сто ода кле је од ва -
жна екс пе ди ци ја Фуд бал ског
клу ба „Же ле зни чар” кре ну ла
пут Ко со ва и Ме то хи је, у по се -
ту сво јим при ја те љи ма из Гра -
ча ни це.

Од Пан че ва ка Ба то чи ни, пре -
ко Ра шке... Ком би Спорт ског са -
ве за на ше га гра да, ко јим је ма е -
страл но упра вљао Сре до је, „кли -
зио” је ка све тој срп ској зе мљи.
Иза ње га „па сат”, с во за чем Не -
шом Бој ко ви ћем (се кре та ром),
пред сед ни ком клу ба Зо ра ном
На ун ко ви ћем и но ви на ри ма.
Али и с по кло ни ма за при ја те ље
с Ко со ва.

Пут је про те као без ика квих
про бле ма, а ка ко се еки па при -
бли жа ва ла пре ла зу Ја ри ње, не -
ки уну тра шњи „треп та ји” у сва -
ком чла ну екс пе ди ци је по ста ја -
ли су све ја чи... При пад ни ци
срп ске и ко сов ске по ли ци је
пре гле да ли су лич на до ку мен та
– све је би ло у ре ду, на рав но. И
ко нач но – Ко со во. Пут је ишао
пре ко Ле по са ви ћа и Зве ча на...
Гра фи ти на гра ђе ви на ма ис пи -
са ни на на шем је зи ку, ви јо ре се
за ста ве Ср би је... Да ље, пут је
во дио оби ла зни цом око Ко сов -
ске Ми тро ви це, а цр ве но-пла во-
-бе ле бар ја ке на јед ном су за ме -
ни ле ал бан ске за ста ве... Уме сто
срп ских по ли ти ча ра с бил бор -
да је „гле дао” Ра муш Ха ра ди -
нај... Грч је сте зао же лу дац...
При бли жа ва ли смо се глав ном
граду. При шти на – са да већ
ме тро по ла са око 700.000 ста -
нов ни ка. Град у екс пан зи ји.
Згра де – но ве, мо дер не, све -
тлих фа са да. Са мо ни чу... Чи -
тав „екс те ри јер” При шти не је
на ал бан ском је зи ку... И он да,
по сле осам ки ло ме та ра, ју го и -
сточ но од глав ног гра да, на ис -
точ ном обо ду Ко сов ске ко тли -
не, по сле ско ро 450 пре ђе них
ки ло ме та ра од Пан че ва – Гра -
ча ни ца. Од јед ном на зи ви ули -
ца, фир ми, про дав ни ца, шко ла
и вр ти ћа на на шем је зи ку... Све
на срп ском. Екс пе ди ци ју из
Ср би је до че ку ју Ми лош Оби -
лић на спо ме ни ку у цен тру
гра ди ћа, али и до ма ћи ни Де јан
Кр стић, Дра ган То мић и Не бој -
ша Си мић.

По нос ове оп шти не, ко ја у
свом скло пу има де вет на ест се ла
и у ко јој жи ви око 25.000 Ср ба,

ФУД БАЛ СКИ КЛУБ „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР” ГО СТО ВАО У ГРА ЧА НИ ЦИ

СР ЦЕ ПУ НО УСПО МЕ НА И – ПО НО СА!

ђе на кон пу те ше стви ја у ко ме
се осе ћа ал бан ски фа на ти зам,
сти же мо до ве ков ног све до -
чан ства срп ске ци ви ли за ци је
– ма на сти ра Ви со ки Де ча ни,
ко ји гор до и од луч но на ме ра -
ва да оп ста не и у бу ду ћим ве -
ко ви ма. За ду жби на Сте фа на
Де чан ског са чу ва на је од ра -
зних уље за и од зу ба вре ме на.
Још од 1327. го ди не...

По сле кон тро ле на пунк ту
КФОР-а ушли смо у ве ли чан -
стве но зда ње ко је опи ја сво јим
ми ром и ти ши ном, али и си -
гур но шћу, иа ко је окру же но
се ли ма у ко ји ма је ди вљао те -
ро ри зам...

Ви со ки Де ча ни су је дин -
стве ни и по из гле ду Цр кве
Хри ста Спа са, чи ја рас ко шна
ле по та за у ста вља дах оном ко
је пр ви пут угле да и – не пре -
ста је да за ди вљу је. Ви со ке Де -
ча не још од 1999. го ди не чу ва -
ју ита ли јан ски при пад ни ци

бом бе и, чу де ћи се, са ње
отре сао зе мљу, да би му тек
ја ка екс пло зи ја при ли ком
струч не де то на ци је раз ја сни -
ла о ка квој на пра ви је реч.
Јед ном је отац Пај си је бом бу
пре се као та њи ра чом а да ни је
ни при ме тио. По сле су му
Ита ли ја ни као срећ ко ви ћу
до но си ли да им по пу ни ти кет
за ло то. По след њи пут је краљ
„по сре до вао” 2007. го ди не,
ка да је ма на стир зо љом га ђао
мла ди Ал ба нац са су прот ног
бр да, та ко што је скре нуо про -
јек тил с пу та ка ол та ру пре ма
дво ри шном зи ду – ис при чао
је мо нах при ли ком оби ла ска
ма на сти ра. 

Де ча ни су од у век као маг нет
при вла чи ли љу де, не са мо
хри шћа не већ и ком ши је Ал -
бан це и му сли ма не... Та ко је
овај ма на стир по стао и ме сто
по нов ног ус по ста вља ња вр ло
на ру ше них од но са. Цео срп ски
жи ваљ на Ко со ву охра брен је
ис трај но шћу мо на ха, а брат -
ство је пот пу но све сно да је
суд би на ма на сти ра у то ме да
ми ри Ис ток са За па дом, чи ме
оди ше и ње гов из глед, али и да
чу ва ау тен тич ну ду хов ност и
кул ту ру.

Ваљ да су се и због све га то га
чла но ви ма пан че вач ке екс пе -
ди ци је по из ла ску из Ви со ких
Де ча на ни чим не и за зва не су зе
сли ва ле низ ли це...

– Ве ли ку за хвал ност ду гу је -
мо гра до на чел ни ку Са ши Па -
вло ву, али и Спорт ском са ве зу
на ше га гра да и ге не рал ном се -
кре та ру Де ја ну Пе ри ћу. Пут су
нам олак ша ле и фир ме „Ле -
ди”, „Пе ца рен та кар”, „Зе нит
елек тро” и „Ли бе ро”. Би ла је
то спорт ска по се та Гра ча ни ци,
али са мим до ла ском на Ко со -
во и Ме то хи ју по ста ло је ја сно
да је утак ми ца нај ма ње ва жна.
Сте кли смо но ве при ја те ље,
си гур но ће мо уз вра ти ти го сто -
прим ство, али нај ја чи ути сак
на це лу екс пе ди ци ју оста ви ле
су по се те ма на сти ри ма. По го -
то во Ви со ки Де ча ни, где смо
има ли част да се по кло ни мо
мо шти ма кра ља Сте фа на Де -
чан ског, чи ју ће мо сла ву, уз
бла го слов оца Иса и је, од ове
го ди не обе ле жа ва ти сва ког 24.
но вем бра – ре као је пред сед -
ник ФК-а Же ле зни чар Зо ран
На ун ко вић.

