
2016. годи не. Нај ви ше таквих дана
било је на мер ном месту на новој
Миси – 47, или за три дана више него
2016. годи не.

У изве шта ју Заво да за јав но здра -
вље може се про чи та ти и да је током
тих дана било угро же но цело куп но
ста нов ни штво на Миси, а да су на
мер ним мести ма Завод, Ватро га сни
дом и Стре ли ште енорм не кон цен -
тра ци је чађи посеб но угро жа ва ле
здрав стве но осе тљи ве кате го ри је ста -
нов ни штва (боле сни, труд ни це, деца
и ста ри је осо бе).

Прим. др Дубрав ка Нико лов ски,
руко во ди лац Оде ље ња за хиги је ну у
Цен тру за хиги је ну и хума ну еко ло ги -
ју у Заво ду за јав но здра вље Пан че во,

изја ви ла је да је у изве шта ју о ква ли -
те ту вазду ха у про шлој годи ни упо зо -
ре но на то да под јед на ке про бле ме
ства ра ју и вели ке кон цен тра ци је пра -
шка стих мате ри ја и да до таквих ситу -
а ци ја дола зи само у зим ском пери о ду.

– Када гле да мо кон цен тра ци је на
днев ном нивоу, упо ре ђу је мо их са
днев ним гра нич ним вред но сти ма. У
нашем изве шта ју је кон ста то ва но да
је ситу а ци ја у погле ду при су ства пра -
шка стих мате ри ја у вазду ху у 2017.
годи ни погор ша на у одно су на прет -
ход ну годи ну и да је нео п ход но ради -
ти на њихо вом сма ње њу. Што се тиче
пита ња какве после ди це може да
иза зо ве уди са ње чађи и пра шка стих
мате ри ја у дужем пери о ду, могу рећи
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Веће кон цен тра ци је чађи
и пра шка стих мате ри ја од
дозво ље них нај че шће на
новој Миси, у Стар че ву и
на Стре ли шту

Две ноћи заре дом, 29. и 30. јану а ра,
ваздух у Стар че ву био је вео ма зага -
ђен пра шка стим мате ри ја ма. У поне -
де љак уве че, 29. јану а ра, мер ни уре -
ђа ји су пока за ли кон цен тра ци ју од
319 микро гра ма по метру куб ном
вазду ха, а ноћ касни је, 30. јану а ра,
реги стро ва но је 140,65 микро гра ма,
што није сме ло да се деси, с обзи ром
на то да је гра нич на вред ност ими си -
је 50 микро гра ма по метру куб ном
вазду ха.

Ова ква ситу а ци ја пона вља се послед -
њих неко ли ко годи на у зим ском пери -
о ду и у дру гим дело ви ма Пан че ва,
наро чи то на новој Миси и на Стре ли -
шту, а нај че шћи узро ци су дим из
ложи шта наших сугра ђа на који се гре -
ју на чвр ста гори ва, као и издув ни
гасо ви из ауспу ха ауто мо би ла и ауто -
бу са.

Због честе зага ђе но сти вазду ха у
зим ском пери о ду угро же не су неке
здрав стве но осе тљи ве кате го ри је ста -
нов ни штва, као што су они који пате
од боле сти дисај них орга на, срча ни
боле сни ци, деца, труд ни це и ста ри је
осо бе, а после ди це лошег ква ли те та
вазду ха могу бити тешке ако га уди -
шу у дужем пери о ду.

У изве шта ју Заво да за јав но здра -
вље о ква ли те ту вазду ха на тери то ри -
ји Пан че ва у 2017. годи ни наво ди се
да на зага ђе ње нај ви ше ути чу чађ и
пра шка сте мате ри је, као и то да је
број дана када је кон цен тра ци ја чађи
на свим мер ним мести ма на који ма
Завод за јав но здра вље врши мере ња
била већа од дозво ље не изно сио од
23 до 47, што је лоши ји резул тат него

ВРЕ МЕН СКЕ ПРИ ЛИ КЕ ИЗА ЗВА ЛЕ СТА РИ ПРО БЛЕМ

ПОНОВО ЗАГА ЂЕН ВАЗДУХ
да ефек ти могу да буду акут ни и хро -
нич ни. Људи са срча ним или плућ -
ним боле сти ма као што су, на при -
мер, аст ма или хро нич на опструк -
тив на болест плу ћа, као и ста ри ји и
деца, чешће посе ћу ју слу жбу Хит не
помо ћи и одла зе на бол нич ко лече -
ње. Осим тога, када су изло же ни
зага ђе њу чести ца ма, људи са срча -
ним обо ље њи ма могу дожи ве ти бол
у гру ди ма, крат ко и плит ко диса ње,
кашаљ и зама ра ње. Зага ђе ње чести -
ца ма може бити удру же но са срча -
ним арит ми ја ма или пове ћа ти осе -
тљи вост на респи ра тор не инфек ци је
и погор ша ти здрав стве но ста ње оних
који има ју аст му или хро нич ни брон -
хи тис. На осно ву резул та та број них
науч них сту ди ја и истра жи ва ња која
су се бави ла про у ча ва њем ути ца ја
чести ца на људ ско здра вље, Свет ска
здрав стве на орга ни за ци ја је зау зе ла
став да не посто ји кон цен тра ци ја
чести ца у вазду ху која се може сма -
тра ти без бед ном по људ ско здра вље
– иста кла је прим. др Дубрав ка Нико -
лов ски.

У изве шта ју Заво да за јав но здра -
вље о зага ђе но сти вазду ха у 2017.
годи ни наве де не су и мере које струч -
ња ци те уста но ве пред ла жу ради
побољ ша ња ква ли те та вазду ха. Они
се зала жу за наста вак гаси фи ка ци је у
нашем гра ду, као и за сма ње ње испу -
шта ња зага ђу ју ћих мате ри ја из кућ -
них дим ња ка, котлар ни ца и вози ла у
сао бра ћа ју.

Ука зу ју и на то да на ква ли тет вазду -
ха ути чу и нехи ги јен ске и дивље депо -
ни је, недо вољ но чишће ње и одр жа ва -
ње ули ца, недо ста так кишне кана ли -
за ци је (тре ба ло би наста ви ти њену
изград њу), као и тех нич ка неис прав -
ност ауто бу са град ског јав ног пре во -
зни ка и ауто мо би ла које кори сте гра -
ђа ни.

М. Глигорић
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вље них нави ја ча из Хрват ске које је
жан дар ме ри ја спа сла лин ча на „југу”,
када се ових дана дого дио нови инци -
дент на јед ном спорт ском дога ђа ју.

Тај дога ђај је пока зао да су они који
иду на утак ми це ради пра жње ња, туче
и вре ђа ња дру гих, а не ради нави ја -
ња, и даље међу нама и да је хули -
ган ство у спор ту про блем који још
увек није решен.

На кошар ка шкој утак ми ци изме ђу
„Црве не зве зде” и „Олим пи ја ко са” у
Бео гра ду кра јем про шле неде ље гру -
па „Зве зди них” нави ја ча иста кла је
тран спа рент са увре дом на рачун
наци о нал но сти новог „Зве зди ног”
кошар ка ша – Але на Оми ћа.

У сво јој боле сној мржњи ти тзв.
нави ја чи оти шли су корак даље, па су
том сло ве нач ком репре зен та тив цу и
бив шем игра чу „Уни он Олим пи је”,
„Гран Кана ри је”, „Ана до лу Ефе са”,
„Уни ка хе” и „Хапо е ла” зви жда ли сва -
ки пут када би на утак ми ци добио
лоп ту, а по завр шет ку бор бе са
„Олим пи ја ко сом” наја ви ли су да ће
пре ста ти да дола зе на „Зве зди не”
утак ми це све док Омић буде играо за
тај бео град ски клуб.

Да би пока за ли да ће бити упор ни
и истрај ни у томе, током утак ми це са
„Олим пи ја ко сом” иста кли су још
један тран спа рент, на коме је писа -
ло: „Хва ла упра ви за радост и титу ле,
док игра ко не тре ба, на нас не рачу -
нај те”.

И поред тога што је дожи вео непри -
јат но сти на првој утак ми ци коју је
играо за „Зве зду”, Омић је због реак -
ци је на пору ке које су му упу ти ли

„нави ја чи” пока зао да је вели ки спор -
ти ста и заслу жио похва ле. Без трун -
ке пови ше них емо ци ја и љут ње хтео
је да „сми ри лоп ту”.

– Дошао сам да играм кошар ку и
да се борим за црве но-белу боју на
дре су. Кошар ка је мој живот. „Зве зда”
има нај бо ље нави ја че на све ту и то је
све. Дошао сам због њих и да се борим
за њих. Током утак ми це са „Олим пи -
ја ко сом” нисам видео тран спа рен те.
Био сам кон цен три сан само на терен,
на то како да што више помог нем
„Зве зди” да побе ди – рекао је он.

Вред но пажње било је и реа го ва ње
Вла ди ми ра Цвет ко ви ћа, нека да шњег
кошар ка ша и гене рал ног секре та ра
„Црве не зве зде”. Он је изја вио да је
посту пак „дели ја” пре ма Але ну Оми -
ћу био скан да ло зан и под се тио да су
међу игра чи ма „Зве зде” који су 1991.
осво ји ли Куп шам пи о на у Бари ју
били при пад ни ци раз ли чи тих наци -
о нал но сти.

– Мно го игра ча из Хрват ске и
Босне игра ло је у Кошар ка шком клу -
бу „Црве на зве зда”, а да не при чам
коли ко их је било у фуд бал ском клу -
бу. Сети те се само јед не од нај леп -
ших акци ја у исто ри ји „Црве не зве -
зде”, у првој утак ми ци полу фи на ла
Купа европ ских шам пи о на, про тив
„Бајер на” у Мин хе ну, кад смо побе -
ди ли са 2:1. Румун Бело де дић је узео
лоп ту и додао је Хрва ту Про си неч -
ком, који је про и грао Срби на Бини -
ћа, а он је цен три рао и на кра ју је
Маке до нац Пан чев дао гол – при се -
тио се Цвет ко вић.

М. Г.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Стајалиште.

Улица цара Лазара, ових дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 2. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Ерик Фром

Комбинације
Коли ко су неки људи спрем ни да за шаку дина ра (пре)висо -
ко поле те или, с дру ге стра не, да пад ну ниско, па и до нивоа
пот пу не мизе ри је, не би више нима ло тре ба ло да чуди.
Инфор ма ци је о томе јед на дру гу сва ко днев но пре сти жу и
то коли ко је, реци мо, данас ћара неко поде лио с рођа ком,
иначе познатом буџом.

Због тога поне ко можда и завр ши у мар де љу. Чак и овде.
Прем да се, без диле ме, већи на про ву че на раз не форе. И
онда трк у прву кафа ну, на послов ни ручак да се про сла ви
како доли ку је. 

Зато овда шњем пуку пре о ста је само да се поко ље око неке
мрви це или да сми шља нај мор бид ни је начи не како би се
домо гао поне ке „лаке” пари це. А то у пре во ду зна чи да у
доба нара ста ју ће оску да ци је такви мора ју да заву ку руку у
кон теј нер или пак да се усу де на још огав ни је непо чин ство
– да спас потра же у мал вер за ци ја ма у вези с поко пом мртва -
ца или, још горе, у џепу оног који је на самом умо ру.

Послед њих дана из све ко ли ке бљу зге изро ни ло је неко ли -
ко таквих слу ча ја.

Један од њих оди грао се у Нишу, где су запо сле ни у тамо -
шњем јав ном кому нал ном пред у зе ћу „Гори ца”, које у опи су
делат но сти има и актив но сти на гро бљу, ишли дотле да су
напра ви ли ком би на ци ју како би ућа ри ли на уко пу пре ми -
ну лих. И то оних који су се води ли као соци јал ни слу ча је -
ви!? Тре ба напо ме ну ти да се, на осно ву град ске одлу ке, тро -
шко ви тих сахра на финан си ра ју из буџе та са два де сет чети ри
хиља де дина ра. Наре че ни лупе жи су, како ства ри сто је, од
те суме ста вља ли већи ну у соп стве не џепо ве, а кад им је
про ра ди ла ала, бога ми, и цео износ. А покој ни ке су зако па -
ва ли у нека квим кеса ма или чак директ но у земљу.