Усле дио је по вра так у Гра -
ча ни цу, још је дан сна жан,
при ја тељ ски за гр љај с до ма -
ћи ни ма, још јед но „укр шта ње
ру ку” и – брат ски по здрав. На
пу ту ка Мер да ра ма кроз гла ву
су про ла зи ле раз ли чи те ми -
сли. Ко со во – ср це Ср би је, из -
му че но ору жа ним су ко би ма и
из гу бље ним мла дим жи во ти -
ма. А све је мо гло и мо ра ло да
бу де дру га чи је.

Вр хо ве Про кле ти ја и ове го -
ди не пре крио је снег...

ФОТО-РЕПОРТАЖА

То мић из Гра ча ни це, чи ји син
игра за Же ле зни чар, пр ви чо -
век ФК-а По лет из Ла пљег Се -
ла, а нај ви ше Де јан Кр стић,
тре нер мла ђих ка те го ри ја у
ФК-у Гра ча ни ца, и ње гов кум
Де јан Ми рић из Ли пља на.

Сре да, 15. фе бру ар. Дан ко ји
ће сви ма у „Же љи ној” екс пе -
ди ци ји за у век оста ти у се ћа њу.
Дан ка да су се по ме ша ли љу -
бав и бес, ту га и по нос... Дан
ка да је ср це ку ца ло дру га чи је...

Зо ран На ун ко вић, Не над
Бој ко вић, Не над Стој чић и
Жељ ко Стај чић пред ста вља ли

нај зна чај ни јих спо ме ни ка срп -
ске про шло сти – Пећ ка па три -
јар ши ја. У њој су се ве ко ви ма на -
ла зи ли се ди ште и ма у зо леј срп -
ских ар хи е пи ско па и па три јар ха.
Од свог по стан ка у 13. ве ку Па -
три јар ши ја је ме сто где се чу ва
зна чај на умет нич ка за о став шти -
на. У њој се на ла зи и спо ме ник
при ро де – шам дуд ко ји је стар
око 800 го ди на, а по са дио га је
цар Ду шан. И још увек ли ста...

На два де се так ки ло ме та ра
од Пећ ке па три јар ши је, та ко -

КФОР-а, али и два де се так мо -
на ха, ко ји вред но и не по ко ле -
бљи во не гу ју ве ру и тра ди ци ју.
Ка ко они ка жу, Ви со ке Де ча не
у ства ри чу ва њи хов краљ Сте -
фан Де чан ски, чи је се мо шти
на ла зе у ма на сти ру.

– Јед ном је ста туа ла ва с
три фо ре па ла на гла ву тур -
ског за по вед ни ка и та ко је
спре че но пре тва ра ње цр кве у
џа ми ју. Дру ги пут је отац Да -
вид, ко па ју ћи ба ге ром ру пу,
на и шао на део НА ТО ка сет не

си гур но је ма на стир Гра ча ни ца
– је дан од нај леп ших спо ме ни -
ка сред њо ве ков не кул ту ре из
че тр на е стог ве ка. По ди гао га је
краљ Ми лу тин из ме ђу 1315. и
1321. го ди не као по след њу од
42 цр кве ко је је са гра дио то ком
сво је вла да ви не. По сле Дру гог
свет ског ра та ма на стир су об -
но ви ле мо на хи ње и од та да је
он жен ски ма на стир. На кон ра -
та на Ко со ву и Ме то хи ји 1999.
го ди не у ма на стир Гра ча ни цу
је пре не то се ди ште епи ско па
ра шко-при зрен ског, ко ји је мо -
рао да на пу сти При зрен. Ма на стир

су при ја тељ ску утак ми цу. Не -
ка у спорт ским ана ли ма оста -
не за бе ле же но да је тим из на -
ше га гра да пред во дио тре нер
Не над Стој чић, а игра ли су:
Де јан Јев тић, Бра ни слав Ка -
та нић, Не ма ња Те ки ја шки,
Лу ка Си мо но вић, Са ша Ру ња -
ић, Жељ ко Стај чић, Бо јан
Трип ко вић, Ми лош Ја ни ћи је -
вић, Ми лан Не ду чић, Сло бо -
дан Дроб њак, Де јан Сав ков,
Ве се лин Ко со вић, Пе тар Виг -
ње вић, Мом чи ло Цвет ко вић,
Мар ко Јо ва но вић и Алек сан -
дар То мић.

је по стао не са мо ду хов но већ и
на ци о нал но и по ли тич ко сре -
ди ште срп ског на ро да овог кра -
ја. У ње му се сва ко днев но ор га -
ни зу ју број ни ску по ви и са стан -
ци с ме ђу на род ним пред став -
ни ци ма с ци љем да се обез бе ди
оп ста нак и жи вот срп ског на ро -
да на Ко со ву и Ме то хи ји.

На те ре ну Спорт ског цен тра
„Дра ган Џа јић” фуд ба ле ри Гра -
ча ни це и Же ле зни ча ра од и гра ли

Том при ли ком пред сед ни ци
два ју клу бо ва, Зо ран На ун ко -
вић (Же ле зни чар) и Ми о драг
Ди ми три је вић (Гра ча ни ца),
пот пи са ли су по ве љу о при ја -
тељ ству, што зна чи да ће са -
рад ња би ти на ста вље на. 

Све вре ме бо рав ка у Гра ча -
ни ци уз на ше су гра ђа не  би ли
су и пред сед ник Окру жног
фуд бал ског са ве за цен трал ног
Ко со ва Не бој ша Си мић, Дра ган

су де ле га ци ју на шег клу ба ко ја
је би ла на при је му код пред сед -
ни ка Оп шти не Гра ча ни ца Вла -
де те Ко сти ћа. Том при ли ком је
пр ви чо век ФК-а „Же ле зни -
чар”, уз при год не по кло не, до -
ма ћи ну пре дао и по здрав но пи -
смо гра до на чел ни ка Пан че ва
Са ше Па вло ва.

А он да се кре ну ло на пут у –
исто ри ју. У оби ла зак нај ве ћих
срп ских све ти ња. Ком би
Спорт ског са ве за за ме ни ло је
во зи ло с та бли ца ма Ко со ва...
По сле де ве де се так ки ло ме та -
ра во жње од Гра ча ни це, пу те -
ви ма кроз се ла „обо је на” цр ве -
ним за ста ва ма са цр ним ор -
лом, чи је ули це, са спо ме ни -
ци ма на ко ји ма су уни фор ми -
са на ли ца и нат пи си УЧК,
под се ћа ју на рат не стра хо те,
сти гли смо у Пећ. 