За то вре ме њихо ви исто ми шље ни ци по „при вре ђи вач кој”
мето до ло ги ји у Бео гра ду су „опе ри са ли” по коли ма хит не
помо ћи!? Кори сти ли су сва ку при ли ку да ижџе па ре боле -
сни ке које су одво зи ли у Ургент ни цен тар, а при том се у
мно гим ситу а ци ја ма ради ло о улти ма тив ној бор би за живот.
Ни то није могло да их одвра ти од пер фид ног нау ма, који је
било тешко раз от кри ти, јер кога у тим дра ма тич ним момен -
ти ма зани ма суд би на сата, нов ча ни ка, наки та...

И потра ја ло би ко зна докле да их није про ва ли ла жена
чијег су супру га пре во зи ли (а који је, нажа лост, и пре ми -
нуо), када је након изве сног вре ме на ска пи ра ла да јој недо -
ста је бур ма. Нај пре је била у тотал ној неве ри ци, рачу на ју -
ћи на малу веро ват но ћу да ће се неко дрзну ти на пљач ку у
тре нут ку када неко дру ги уми ре. Ипак, како је вре ме одми -
ца ло, пове за ла је кон це и оба ве сти ла поли ци ју...

И тако – кра де се, и кра дуц ка, на свим ниво и ма, па и оним
нај не ве ро ват ни јим. Сто га, затва рај те про зо ре, закљу ча вај те
с три резе, дре си рај те псе и, наро чи то, води те рачу на кад
вам, не дао бог, насмрт позли. Јер, како се оно каже – нијед -
но зло не дола зи само...

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Joрдан Филиповић

Слу чај „Зве зди ног”
кошар ка ша

Таман смо забо ра ви ли неми ле дога ђа -
је са дер би ја „Црве на зве зда” – „Пар ти -
зан” одр жа ног кра јем про шле годи не и
шокант не сли ке пре ту че них и окр ва -

МОДЕРНИ ЧОВЕК ЖИВИ У ОБМАНИ ДА ЗНА ШТА ЖЕЛИ, 

ДОК У СТВАРИ ЖЕЛИ ОНО ШТО СЕ ОД ЊЕГА ОЧЕКУЈЕ ДА ЖЕЛИ.



фе рен ци ји за нови на ре одр жа -
ној 30. јану а ра, новац за рекон -
струк ци ју Хале обез бе ђен је
захва љу ју ћи томе што је Град -
ска упра ва Пан че ва кон ку ри -
са ла зајед но с румун ском
општи ном Реши ца за сред ства
из тзв. „Интер рег ИПА–ЦБЦ”
про гра ма међу на род не погра -
нич не сарад ње, која је обез бе -
ди ла Европ ска уни ја.

Маја Вит ман је пре ци зи ра -
ла да ће отва ра ње пону да на
тен де ру за избор изво ђа ча радо -
ва у Хали спор то ва бити одр -
жа но 6. мар та ове годи не, а да
је рок за завр ше так свих радо -
ва 90 дана.

Иста кла је и да је циљ овог
про јек та, у ком уче ству ју Пан -
че во и Реши ца, с којом је наш
град збра ти мљен већ више годи -
на, пости за ње енер гет ске ефи -
ка сно сти спорт ских обје ка та и
раци о нал но кори шће ње енер -

ги је за њихо во гре ја ње и хла -
ђе ње у лет њим месе ци ма.

Дода ла је и да ће на базе ну у
Реши ци бити поста вље не солар -
не пло че ради бољег загре ва ња
тог објек та. Зани мљи во је да је
тај град за реа ли за ци ју овог
посла добио 560.391 евра, што
је мање од изно са који је одо -
брен за рекон струк ци ју Хале
спор то ва.

Пово дом ових лепих инфор -
ма ци ја за наш град, спор ти сте
и љуби те ље спор та, „Пан че вац”
је затра жио комен тар од Пре -
дра га Сто ја ди но ва, дирек то ра
Јав ног кому нал ног пред у зе ћа
„Мла дост”.

– То је изу зет но зна чај но за
наш град, пан че вач ки спорт и
за ЈКП „Мла дост”. Када се ти
посло ви завр ше, у Хали ће моћи
да се орга ни зу ју спорт ски дога -
ђа ји и током лет њих месе ци,
када су вели ке вру ћи не. До сада

Завод за здравствену зашти-
ту радника „Панчевац”, прва
и једина установа тог типа
у Војводини, константно
ради на проширењу богатог
спектра својих услуга, због
чијег квалитета је већ постао
непревазиђен, и то не само
по мишљењу бројних Пан-
чеваца и Панчевки већ и
становника читавог јужног
Баната.

Савремени уређаји, љуба-
зно особље, пријатан амби-
јент, брза и професионална
услуга, све већи број пре-
гледа који се у нашем гра-
ду не раде ни на једном дру-
гом месту – само су неке од
карактеристика које су
издвојили задовољни кли-
јенти Завода „Панчевац”.

Настављајући мисију да
постане прва приватна кли-

ника у Панчеву, Завод шири
и свој стручни тим, па су се
сада у њему нашли и неки
од најцењенијих стручњака
из Клиничког центра Срби-
је и са Института „Дедиње”
у Београду.

Тако сада корисници услу-
га Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдо-
мена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љуби-
ца Лазић из Клиничког цен-
тра Србије. Довољно је рећи
да др Љубицу Лазић колеге
сматрају једним од најбо-
љих дијагностичара у нашој
земљи. Ускоро ће, такође
суботом, заинтересовани
моћи да ураде и све врсте
ултразвучних прегледа срца,
рачунајући и преглед сон-
дом преко једњака (ТЕЕ). И
за ову услугу ангажован је
један од водећих стручњака
у тој области – dr sc. med.
Слободан Томић, кардио-
лог, доктор медицинских
наука и магистар кардиоло-
гије са Института „Дедиње”.

Суботом специјалистичке
ОРЛ прегледе ради др Горан
Митевски из панчевачке
Опште болнице, а уролошке
његов колега из исте уста-
нове др Небојша Тасић, док
је за прегледе из области
гинекологије задужен др
Јован Рудић из ГАК „Народ-
ни фронт”.

Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематоло-
шко-биохемијској лабора-
торији те установе пацијен-
ти већину верификованих,
контролисаних и сумира-
них резултата могу добити
за свега сат времена.

Стога не чуди чињеница
да све већи број Панчевки
и Панчеваца бира Завод
„Панчевац”, посебно онда
када је неопходно урадити

прегледе и анализе на јед-
ном месту и добити резул-
тате што пре. С тим у вези,
треба подсетити и на то да
се у Заводу, примера ради,
све врсте лекарских увере-
ња издају за максимално
два сата.

Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за кли-
јенте осмишљени и нови
пакети услуга по изузетно
повољним ценама, а више
о томе, као и о додатним
погодностима које оствару-
ју сви они који поседују
лојалти картице Ауто-цен-
тра „Зоки”, погледајте на
рекламним странама акту-
елног броја нашег листа.

Додатне информације
можете добити путем теле-
фона Завода „Панчевац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а ово су уједно и бро-
јеви путем којих се заказу-
ју прегледи. Новости може-
те пратити и на сајту
www.zavod pan ce vac.rs, као
и на „Фејсбук” страници
Завода.

АКТУЕЛНО
Петак, 2. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац”
први у све му

Осет но ће се 
побољ ша ти гре ја ње, а
биће уграђени и уре ђа ји
за кли ма ти за ци ју

Пре драг Сто ја ди нов,
дирек тор ЈКП-а 
„Мла дост”: „Пан че во
ће моћи да кон ку ри ше
и за одр жа ва ње
вели ких утак ми ца 
и међу на род них 
так ми че ња”

Спорт ски клу бо ви који тре ни -
ра ју у Хали спор то ва и посе ти о -
ци утак ми ца које се одр жа ва ју у
том објек ту има ју раз ло га за
задо вољ ство. После мно го вре -
ме на које је про шло од дале ке
1969. годи не, када је Хала сагра -
ђе на, до кра ја ове годи не у њој
ће бити ура ђе но неко ли ко
важних посло ва, захва љу ју ћи
чему ће се осет но побољ ша ти не
само усло ви за тре ни ра ње спор -
ти ста већ и ком фор за публи ку
на спорт ским дога ђа ји ма.

Рекон струк ци ја ће бити
темељ на, јер је пред ви ђе но да
се систем гре ја ња више стру ко
побољ ша и да се први пут угра -
де уре ђа ји за кли ма ти за ци ју у
Хали. Пла ни ра но је и да се
побољ ша ју фаса да и кров на
кон струк ци ја на Хали уград -
њом потреб не изо ла ци је и да
се заме ни фасад на сто ла ри ја у
зад њем делу тог објек та. То је
под јед на ко важно ако се узме
у обзир да је послед ња заме на
фасад не сто ла ри је рађе на пре
једа на ест годи на.

Да ће ти радо ви бити опсе -
жни, види се и из пода тка да
ће њихо ва укуп на вред ност
изно си ти 792.776 евра.

Како је обја сни ла Маја Вит -
ман, град ски мена џер, на кон -

ОВЕ ГОДИ НЕ РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА ХАЛЕ СПОР ТО ВА

БИЋЕ БОЉЕ И СПОР ТИ СТИ МА 
И ПОСЕ ТИ О ЦИ МА

ОД 27. ЈАНУАРА

СВАКЕ СУБОТЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
КАРДИОЛОГА И ЕКГ
Цена: 3.000 дин

Прегледе обавља 
dr sc. med. 

Слободан Томић
(Институт „Дедиње”)

Прегледи се врше 

САМО СУБОТОМ

Заказивање радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

GLOBAL CHEMICAL LEASING 2018

Награ де за ино ва ци је и истра жи ва ња
Под зајед нич ким спон зор ством
и уз подр шку Орга ни за ци је Ује -
ди ње них наци ја за инду стриј -
ски раз вој (UNIDO), као и
Аустри је, Немач ке и Швај цар -
ске, обја вљен је четвр ти циклус
доде ле награ да „Global Chemi-
cal Leasing”.

Пози ва ју се ком па ни је и поје -
дин ци да под не су при ја ву за
награ ду у три кате го ри је: сту -
ди је слу ча ја (за ком па ни је),
посеб не ино ва ци је и истра жи -
ва ња. При ја ве се могу сла ти до
15. авгу ста, на имејл адре су:
ChemicalLeasing@unido.org.

Све ча на мани фе ста ци ја пово -
дом доде ле награ да биће одр -
жа на 6. новем бра у Бечу, као
део кон фе рен ци је „Зеле на
хеми ја 2018” у окви ру про гра -
ма трој ног пред сед ни штва Већа
Европ ске уни је „Памет на и одр -
жи ва Евро па”, који се одр жа ва

током аустриј ског пред се да ва -
ња ЕУ.

Више инфор ма ци ја о доде -
ли награ да и усло ви ма за апли -
ка ци ју може се наћи на сај ту
www.chemicalleasing.com/glo-
bal-award/global-chemical-lea-
sing-award-2018. М. М. В.

нам је мно го већи про блем био
рас хла ђи ва ње Хале него гре ја ње,
а уско ро ће то бити про шлост,
јер ће бити угра ђен нај мо дер -
ни ји систем за кли ма ти за ци ју.
Када је реч о гре ја њу, могу рећи
да не само да ће и оно бити
побољ ша но већ ћемо оства ри -
ва ти уште де јер ће се сма њи ти
тро шко ви за енер ген те у зим -
ским месе ци ма. Захва љу ју ћи
све му томе Пан че во ће моћи
да апли ци ра за одр жа ва ње
важних утак ми ца и вели ких
спорт ских так ми че ња, као и за
орга ни за ци ју дога ђа ја од
опште дру штве ног зна ча ја.
Важно је напо ме ну ти и то да
Хала неће бити затво ре на током
изво ђе ња радо ва, јер ће се они
оба вља ти посте пе но, да би се
што мање сме та ло спорт ским
клу бо ви ма – изја вио је Сто ја -
ди нов.

М. Гли го рић

Група „Легенде” одржаће кон-
церт у петак, 2. фебруара, у
дворани Културног центра Пан-
чева, од 19.30.