Ту, на ула зу у Ру гов ску кли -
су ру, од мах крај Пећ ке Би -
стри це, ушу шкао се је дан од

„Панчевац” на Косову

Пише

Александар
Живковић



Млади такмичари Шаховског
клуба „Аљехин” из нашега
града одлично су започели но-
ву годину. Они су учествовали
на два велика кадетска такми-
чења, у Батајници и Земуну, а
што је најважније, са оба су се
вратили окићени медаљама и
тако наставили континуитет
освајања трофеја. Такође, не
мање важно, треба истаћи по-
датак да је ШК „Аљехин” на
сваком турниру био један од
најмасовнијих клубова, што је
још један показатељ да се у
том спортском колективу до-
бро ради с младима.

Ања Радмановић је на тур-
ниру у Батајници делила друго

и треће место, а на такмичењу у
Земуну била је друга. Одличан

је био и Матеја Мијушковић, ко-
ји је у Батајници освојио бронза-
но одличје.

Ова такмичења су само
увертира и припреме за кадет-
ско Првенство Србије, које ће
бити одржано на пролеће.

Нови трофеји које освајају
млади шахисти „Аљехина” на-
довезују се на златне медаље с
Првенства Србије, Балкана и
Европе које већ красе витрине
тог спортског колектива.

Млади шахисти тренирају
сваке вечери у просторијама
МЗ Котеж, а с њима ради ли-
ценцирани тренер Ненад То-
мин.

У бе о град ској ха ли „Шу ми -
це” у не де љу, 19. фе бру а ра,
одр жан је тур нир у стре ли -
чар ству, на ко јем је уче ство -
вао ве ли ки број так ми ча ра из
це ле зе мље. У ве о ма ја кој
кон ку рен ци ји над ме та ло се и
је да на ест чла но ва СК-а Пан -
че во, ко ји су осво ји ли пет од -
лич ја.

Мла ђи пи о нир Ла зар Ан -
дре ев осво јио је нај сјај ни је
од лич је, а ста ри ји пи о нир Јо -
ван Шпе хар оки тио се сре бр -
ном ме да љом. Ка де ти клу ба

из на ше га гра да би ли су и
овог пу та не при ко сно ве ни.
Још је дан три јумф оства ри ли
су Ана Ве ли ми ров и Урош Ја -
коб. Од лич ни су би ли и се ни -
о ри, па је та ко еки па СК-а
Пан че во у са ста ву: Де јан
Фор го, Де јан Ја коб и Ду шан
Гр бић осво ји ла сре бр но од -
лич је.

Иду ћег ви кен да на про гра -
му ће би ти Пр вен ство Ср би је
у Те ме ри ну, а тим так ми че -
њем би ће и окон ча на се зо на у
за тво ре ном.

На тур ни ру за мла ђе ка те го -
ри је ко ји је одр жан про шлог
ви кен да у Ру ми над ме та ло се
346 ма лих бо ра ца из 42 клу ба
из БиХ, Хр ват ске, Ре пу бли ке
Срп ске и Ср би је. Џу до клуб
Ди на мо пред ста вља ло је је да -
на ест так ми ча ра, ко ји су у
укуп ном пла сма ну за у зе ли
дру го ме сто. Еки пу је пред во -
дио тре нер Ко ста Или јин, а
је дан од де ли ла ца прав де био
је Пе тар Или јин.

Злат не ме да ље су осво ји ли
Алек са Ђу ро вић, Ан дри ја на
Кр те нић и Урош Ћу ћа. Сре -
бром су се оки ти ли Ма те ја
Сто ја нов ски и Ма те ја Зу бо -
вић, а брон зе су за ра ди ли Ни -
ко ла Мир ко вић и Ма ри ја
Сто ја нов ски.

Већ у не де љу мла ди џу ди -
сти Ди на ма би ли су на но вом
ис ку ше њу, јер су се над ме та ли

на тур ни ру у Срем ској Ми -
тро ви ци.

Нај вред ни је тро фе је су за -
слу жи ли: Ми ли ца и Ми ле на
Се ку ло вић, Не ма ња Ју ри ца и
Вук Ва сић. Сре бр не ме да ље
су за ра ди ли Вељ ко Ва сић и
Ми лош Сто ја но вић, а брон за -
не Фи лип Ћи рић, Вид Ми ла -
но вић и Ве ли бор Јак шић.

Од лич не ре зул та те у Срем -
ској Ми тро ви ци оства ри ли су и
џу ди сти Пан че ва. Фи лип Па -
ла нач ки је осво јио зла то, Алек -
сан дар Лу пу лов сре бро, а Са ра
Ђур ђев и Ми лош Ман да рић
брон зе.

Ма ли бор ци ЏК-а Пан че во
би ли су успе шни и на так ми че -
њи ма у Те ме ри ну и Лак та ши -
ма, а тро фе је су осва ја ли Алек -
сан дар Лу пу лов, Ла зар Ва нев -
ски, Ла зар Ал би ја нић, као и
Ми ли ца и Не ма ња Ни шић.

СПОРТ
Петак, 24. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Бу њев че вић 
нај е фи ка сни ји

Нај те же го сто ва ње

Утак ми ца ма се дам на е стог ко -
ла про шлог ви кен да је на ста -
вље на пр вен стве на тр ка за бо -
до ве у срп ској ру ко мет ној ели ти.
По сле по бе де над Пар ти за ном
у Бе о гра ду пред мом ци ма ко је
пред во ди Иван Пет ко вић био
је не што лак ши за да так. У Ха -
ли спор то ва на Стре ли шту го -
сто вао је по след ње пла си ра ни
тим из Ка ћа, али то ни је ути -
ца ло на по се ту. На три би на ма
се оку пио ве ли ки број на ви ја ча
„жу то-цр них”, а њи хо ви ми ље -
ни ци ни су им ус кра ти ли још
јед ну ле пу ру ко мет ну пред ста -
ву и по бе ду: Ди на мо –Ју го вић
31:23 (15:11).

Иа ко је од са мог по чет ка су -
сре та би ло ја сно да су Бран ко
Ра да но вић и ње го ви са и гра чи
ап со лут ни фа во ри ти, млад и
та лен то ван са став из Ка ћа од -
лич но је па ри рао до ма ћи ну. На
го лу Ју го ви ћа бри љи рао је Де -
јан Ми ло са вљев, ре пре зен та -
тив ни гол ман, а те бра ву ре као
да су да ва ле кри ла ње го ви ма
са и гра чи ма. Ју го вић је успе -
шно одо ле вао фа во ри ту све до
сре ди не пр вог по лу вре ме на,
чак је био и у ла га ној пред но -
сти, а он да су, по сле тајм-ау та
ко ји је узео тре нер Пет ко вић,
„коц ки це” ко нач но „ле гле”.
Од го вор ност је пре у зео Ми љан
Бу њев че вић. По пу лар ни Бам -
би је с не ко ли ко про јек ти ла
раз био бун кер еки пе из Ка ћа,
па је Ди на мо на од мор оти шао
са осет ном пред но шћу (15:11).