Групу су основали Зоран
Дашић Даша (вођа групе, тек-
стописац, композитор, гитари-
ста и тамбураш) и Лазар Марин
Лаза (гитариста и пратећи
вокал). Њихова прва концертна
сезона почела је на Богојавље-
ње 19. јануара 1995, концертом
у београдском Центру „Сава”, и
до фебруара 2015. одржана су
54 концерта у истој дворани.
Традиција се наставила и свака
нова концертна сезона почиње
у Центру „Сава”, након чега гру-
па „Легенде” наставља турнеју
по градовима широм Србије,
региона и иностранства.

Састав „Легенде” одржао је
преко хиљаду и четиристо кон-
церата у Србији, Црној Гори,
Македонији, Босни и Херцего-
вини, Мађарској, Пољској, на
Кипру, у Шведској, Словенији,
Швајцарској, Аустрији, Кана-
ди, Немачкој, Аустралији, САД,
Русији и Француској.

Јубиларан, хиљадити кон-
церт обележен је 5. фебруара
2005, а прослава двадесетог
рођендана групе „Легенде”
приређена је фебруара 2008.
у великој дворани Центра
„Сава”.

„Легенде” су 2012. просла-
виле велики јубилеј, 25 година

постојања и успешног рада, и
то тако што су својој верној
публици приредиле концерте
у Центру „Сава” 4. и 14. фебру-
ара те године.

Групу чине шесторица чла-
нова: Иван Милинковић
(певач), Зоран Дашић (компо-
зитор, текстописац, пратећи

вокал и гитариста), Лазар
Марин (гитара и пратећи
вокал), Перо Крзнанић (бас-
-гитара и пратећи вокал),
Желимир Васић (бубњеви, уда-
раљке и пратећи вокал) и Пре-
драг Стојковић (клавијатуре,
клавир и аранжмани).

М. М. В.

У ПЕТАК, 2. ФЕБРУАРА

Концерт групе „Легенде”

У четвртак, 8. фебруара, од
19 сати, у дворани „Аполо”
Дома омладине биће одржа-
на промоција збирке прича
„Уморни као пси” Милоша
К. Илића, коју је објавила
„Партизанска књига”.

„Отуд могућност смеха; као
да је то есенцијална порука
Илићеве прозе: свет је гадан,
деструктиван, прљав и ничим

га нећемо поправити. Али
можемо да му се смејемо,
макар иза леђа. Макар апсо-
лутно уморни од њега. Као
пси”, написао је о збирци књи-
жевник Срђан Срдић.

О језику, кратким прича-
ма, драмама и уморним пси-
ма с Милошем К. Илићем
разговараће Вуле Журић.

М. М. В.

ПРОМОЦИЈА ЗБИРКЕ ПРИЧА МИЛОША К. ИЛИЋА

Уморни као пси



Упра ва за капи тал на
ула га ња АПВ доде ли ла
120 мили о на дина ра
Пан че ву

На осно ву јав ног кон кур са за
финан си ра ње и суфи нан си ра -
ње про је ка та у обла сти локал -
ног и реги о нал ног еко ном ског
раз во ја, као и у обла сти водо -
снаб де ва ња и зашти те вода Упра -
ве за капи тал на ула га ња АП Вој -
во ди не, Гра ду Пан че ву одо бре -
на су сред ства у укуп ној виси ни
од 120.147.245,64 дина ра за два
важна капи тал на про јек та. Пред -
сед ник Покра јин ске вла де Игор
Миро вић на све ча но сти у Новом
Саду 31. јану а ра уручиo је уго -
во ре за реа ли за ци ју про је ка та
одо бре них на кон кур си ма у укуп -
ном изно су од 1,931 мили јар де
дина ра, и то за 36 про је ка та на
тери то ри ји 29 гра до ва и општи -
на у Вој во ди ни. Поред поме ну -
тих, засту пље не су биле и обла -
сти сао бра ћај не инфра струк ту -
ре, пред школ ског обра зо ва ња,
раз во ја спор та и енер гет ске ефи -
ка сно сти.

Наш град је подр жан са
33.187.148,33 дина ра за про је -
кат „Инфра струк тур но опре ма -
ње ’Север не инду стриј ске зоне’
у Пан че ву – завр ше так изград -
ње сао бра ћај ни ца”, као и са
86.960.097,31 дина ром за „Изград -
њу пота ми шког колек то ра – II
фаза”. Уру че њу уго во ра при су -
ство вао је гра до на чел ник Пан -
че ва Саша Павлов. Овим пово -
дом је казао:

– Доби ли смо вео ма вели ка
сред ства за два про јек та који
ће помо ћи ста вља њу север не

послов не зоне у функ ци ју и
њеном тотал ном инфра струк -
тур ном опре ма њу. Дру га јако
бит на ком по нен та јесте да се
ради о дру гој фази, која ће
поред поди за ња капа ци те та
мре же у послов ној зони у наред -
ним годи на ма омо гу ћи ти при -
кљу че ње 20.000 наших сугра -
ђа на на мре жу фекал не кана -
ли за ци је. Овај новац је дошао
у нај бо љем момен ту зато што
има мо вео ма озбиљ не инве сти -
то ре који ћe, надам се, кре ну ти
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Сви смо зна ли да Милoшевић није крив. Он тре ба да доби је
ули цу и спо ме ник у Бео гра ду и ја ћу то да затра жим на њего -
вом гро бу, за његов рођен дан.

(Милу тин Мрко њић, 
поча сни пред сед ник СПС-а, „Блиц”, 24. јану ар) 

* * *
Поно сан сам што Срби ја ника да неће поста ти чла ни ца Европ -
ске уни је зато што срп ски народ то не жели, нити ће ика да
при хва ти ти неза ви сност лажне држа ве Косо во.

(Алек сан дар Шешељ, посла ник СРС-а 
у Пар ла мен тар ној скуп шти ни Саве та Евро пе, 20. јану ар)

* * *
Вели ка Бри та ни ја сна жно подр жа ва про цес при дру жи ва ња
Срби је Европ ској уни ји иако напу шта ту зајед ни цу. Жели мо
да Срби ја и Бал кан буду успе шни, ста бил ни, про спе ри тет ни
и без бед ни.

(Денис Киф, амба са дор Вели ке Бри та ни је у Срби ји, 
„Поли ти ка”, 21. јану ар)

Ана ли за изве шта ва ња меди ја о пред из бор ној кам па њи за
пред сто је ће избо ре у Бео гра ду коју смо оба ви ли за пери од од
2. окто бра про шле до 15. јану а ра ове годи не пока за ла је да су
доми нан тан про стор има ли пред став ни ци вла сти. Када је
реч о опо зи ци о ним кан ди да ти ма, они су били знат но мање
засту пље ни у меди ји ма. Због тога може мо да каже мо да је
пред из бор на кам па ња нерав но прав на.

(Раша Недељ ков, про грам ски дирек тор орга ни за ци је 
„Црта”, „Поли ти ка”, 22. јану ар)

* * *
Невла ди на орга ни за ци ја „Црта” је, слу чај но или намер но,
осно ва на баш у годи ни када је Борис Тадић изгу био избо ре,
а Срп ска напред на стран ка дошла на власт. За раз ли ку од
ЦЕСИД-а, који има више го ди шње иску ство у пра ће њу избо -
ра, „Црта”, иако мла да орга ни за ци ја, има моћ не спон зо ре,
што се виде ло на при ме ру локал них избо ра у Пећин ци ма. У
дану када су се они одр жа ва ли, пред став ни ци неких амба -
са да су зва ли општин ску избор ну коми си ју у том месту да
пита ју зашто на њима нема „Црти них” посма тра ча.

(Из комен та ра ТВ „Пинк”, 24. јану ар)

Хрват ска про тест на нота због изло жбе о Јасе нов цу у Њујор ку
је као кад би Немач ка писа ла Јевре ји ма због обе ле жа ва ња
Холо ка у ста – пору чио је Вучић из Истан бу ла. Или, као кад
би онај ко је тра жио „сто Мусли ма на за јед ног Срби на” посе -
тио Сре бре ни цу.

(Сла ви ша Лекић, пред сед ник НУНС-а, 
„Тви тер”, 31. јану ар)

* * *
Пред сед ни штво „Нове Срби је” је одлу чи ло да 4. мар та на
бео град ским избо ри ма подр жи Алек сан дра Шапи ћа. Они
који то не желе, нека дају свој глас листи коју пред во ди Дра -
ган Ђилас или оној на чијем челу је Дра ган Шута но вац да се
не би раси па ли гла со ви.

(Вели мир Илић, пред сед ник „Нове Срби је”, 
на кон фе рен ци ји за нови на ре 30. јану а ра)

* * *
Ко је Дра ган Ђилас? Јед но сме ће које је дошло овде у Срби ју
да нам про да је... Шта он има да тра жи овде и да неке људе у
Срби ји оби ла зи, реке ти ра итд. Нау чи ћу га ја паме ти кад-тад.

(Вели мир Илић, пред сед ник „Нове Срби је”, 
у изја ви за Б-92, 2013. годи не)

КОНЦЕПТ

У ПОКРА ЈИН СКОЈ ВЛА ДИ, 31. ЈАНУ А РА

ПОТ ПИ СА НИ УГО ВО РИ 
ЗА РЕА ЛИ ЗА ЦИ ЈУ ПРО ЈЕ КА ТА

са изград њом током 2018. Ова
сред ства пред ста вља ју рас те ре -
ће ње буџе та Гра да, јер да новац
нисмо доби ли од Покра ји не,
били бисмо на неки начин при -
мо ра ни да га издво ји мо из
локал не касе.

Павлов је рекао да мисли да
у ове две и по годи не Град Пан -
че во и Покра јин ска вла да ника -
да нису има ли бољу сарад њу и
под се тио је на то да је Упра ва
за капи тал на ула га ња про шле
годи не финан си ра ла изу зет но

важну рекон струк ци ја Опште
бол ни це у нашем гра ду.

Гра до на чел ник је под ву као
да је „наш град сход но зна ча ју
ува жен, с обзи ром на то да је
један од чети ри нај ве ћа гра да
у Вој во ди ни”, и додао да се
искре но нада да ових 120 мили -
о на дина ра неће бити све, као
и да ово ука зу је и на озбиљ -
ност про је ка та које је ради ла
Град ска упра ва, пошто је њихов
ква ли тет сигур но био од зна -
ча ја при доно ше њу одлу ке.

Страну 

припремио

Синиша
Трајковић

ТРИ БИ НА СРП СКОГ ПОКРЕ ТА ДВЕ РИ

Бошко Обра до вић 
у Доло ву

ОДРЖАНА ТРИБИНА „ХЕРОЈИ И АНТИХЕРОЈИ”

Човек је спреман да се жртвује

У доло вач ком Ватро га сном
дому у субо ту, 3. фебру а ра,
од 10 сати, биће одр жа на три -
би на на којој ће гово ри ти
лидер Срп ског покре та Две -
ри Бошко Обра до вић. Овим
пово дом Град ски одбор те
стран ке пози ва све сугра ђа -
не, чла но ве, при ја те ље и сим -
па ти зе ре да сво јим при су -
ством и уче шћем допри не су
ква ли те ту три би не.

Док се не суочимо 
с прошлошћу, 
будућности нема 

На трибини Независног дру-
штва новинара Војводине и Гра-
ђанске акције Панчево „Херо-
ји и антихероји”, одржаној 25.
јануара у „Купеу”, историчар-
ка Бранка Прпа и новинар Дра-
ган Бурсаћ из Бањалуке гово-
рили су о херојству, распаду
СФР Југославије, (не)делима...
Трибину је водио новинар
Ненад Живковић.

Поред основне теме, прича-
ло се, што је сасвим логично и
природно, о рату, политичким
елитама, национализму, наси-
љу... Лајтмотив догађаја био је
чин Срђана Алексића, који је
пре 25 година дао свој живот
бранећи комшију друге наци-

оналности. Бранка Прпа је,
цитирајући Камија, казала да
су „хероји побуњени људи” и
додала:

– Обични људи постају херо-
ји када се човек нађе у окол-
ностима у којима не може
нешто да прихвати а да при-
том не изгуби достојанство.
Људско биће има својство које
ниједно биће нема; једино оно
је спремно да жртвује свој
живот за другог и срећно je ако
усрећи друге. То је хумани-
стички идеал.