У Ка ча ре ву ће у су бо ту, 25.
фе бру а ра, пет на е сти пут би ти
одр жан ме ђу на род ни тур нир
у ма лом фуд ба лу ко ји ор га -
ни зу је ФК Ас из тог ме ста.

У так ми чар ском де лу тур -
ни ра, у кон ку рен ци ји де ча ка
ро ђе них 2005. го ди не, уче -
ство ва ће Пар ти зан из Бе о гра -
да, Зе нит из Би је љи не, Ди на -
мо 1945, Ла не из Бе о гра да и
до ма ћи Ас. У ре ви јал ном де -
лу пред ста ви ће се мла ђи фуд -
ба ле ри шко ле фуд ба ла Ас, у
утак ми ца ма про тив вр шња ка
из Бу ба ма ре (Цре па ја) и Мон -
ди ја ла (Пан че во). Све ча но

отва ра ње тур ни ра би ће при -
ре ђе но тач но у под не, а так -
ми че ње ће се окон ча ти око
17 са ти.

Тре ба ре ћи да су на тур -
ни ри ма ко је ор га ни зу је ФК
Ас сво је вре ме но, као два на -
е сто го ди шња ци, игра ли да -
нас по зна ти ин тер на ци о -
нал ци и ре пре зен та тив ци
Ср би је: Ма ти ја На ста сић,
Ми лош Јо јић, Ла зар Мар -
ко вић, Ни ко ла Нин ко вић,
Алек сан дар Ми тро вић, као
и свет ски шам пи он Не ма ња
Ан то нов, ко ји је и по ни као у
шко ли фуд ба ла Ас.

КА ЧА РЕ ВАЧ КИ АС НА СТА ВЉА ТРА ДИ ЦИ ЈУ

СЛЕДИ ПЕТ НА Е СТИ ТУР НИР

ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

МЕ ДА ЉЕ СА СВИХ СТРА НА

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ПАО И ЈУ ГО ВИЋ, НА РЕ ДУ ВО ША

Ми лош Иво ше вић, Ср ђан Ко -
мла нов (је дан), Ра ду ле Ра ду -
ло вић, Иван Дис тол (че ти ри),
Са ша Тер зић (је дан), Ми лош
Ба ру џић (три), Пе тар Па нић,
Са во Сла ву љи ца (је дан), Ни -
ко ла Ра до ва но вић, Па вле Бан -
ду ка (три) и Сте фан Ша по њић
(два го ла).

– Че сти там мом ци ма на још
јед ном три јум фу, три на е стом
у Су пер А ли ги. Ју го вић је по -
ка зао да је ква ли те тан са став, а
ње го ва мла дост ће тек до ћи до
из ра жа ја. Иде мо да ље. Пред
на ма је нај те же го сто ва ње.
Иде мо у Но ви Сад на мег дан
са шам пи о ном. Не пла ши мо
се. Ми смо до са да шњим тру -
дом и ре зул та ти ма „за ра ди ли”

да се на ша утак ми ца про тив
Вој во ди не про гла си дер би јем
ко ла. Шам пи он је јак тим, пет
мо ма ка је игра ло СЕ ХА ли гу,
али на му ци се по зна ју ју на ци.
Увек се би по ста вља мо све ви -
ше ци ље ве. Та ко је и са да.
Иде мо да по бе ди мо у Но вом
Са ду – искрен је, као и увек,
тре нер Ди на ма Иван Пет ко -
вић.

По сле се дам на ест ко ла у
ели ти „жу то-цр ни” има ју скор
од три на ест по бе да, јед ног ре -
ми ја и три по ра за, баш као и
Вој во ди на и Цр ве на зве зда.
Сва три ти ма има ју и по 27 бо -
до ва. Ди на мо је у екс тра дру -
штву. За слу жио је то. Не ка та -
ко оста не. Срећ но!

У дру гом по лу вре ме ну ни је
би ло ни ка квих не до у ми ца.
„Се ва ли” су го ло ви Жу јо ви ћа,
Дис то ла, Ба ру џи ћа, Бу њев че -
ви ћа, Ра до ва но ви ћа, Бан ду -
ке... Ју го вић ви ше ни је имао
ни сна ге ни мо ћи да се од у пре
раз и гра ној „жу то-цр ној” ма -
ши не ри ји. Ди на мо је оправ дао
уло гу фа во ри та, али је и ис ко -
ри стио кикс Вој во ди не у Ве ли -
кој Пла ни, па са да на та бе ли
има исти број бо до ва као и Но -
во са ђа ни и Цр ве на зве зда.

Пан че вач ки тим је с Ју го ви -
ћем играо у са ста ву: Пе тар
Жу јо вић (три го ла), Ми ло мир
Ра до ва но вић (три), Ми љан Бу -
њев че вић (де вет), Бран ко Ра да -
но вић, Јо ван Сто ја но вић (је дан),

СТРЕ ЛИ ЧАР СКИ ТУР НИР У „ШУ МИ ЦА МА”

СРЕ БРО ЗА ПАН ЧЕВ ЦЕ

Међународни дан деце оболе-
ле од малигних болести обеле-
жава се 15. фебруара. И баш
тог дана наш суграђанин, ре-
презентативац Србије, ултра-
маратонац Жељко Зељковић
трчао је 80 километара у хума-
нитарне сврхе, од Панчева до
Смедеревске Паланке – за по-
моћ десетогодишњем Влади-
миру Ђорђевићу, који се бори
против цисте на мозгу. Зељко-
вић је одлучио да продаје ки-
лометре које ће претрчати и
тако учествује у оздрављењу
свог малог суграђанина.

Упркос хладном времену
Жељко је на Сретење, у пет ују-
тру, кренуо из „Авив парка” у
Панчеву, а на циљ је стигао по-
сле девет сати. Испратили су га
његови маратонци и пријатељи,
а у близини Смедерева с њим су
наставили да трче маратонци из
Панчева и Сандра Тројановић,
маратонка из Смедеревске Па-
ланке. Хуманитарна акција
„Свим срцем за Владу” покрену-
ла је велики број људи.

– Ово је заједнички успех.
Претрчао сам најважније ки-
лометре у свом животу. Драго
ми је што смо „великима” по-
казали како се боре мали и
обични људи – рекао је Жељко
Зељковић.