Новинар и колумниста пор-
тала „Бука” и „Ал Џазира” Дра-
ган Бурсаћ сместио је Алекси-
ћев чин у данашњицу, тј. упо-
редио је како се и у ком енти-
тету Босне и Херцеговине он
помиње. Бурсаћ тврди да је „у
Републици Српској, због нових
сфера национализма, Срђан

Алексић непријатност која се
не помиње и персона нон гра-
та у најблажем облику те речи”.

– С друге стране, у Федера-
цији он се употребљава и злоу-
потребљава. Створио се бренд,
нешто што се зове човек, али
људи не знају ништа о Срђану
Алексићу. Он је опште место,
али не нађе се за сходно да се
оде у Требиње и посети та лока-
ција, да се обележи датум. Алек-
сић је из године у годину све
невидљивији, а требало би бити
обрнуто – објаснио је Бурсаћ.

Бранка Прпа је нагласила да
историја не постоји сама по себи,
те да ће бити сачувана она све-
дочења која оставимо будућим
генерацијама; историја никада
није завршен посао и увек се
пише изнова. Према њеним
речима, посао историчара је да
утврди аутентичност и веродо-

стојност документа и да се при
томе мора користити компара-
тивна метода, а проблем је у
валидности докумената о ономе
што се дешавало у последњој
деценији 20. века на простору
бивше Југославије. Додала је да
је у току реафирмација уста-
шког и четничког покрета.

Поручила је да државе орга-
низовано спречавају морално
прочишћење, да ће нас про-
шлост прогањати докле год се
то буде дешавало, те да док се
не суочимо с прошлошћу,
будућности неће бити.

Пред сед ни ца Миле на
Пуше ља, коор ди на тор 
Вања Фран цуз

Кон фе рен ци ја за нови на ре пан -
че вач ког одбо ра стран ке „Доста
је било” одр жа на је 29. јану а -
ра у њеним про сто ри ја ма у
тржном цен тру у Змај Јови ној.
На њој су гово ри ли функ ци о -
не ри локал ног одбо ра – пред -
сед ни ца Миле на Пуше ља и
коор ди на тор Вања Фран цуз,
који су на те функ ци је иза бра -
ни на првим уну тар стра нач -
ким избо ри ма 29. децем бра
2017, чиме је, како се каже у
пози ву, „ДЈБ потвр дио свој пун
демо крат ски капа ци тет”.

Миле на Пуше ља је рекла да
након одр жа них избо ра и при -
је ма нових чла но ва пан че вач -
ки одбор ДЈБ наста вља сво је
актив но сти у интен зи ви ра њу
кому ни ка ци је са сугра ђа ни ма
и сагле да ва њу про бле ма с
којим се они сва ко днев но
сусре ћу. У томе им вели ку
помоћ пру жа кол-цен тар, јер
је оства ре на директ на кому -
ни ка ци ју с гра ђа ни ма.

Нагла си ла је да је јед на од
важних акци ја то да поку ша -
ва ју да помог ну пен зи о не ри -
ма у оства ри ва њу њихо вих
пра ва.

– Пози ва мо све пен зи о не ре
који ма је ума ње на пен зи ја да
дођу у наше про сто ри је у Змај

Јови ној 2, одно сно у тржни
цен тар изме ђу Њего ше ве и Змај
Јови не. Попу ни ће мо зах тев
ПИО фон ду за изда ва ње уве -
ре ња о виси ни и испла ти задр -
жа них пен зи ја по осно ву Зако -
на о при вре ме ном уре ђи ва њу
начи на испла те пен зи ја. Није
ми довољ но да само мени буде
добро, ако сугра ђан ка ма и
сугра ђа ни ма није, дужност ми
је да помог нем да се у држа ви
леп ше живи – каза ла је нова
пред сед ни ца ГО ДЈБ.

Ни она ни Фран цуз рани је
нису били поли тич ки актив -
ни, али су као гра ђа ни уче -
ство ва ли у опо зи ци о ним дело -
ва њи ма прет ход них деце ни ја.
Нови коор ди на тор ГО ДЈБ

рекао је да „ништа од бољег
живо та неће бити док гра ђа ни
не узму ствар у сво је руке”.

– Вечи та сам опо зи ци ја, па
се бојим да ћу то бити и када
ДЈБ дође на власт. И још нешто:
нема мо лич них суко ба с бив -
шим чла но ви ма и сада шњим
одбо р ни ци ма – додао је Фран -
цуз.

Град ски одбор стран ке има
17 чла но ва, а удру же њу је до
сада при сту пи ло 80 сугра ђа на
који желе да оста ну ано ним -
ни. Инте ре сант но је да два
месе ца изла зе нови не „Бео -
град ски глас”, ДЈБ штам па и
„Вој во ђан ски бил тен”, а наја -
вље но је и поја вљи ва ње пан -
че вач ког бил те на.

ДОСТА ЈЕ БИЛО

Изабрано ново руководство
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Зако ном о зашти ти ста нов ни штва од
изло же но сти дуван ском диму, који је
усво јен још 2010. годи не, забра ње но
је пуше ње на рад ним и јав ним мести -
ма и у јав ном пре во зу, док је у уго -
сти тељ ским објек ти ма и даље дозво -
ље но. Сва ког 31. јану а ра обе ле жа ва
се Наци о нал ни дан без дуван ског
дима, а актив но сти које се реа ли зу ју
тре ба да упо зо ре јав ност на штет не
ефек те изла га ња дуван ском диму,
посеб но по здра вље деце и мла дих.

Пита ли смо наше сугра ђа не где
њима нај ви ше сме та изло же ност
дуван ском диму.

ИВАН КА МОДИЋ, пен зи о нер ка:
– Нисам пушач и нај ви ше ми сме та

дуван ски дим у затво ре ним про сто ри -
ја ма. Сма трам да би тре ба ло да се
забра ни пуше ње у јав ним про сто ри ма,
јер дим гуши и лоше ути че на здра -
вље. Не сви ђа ми се ни што људи пуше
на ули ци без ика квих огра ни че ња. Тре -
ба ло би да се казне мало поо штре.