На улазу у Смедеревску Па-
ланку нашем ултрамаратонцу
прикључили су се и други
спортисти, као и грађани који
су желели да подрже ову ак-
цију. Последњих двадесетак
метара са Жељком и Сандром

прошетао је и мали Владимир
Ђорђевић. Дочек у Смедерев-
ској Паланци био је предиван,
а међу бројним грађанима
био је и председник општине
Никола Вучен. Један део, око
40 километара, са Жељком је
трчао његов велики пријатељ
Милан Гверо, а иза њега је све
време трке ишла и његова
екипа у саставу Владимир Ла-
ушевић, Ненад Пријовић и
Маринко Кнежевић. 

Током трке „Километри за
Владу” прикупљено је 367.000
динара, а после неколико одржа-
них акција за операцију у Тур-
ској недостаје око 27.000 евра.

Ко год жели да помогне и уче-
ствује у лечењу малог Владе, но-
вац може уплатити на жиро ра-
чун његовог оца Синише Ђорђе-
вића, број 340-32110017-94, код
„Ерсте банке”, с назнаком „за ле-
чење Владе”. Више информаци-
ја може се добити и путем имеј-
ла djor dje vic si ni sa86@gmail.com,
као и на „Фејсбук” страници
„Подршка за Владу”.

УЛТРАМАРАТОНАЦ ВЕЛИКОГ СРЦА

ЖЕЉКОВА ТРКА ЗА ЖИВОТ

НОВИ УСПЕСИ ШАХОВСКОГ КЛУБА „АЉЕХИН”

АЊА РАДМАНОВИЋ НОВА НАДА
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Лајковац: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ – ФАП ЛИВНИЦА

недеља, 19 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Н. Пазова: МЛАДОСТ – ОБОЈКА 013

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ДИНАМО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–БОРАЦ

субота, 19 сати

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – ЦРВЕНКА

недеља, 16. 30

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Б. Н. Село: БНС–ЈЕДИНСТВО

субота, 17 сати

Панчево: ДИНАМО–ЛОКОМОТИВА

недеља, 14.30

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ЈУГОВИЋ 31:23

Одбојка

ПРВА ЛИГА

Јагодина: ЈАГОДИНА–БОРАЦ 0:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ВОЛЕЈСТАРС 0:3

Кошарка

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Житиште: СВ. ЂОРЂЕ – КРИС КРОС 92:64

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Шимановци: ПИНК–БНС 62:70
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Keefe

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тг1)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Сјајна трка на
60 метара

Следи Првенство
Балкана

У Бе о гра ду је у су бо ту, 18. фе -
бру а ра, одр жан ве ли ки ме ђу -
на род ни атлет ски ми тинг под
на зи вом „Ср би ја опен”. Ка ко
по ре зул та ти ма, та ко и по име -
ни ма уче сни ка, ово над ме та ње
је пре ва зи шло про шло го ди -
шње, а мно го лич них ре кор да
обе ле жи ло је овај спек такл.

Ме ђу атлет ским зве зда ма се
на шла и на ша су гра ђан ка Зо -
ра на Бар јак та ро вић, чла ни ца
АК-а Ди на мо. Она је на сту пи ла
у тр ци на 60 ме та ра и осво ји ла
је сре бр ну ме да љу, с но вим
лич ним ре кор дом, ко ји са да
из но си 7,53. Овај ре зул тат је
вре дан 1.066 бо до ва и на мно -
гим ми тин зи ма био би до во -
љан и за кон ку рен ци ју као нај -
бо љи ре зул тат, а ов де је био тек
два на е сти. То са мо го во ри ко -
ли ко је ми тинг био ква ли те тан.

Зо ра на је по но во би ла нај -
бр жа де вој ка из Ср би је, па је
са да је ди ни кан ди дат на ше зе -
мље за уче шће на Пр вен ству

АТЛЕТ СКИ МИ ТИНГ У БЕ О ГРА ДУ

ЗО РА НИН НО ВИ РЕ КОРДСА ЊА НАЈ БР ЖА
У ор га ни за ци ји вр шач ког клу -
ба ВАК, про шлог ви кен да је
одр жа на тра ди ци о нал на тр ка
под на зи вом „Вр шач ки бе ли
крос”, на ко јој је уче ство ва ло
око 200 атле ти чар ки и атле ти -
ча ра из Ср би је, уз ра ста од се -
дам до два де сет го ди на. АК
Та миш, пред во ђен тре не ром
Зо ра ном Ко ци ћем, пред ста вио
се с пет так ми ча ра, ко ји су
осво ји ли три ме да ље.

У тр ци нај мла ђих Ол га Ли -
си цин је за ра ди ла брон зу у
над ме та њу на 100 м. Сте фан
Ма рић је за слу жио сре бр но
од лич је у тр ци осно ва ца на
де о ни ци од 200 м, а у тр ци де -
вој чи ца на 300 м сјај на Са ња
Ма рић је још јед ном по ка за ла
да не ма кон ку рен ци ју, без об -
зи ра на ди сци пли ну у ко јој се
так ми чи, па је убе дљи во три -
јум фо ва ла. По ред злат не ме -
да ље, Са њи је при пао и пе хар
по бед ни це „Вр шач ког бе лог
кро са”.

– Атлет ски клуб Та миш, уз
по моћ Гра да и Спорт ског са ве -
за Пан че ва, на ста вља да раз ви -
ја шко лу атле ти ке, као и пи о -
нир ске ка те го ри је, ко је са сва -
ког так ми че ња у Пан че во до -
не су пре гршт ме да ља – ре као
је Зо ран Ко цић, тре нер овог
клу ба.

Иа ко ни су осво ји ли тро фе је,
за па жен успех по сти гли су и
Алек са Нер ти ца и Је ле на Ва -
си ље вић.

СЈАЈ НЕ КА ТА ШИ ЦЕ
У не де љу, 19. фе бру а ра, у
Шап цу је одр жан тра ди ци о на -
лан ка ра те тур нир „Сен сеи
куп”, на ко ме се над ме та ло око
200 так ми ча ра из 18 клу бо ва
из Ср би је и БиХ. Пет так ми -
чар ки из КК-а Мла дост осво ји -
ло је пет злат них ме да ља у ди -
сци пли ни ка та.

Тро фе ји ма су се оки ти ли:
Ми ли ца Дра ги че вић, Са ра Жу -
нић, Ни на и Са ра Ара ђа нин и
Ана ста си ја Кр стић.

– Ово је је дан од при прем -
них тур ни ра за пред сто је ћа
пр вен ства ју жног Ба на та, Вој -
во ди не и Ср би је, ко ја оче ку је мо
у на ред ним ме се ци ма. Так ми -
чар ке су би ле на ви си ни за дат ка
и с мак си мал ним учин ком
осво ји ле нај ви ша од лич ја –
ре као је тре нер КК-а Мла дост
Ти хо мир Ма ки тан.

Чла но ви овог клу ба иду ћег
ви кен да пу ту ју у Аран ђе ло вац
на још је дан ме ђу на род ни тур -
нир.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ОСАМ МЕ ДА ЉА
Чла но ви Џу до клу ба Је дин -
ство из Ка ча ре ва има ли су
мно го успе ха на тур ни ру у
Срем ској Ми тро ви ци ко ји је
одр жан про шлог ви кен да.

Сре бр не ме да ље су осво ји -
ли: Ана Ве лич ков ски, Кри сти -
на Бјел че вић, Хе ле на Бу ча ли -
на и бра ћа Раст ко, Ми хај ло и
Или ја Ан ђе ло вић, а брон зе су
за слу жи ле Алек сан дра Ди ми -
тров ски и Ја на Пеј но вић.

Од лич ни су би ли и Сер геј
Цвет ко вић, Ла зар Или јев ски и
Ма ри ја Па нев ски.

Евро пе у овој ди сци пли ни. До
нор ме је де ли са мо осам сто -
тих де ло ва се кун де, али по што
је она тек ушла у кон ку рен ци -
ју мла ђих се ни ор ки, се лек тор
има пра во да је по зо ве у тим и
са овим ре зул та том. У про те -
клих шест не де ља Зо ра на је

по пра вља ла лич ни ре корд из
тр ке у тр ку. Зим ску се зо ну је
од ра ди ла го то во бес пре кор но,
а кру на ра да тре ба да бу де на -
ступ на шам пи о на ту Ста рог
кон ти нен та.

Већ на ред ног ви кен да Зо ра -
на Бар јак та ро вић на сту пи ће на

се ни ор ском Пр вен ству Бал ка -
на. Кон ку рен ци ја ће по но во би -
ти же сто ка, јер је то над ме та ње
са мо увер ти ра за европ ски
шам пи о нат. Зо ра на је већ по -
ста ла део атлет ске ели те, а не -
до ста је јој са мо ма ло ис ку ства
да се про би је до са мог вр ха.

Стране припремио

Александар
Живковић

У Бе о гра ду је про шлог ви кен -
да одр жан Куп Ср би је за те ни -
сер ке до ше сна ест го ди на. На
том из у зет но ва жном тур ни ру
пр ве ка те го ри је оку пи ле су се
32 де вој чи це из це ле Ср би је, а
од пан че вач ких так ми чар ки
на сту пи ле су чла ни це ТК-а Ди -
на мо: Ања Ми ло ше вић, Ми ла -
на Ву лин, Сте фа на То по и
Еми ли ја Кој чић.

У ја кој кон ку рен ци ји Еми -
ли ја Кој чић и Сте фа на То по
по сти гле су из у зе тан успех.
Оне су се про би ле до са ме за -
вр шни це и у фи на лу од и гра ле
клуп ски дер би, у ко јем је Еми -
ли ја би ла бо ља од Сте фа не и
по бе ди ла са 6:0 и 6:1.

Овај ре зул тат је из у зет но
зна ча јан, ка ко за Еми ли ју,
ко ја се вра ћа у до бру фор му,
та ко и за Сте фа ну, ко ја се на
нај бо љи на чин пред ста ви ла
срп ском те ни су, јер се не дав -
но до се ли ла у наш град из
Не мач ке, где је ро ђе на. Сте -
фа на је сво је вре ме но би ла
пр ва ки ња Ба вар ске за де вој -
чи це до де сет и два на ест го -
ди на.

За овај ве ли ки успех пан че -
вач ких те ни сер ки за слу жан је
ис ку сан тим тре не ра, ко ји чи -
не бра ћа Вла ди мир и Бо јан
Здрав ко вић, Мла ден Ву ко вић
и кон ди ци о ни тре нер Не бој ша
Злат ко вић.

КУП СР БИ ЈЕ ЗА ТЕ НИ СЕР КЕ ДО 16 ГО ДИ НА

ЈОШ ЈЕДАН ТРО ФЕЈ ЗА ЕМУ

РАГБИСТИ ДИНАМА ВРЕДНО РАДЕ

СЕЗОНА ПУНА ИЗАЗОВА
Рагбисти панчевачког Дина-
ма вредно раде како би што
спремније дочекали пролећну
сезону, у којој им предстоји
много спортских изазова.

Преко осамдесет играча
тог клуба наступаће у пет ка-
тегорија (сениори, јуниори,
кадети, пионири и петлићи),
а поред утакмица у домаћем
првенству, биће и репрезен-
тативних активности за младу
селекцију наше земље. Чак
шест играча Динама браниће
боје Србије на Првенству
Европе.

– Комплетне припреме
обавићемо у нашем граду, јер
имамо одличне услове за то.

Сениори 11. марта имају прву
контролну утакмицу, и то

против младе репрезентације
Србије, а потом следи и дуел

с Вршцем. Очекујемо да ће
наш подмлађени тим, под
вођством искусног тренера
Милана Митровића, направи-
ти добру увертиру како бисмо
се на јесен борили за улазак у
Прву лигу Србије. Управа
клуба је заједно са стручним
тимом урадила много како би
се Динамо ове сезоне вратио
у врх српског рагбија и пред-
стављао град Панчево у најбо-
љем светлу – рекао је спортски
директор клуба Игор Стојади-
новић.

Панчевачки рагбисти велику
помоћ имају од свог града, али
и од Спортског савеза Панчева
и ЈКП-а „Младост”.

Про шлог ви кен да на про гра -
му су би ле утак ми це пет на е -
стог ко ла Пр ве ли ге за од бој -
ка ше. У овој рун ди шам пи о -
на та стар че вач ки Бо рац је го -
сто вао у Ја го ди ни, где је од -
ме рио сна гу са исто и ме ним
до ма ћим ри ва лом. И пре по -
чет ка утак ми це Да вор Ми ло -
ше вић и ње го ви са и гра чи ва -
жи ли су за ап со лут ног фа во ри та,
а ка да је меч по чео, ту уло гу су
и оправ да ли: Ја го ди на –Бо рац
0:3, по се то ви ма: 16:26, 16:25
и 21:25.

Сам по глед на ко на чан ис ход
до вољ но го во ри о од но су сна га
на те ре ну дво ра не ЈАС СА. Од -
бој ка ши ма Бор ца је за мак си -
мал ну по бе ду би ло по треб но не -
што ви ше од сат вре ме на, па су
с но ва три бо да на ста ви ли по -
те ру за во де ћим тан де мом –
Мла дим рад ни ком из По жа рев -
ца и Спар та ком из Су бо ти це.

Тре нер Бор ца Ду шан Јо вић
на рас по ла га њу је имао еки пу
у саста ву: Га ври лов, Син ђе лић,
Ми ле тић, Рај ко вић, Лу ко вић,
Ми ло ше вић, Спа со је вић, Бу лић,

Вла ди са вљев, Кне же вић, По -
знић и Зин до вић.

Иду ћег ви кен да пред Стар -
чев ци ма ће би ти још је дан лак
за да так. У го сте им до ла зи
прет по след ња ФАП лив ни ца из
При бо ја, а по том сле ди дер би с
Мла дим рад ни ком.

У 15. ко лу Дру ге ли ге гру па
„Се вер” Од бој ка 013 је на свом
те ре ну из гу би ла од Во леј ста ра
из Сом бо ра с 0:3, по се то ви ма:
21:25, 17:25 и 17:25.

– Из у зет но ло ша игра на ших
де во ја ка у бло ку и ве ли ки број

сер вис гре ша ка. Не знам ода кле
тај ни во не ди сци пли не у ти му,
пре све га од де во ја ка ко је тре ба
да уђу у игру, до де во ја ка ко је су
би ле на те ре ну. Да нас, на жа -
лост, ни чег по зи тив ног ни је би -
ло. Еки па из Сом бо ра је ис ку сна,
има јед ног од нај бо љих тех ни ча -
ра у ли ги и да нас је за слу же но
три јум фо ва ла – ре као је тре нер
Од бој ке 013 Иван Кр го вић.

По сле пет на е сте рун де шам -
пи о на та Пан чев ке за у зи ма ју
че твр то ме сто на та бе ли, с 30
бо до ва.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

СТАР ЧЕВ ЦИ НА СТА ВИ ЛИ НИЗ ПО БЕ ДА
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Бо јан Ни ко лић,
уче ник:

– Играм за Ко шар ка шки
клуб „Та миш” и за
ви кенд ћу има ти 
утак ми цу. Ве ро ват но
ћу уве че уза ћи с 
дру га ри ца ма, 
а пла ни рам и да се
од ма рам од шко ле.

Ми ли ца Ре љић,
гим на зи јал ка:
    
– У су бо ту ћу 
нај ве ро ват ни је иза ћи 
с дру штвом у „Ку лу”, 
а у не де љу ће мо оти ћи
на пи ће. С об зи ром н
а то да се при пре мам
за упис на фа кул тет,
пре ко да на ћу учи ти.

Са ра Ја ко вље вић,
уче ни ца:
     
– Ви кен дом нај че шће
ше там Град ским пар ком
с ма мом и та том. Та ко ђе,
мо жда ћу оти ћи да 
ви дим ба ку и де ку. 
Пла ни рам и да учим 
за на ред ну школ ску 
не де љу.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?Д. Кожан

Вар ка
Две ма ске из „Мрак фил ма” ви део је на овој фо то гра фи ји око ре -

ли фил мо фил. Бо је „Ин тер а” ома ми ле су за љу бље ни ка у фуд бал.

Згу ре не ло по ве спа зио је чо век ко ји и сам кра дуц ка. Ај фе лов то -

рањ ис ко са је ра за зна ла же на што че зне за Па ри зом. На ча мац

за спа са ва ње по ми сли ли су они што им брод то не.

    Сва ко на све ту жи ви у свом сну и све је илу зи ја – за кљу чи ли

су фи ло зо фи. О че му ви са ња те?

Се тва
На сва ких сат вре ме на у Ср би ји ше сто ро љу ди умре од кар ди о -

ва ску лар них бо ле сти. Ср це је плод но тло. Че сто на ње му за са ди -

мо сво је бе со ве, ту ге и мрач на се ћа ња.

    У вр ту на сла же мо као цре по ве ту ђе увре де и са мо о су ду, па за гра -

би мо са че сме не га тив них ми сли, да све то за ли је мо. Оку је мо ба шти -

цу огра дом од гво жђа и оста ви мо ру пе. Да се угу ра још ко ји цреп.

    А он да, јед ног да на, ка сни је ил’ пре, ви ше не ма ме ста. И бум!

Оде ба шта! Па зи те шта се је те.

Па ра ле ла
Ове спра ве да се офар ба ју, пси лу та ли це да се укло не, по ли ци -

ја да де жу ра на ули ци, де те ту да се ста ви ка па да не озе бе, ро -

ди те љи да се на цр та ју по ред, по ли ти ча ри да обез бе де бо љу бу -

дућ ност – ша пу ћу од ра сли.

    А она? Она љу ља свог при ја те ља и опи су је му ону ду гу у да -

љи ни, ве ли ке леп ти ре и прин це зу што ма ше с про зо ра двор ца.

Ка ко је ле по у ње ном све ту.

    И ми смо јед ном би ли та мо. Ла ко је вра ти ти се. По ку шај те.

Бар на крат ко.

Од бој ка ши це Ди на ма 
по но ви ле нај ве ћи успех
у исто ри ји клу ба

Жен ски од бој ка шки клуб Ди на мо
још јед ном је по ка зао због че га је
спорт ски по нос на ше га гра да. У Ста -
рој Па зо ви је про шлог ви кен да од и -
гран фи нал ни тур нир пе де сет пр вог
Ку па Ср би је, а по ред до ма ћег Је дин -
ства, Спар та ка из Су бо ти це и бе о -
град ске Ви зу ре, ме ђу „че ти ри ве ли -
чан стве не” еки пе би ле су и пан че вач ке
„ла ви це”. То је ве ли ки успех клу ба из
на ше га гра да, ко ји се по сле се дам го -
ди на по но во на шао на за вр шном так -
ми че њу.

Во љом жре ба пр ви по лу фи нал ни
пар чи ни ли су Је дин ство и Ви зу ра,
а по том су сна ге од ме ри ли Ди на мо
и Спар так. Ста ра Па зо ва је тог 18.
фе бру а ра би ла од бој ка шки цен тар
Ср би је, па су се на три би на ма дво -
ра не „Парк” оку пи ли број ни за љу -
бље ни ци у игру пре ко мре же, али и
го сти из све та спор та, по ли ти ке,
кул ту ре и при вре де. Дер би је сва ка -
ко био меч у ко ме су се са ста ли тре -
нут ни ли дер Су пер ли ге и зва нич ни
бра ни лац тро фе ја нај ма сов ни јег
так ми че ња, а по сле бо ље игре Је -
дин ство је три јум фо ва ло с мак си -
мал ним ре зул та том и већ та да
оправ да ло уло гу ве ли ког фа во ри та
на овом тур ни ру.

По том су на те рен ис тр ча ле од бој -
ка ши це Ди на ма и Спар та ка. Би ла је
то си гур но нај ва жни ја утак ми ца у
се зо ни за оба ти ма. Улог је био пре -
ве ли ки – пла сман у фи на ле и упи си -
ва ње у спорт ске ана ле на ше зе мље.
Ни је сме ло да бу де ни ка квих кал ку -
ла ци ја, гре шке су мо ра ле би ти све -
де не на ми ни мум. Очи пан че вач ких
љу би те ља спор та би ле су упр те у
„ла ви це”, а оне су ко зна ко ји пут до -
ка за ле да мо гу да бу ду нај бо ље ка да
је нај по треб ни је: Ди на мо –Спар так
3:1, по се то ви ма: 25:23, 25:14, 23:25
и 25:15.

ФИ НАЛ НИ ТУР НИР КУ ПА СР БИ ЈЕ У ОД БОЈ ЦИ

„ЛА ВИ ЦА МА” ПЕ ХАР ВИ ЦЕ ШАМ ПИ О НА

Ме ђу гле да о ци ма Зо ран Га јић, пред -
сед ник ОСС, не ка да шњи фуд бал ски
ре пре зен та ти вац Бо шко Ђу ров ски и
мно ги дру ги асо ви, али и гра до на -
чел ник Пан че ва Са ша Па влов.

До ма ће од бој ка ши це су у фи на ле
ушле као ап со лут ни фа во ри ти, а ту
уло гу су по сле се дам де сет ми ну та и
оправ да ле: Је дин ство –Ди на мо 3:0,
по се то ви ма: 25:17, 25:21 и 25:20.

– Че сти там од ср ца ри ва лу, али и
мо јим де вој ка ма. Част је игра ти ова -
кво фи на ле. Сјај на ат мос фе ра, ТВ
пре нос, спек такл... Упла ше но смо

пред во ди Алек сан дар Вла ди са вљев.
Сјај ним сер ви си ма Је ле не Ла зић,
Ми ле не Спре мо и Је ле не Ме да ре вић
Ди на мо је пот пу но по ре ме тио при -
јем Спар та ка. Раз и гра ла се Ни ко ли -
на Ашће рић, од лич не су би ле и Ка та -
ри на Си мић и Са ња Ђур ђе вић, а он да
је и ка пи тен Дра га на Мар ко вић по ве -
ла сво је са и гра чи це ка фи на лу. Без
ве ли ких про бле ма Пан чев ке су ла ко
и бр зо сти гле до ве ли ке пред но сти.

И ка да се учи ни ло да ће Ди на мо
утак ми цу окон ча ти с мак си мал ним
ре зул та том, јер је у тре ћем се ту во -
дио са 16:11 и 23:20, усле дио је пад
кон цен тра ци је или страх од по бе де,
што је Спар так ис ко ри стио и сма њио
на 2:1.

На сре ћу свих при ја те ља спор та у
на шем гра ду, то је би ло све што је
ура дио у овој утак ми ци. Че твр ти сет
је до нео но ву ини ци ја ти ву Ди на ма.
„Ла ви це” су „ле те ле” по те ре ну и бо -
ри ле се за сва ку лоп ту и сва ки по ен.
Ко ри сти ле су све гре шке Спар та ка и
са свим за слу же но сти гле до исто риј -
ског три јум фа. Тим су до по бе де но -
си ле Је ле на Ла зић и Ни на Ко цић,
али све де вој ке за слу жу ју по хва ле за
пла сман у фи на ле Ку па Ср би је.

Тре не ри на шег ти ма Алек сан дар
Вла ди са вљев и Сло бо дан Ра ди во је вић
при пре ми ли су сјај ну так ти ку, па су
„ла ви це” на са мом по чет ку утак ми це
пре у зе ле ини ци ја ти ву и пот пу но раз -
би ле фор ма ци ју Су бо ти чан ки. Ди на -
мо је по вео са 4:1, да би Спар так убр -
зо пре о кре нуо ре зул тат у сво ју ко рист
(6:7), али су Пан чев ке оти шле на тех -
нич ки тајм-аут са два по е на пред но -
сти (12:10). Усле дио је не из ве стан фи -
ниш пр вог се та, а он да је од го вор ност
пре у зе ла Ни на Ко цић, сја јан ко рек тор
Ди на ма, ко ја је са два по е на до не ла
свом ти му то ли ко же ље но вођ ство.

У на став ку утак ми це ви ђе на је
пот пу на до ми на ци ја де во ја ка ко је

Не ка оста не за бе ле же но да су Ди на -
мо до бор бе за тро феј нај ма сов ни јег
так ми че ња у 2017. го ди ни до ве ли тре -
не ри Алек сан дар Вла ди са вљев и Сло -
бо дан Ра ди во је вић, а да су пла ви дрес
но си ле: Ни ко ли на Ашће рић, Је ле на
Ла зић, Ка та ри на Си мић, Ни на Ко цић,
Ми ле на Спре мо, Је ле на Ме да ре вић,
Са ња Ђур ђе вић, Ја на Ћук, Ти ја на Стој -
ко вић, Ми ли ца Јо ва но вић, Ања Вла ди -
са вљев и ка пи тен Дра га на Мар ко вић.

Не де ља, 19. фе бру ар. Фи на ле Ку па
Ср би је за од бој ка ши це. Бор ба за ве -
ли ки пе хар. На ве ли кој сце ни до ма ће
Је дин ство и пан че вач ки Ди на мо.
Три би не дво ра не „Парк” у Ста рој Па -
зо ви по пу ње не до по след њег ме ста.

ушли у меч, што је Је дин ство уме ло
да ис ко ри сти. У на став ку су сре та смо
би ва ли бо љи и си гур ни ји. Због не -
смо тре них гре ша ка смо прак тич но
по кло ни ли дру ги сет ри ва лу. По ку -
ша ли смо у тре ћем се ту да „пре ло ми -
мо” при ак тив ном ре зул та ту, али то
ис ку сни ја еки па до ма ћи на ни је до -
зво ли ла. Је дин ство је за слу же но сти -
гло до пр вог тро фе ја ку па, а ми мо ра -
мо би ти за до вољ ни овим што смо
учи ни ли – ре као је по сле утак ми це
тре нер Алек сан дар Вла ди са вљев, ко -
ји је и пре се дам го ди на пред во дио
Ди на мо у фи на лу нај ма сов ни јег так -
ми че ња.

На све учи ње но би ле су по но сне и
„ла ви це”. Хра бро су се бо ри ле, би ле
су до сто јан про тив ник ве ли ком фа во -
ри ту, а ка да се по сле та квог из да ња и
из гу би, он да по раз не бо ли пре ви ше.

– За до вољ не смо упр кос све му.
Све сне смо да смо на пра ви ле ве ли ки
успех до ла ском на за вр шни тур нир и
ула ском у фи на ле. До бро смо игра ле
и пру жи ле от пор ко ли ко смо мо гле –
по но сно је ре кла Дра га на Мар ко вић,
ко ја ће у исто ри ји клу ба би ти упи са на
као ка пи тен ко ји је јед ну сјај ну ге не -
ра ци ју пред во дио до ве ли ког успе ха.

Пред сед ник ОСС Зо ран Га јић пре -
дао је по бед нич ки пе хар Са ри Са кра -
џи ји, ка пи те ну Је дин ства, а ме да ље
је ви це шам пи он ка ма Ку па Ср би је,
сво јим су гра ђан ка ма, уру чио гра до -
на чел ник Пан че ва Са ша Па влов.

А. Живковић