НАДИ ЦА ЈАН КУ ЛОВ, про фе сор ка у
Елек тро тех нич кој шко ли:

– Сме та ми дим, али нави кла сам,
јер имам пуша че у поро ди ци. У ресто -
ра ни ма ми је сасвим у реду то што су

одво је ни дело ви за пуша че и непу -
ша че. Мени лич но не сме та када
видим да неко пуши на ули ци и нисам
за неке стро ге забра не. Једи но што
би оне на неки начин ути ца ле на
пуша че да мање пуше.

ВЕСНА ПАРА У ШИЋ, 
слу жбе ни ца у Град ској упра ви:

– Све зави си од при ли ке и пово да,
као и од тога где се нала зим. На при -
мер, ако су у пита њу неке про сла ве,
где људи желе да буду опу ште ни,
мени не сме та, али у неким ресто ра -
ни ма у који ма се руча ва може да буде
непри јат но. Сва ка ко, то је избор сва -
ко га од нас. Није ми лепо када видим
људе да пуше на ули ци. Не сма трам
да то није аде кват на кул ту ра живље -
ња. То би тре ба ло све сти на неку меру,
да је чове ку заи ста угод но, јер ова ко
личи на пра ву зави сност.

СТОЈ МЕН ЈАЋИ МО ВИЋ, инве сти тор:
– Не пушим, али ми не сме та дуван -

ски дим. Онај ко пуши, има одго вор -
ност за сво је здра вље. Не би тре ба ло
баш тако риго ро зно забра ни ти пуше ње
у поје ди ним ресто ра ни ма, јер махом су
сви пуша чи. На при мер, мој син је стра -
стве ни пушач, а жена и ја не пуши мо.

Ја сам више за сма ње ње, да буде уме ре -
но, јер је вео ма штет но за здра вље. На
ули ци ми сме та, јер пуша чи баца ју
пикав це где стиг ну. Волео бих да нам
град буде чисти ји и да се води рачу на о
све му, а ту спа да и чишће ње за кућ ним
љубим ци ма. Нисам за то да се пуши и
да се опу шци баца ју било где.

ЗОРАН ПОПО ВИЋ, неза по слен:
– Не посе ћу јем толи ко ресто ра не и

кафи ће, али сме та ми дуван ским дим
када сам у затво ре ном про сто ру. Рани -
је док је било дозво ље но пуше ње у
рад ном про сто ру, баш ми је сме та ло,
јер су кан це ла ри је биле вео ма зади -
мље не. Не волим ни када се пуши у
кући, јер се све осе ћа на дуван.

ЖИВА ШУПИ ЦА, пен зи о нер:
– Сме та ми дуван ски дим, посеб но

у затво ре ним про сто ри ма. Ути че штет -
но и угро жа ва здра вље. На јав ним
мести ма бих одре дио места за пуше -
ње, па ако је неко стра стве ни пушач,
имао би сво је место где може да ужи -
ва у цига ре ти да не реме ти оне који -
ма дуван ски дим сме та.

Анке ти ра ла 

Мир ја на Марић Велич ко вић

С. ЈАЋИМОВИЋВ. ПАРАУШИЋ З. ПОПОВИЋ Ж. ШУПИЦА

НАША АНКЕТА

ГДЕ ВАМ НАЈ ВИ ШЕ СМЕ ТА ДУВАН СКИ ДИМ?

Затво ре ни про сто ри про бле ма тич ни

Н. ЈАНКУЛОВИ. МОДИЋ

ХРОНИКА

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: ЂУРИ ЦА ДОЛО ВАЧ КИ, ВРШИ ЛАЦ ДУЖНО СТИ ДИРЕК ТО РА ЈП-а „УРБА НИ ЗАМ”

ПРО СТОР НО И УРБА НИ СТИЧ КО ПЛА НИ РА ЊЕ 
ОСНОВ НА ДЕЛАТ НОСТ

це ду ром. Изра ди акту ел ног пла на при -
сту пи ли смо ису ви ше струч но, у сми -
слу да смо фор ми ра ли нове ули це
које би биле јако добро реше ње. Али
гра ђа ни нису били ради да им се оду -
зи ма ју или деле пла це ви због реша -
ва ња сао бра ћај ни ца. Осми сли ће мо
неки алтер на тив ни начин.

Запо чет је рад на пла ну детаљ не
регу ла ци је насе ља Тесла и про сто ра
око ста ди о на. Посто ји ини ци ја ти ва
да се план ски уре ди Мали рит, као и
да се изме ни и допу ни план за Јабу ку

ЈП Дирек ци ја је до 1. сеп тем бра про -
шле годи не има ла сек то ре за јав не
инве сти ци је, за урба ни зам и про стор -
но пла ни ра ње и про јек то ва ње, за прав -
не и опште посло ве, за одр жа ва ње и
упра вља ње локал ним и нека те го ри -
са ним путе ви ма и за одр жа ва ње град -
ског објек та на Див чи ба ра ма. О томе
како су после одлу ке Скуп шти не гра -
да о тран сфор ма ци ји ЈП Дирек ци је
поде ље на поме ну та заду же ња, какви
су тржи шни пла но ви нај мла ђег локал -
ног јав ног пред у зе ћа и сл. – раз го ва -
ра ли смо са Ђури цом Доло вач ким,
врши о цем дужно сти дирек то ра ЈП-а
„Урба ни зам”.

Град ско јав но пред у зе ће „Урба ни -
зам” има исти ПИБ и матич ни број
пред у зе ћа као нека да шња ЈП Дирек -
ци ја, али је про ме ни ло послов но
седи ште, обим и опис делат но сти,
што је утвр ђе но Одлу ком о ускла ђи -
ва њу одлу ке о задр жа ва њу пра ва и
оба ве зе осни ва ча (Гра да Пан че ва –
прим. аут.) над Јав ним пред у зе ћем
„Урба ни зам” Пан че во, које је наста -
ло спа ја њем послед ње по ме ну те фир -
ме, Дру штве ног фон да гра ђе вин ског
земљи шта и путе ва општи не Пан че -
во и ЈП „Стан” са Зако ном о јав ним
пред у зе ћи ма.

Пан че во није једи ни град који је
имао закон ску оба ве зу да извр ши ову
тран сфор ма ци ју, већ су се тиме бави -
ли и поли ти ча ри и струч ња ци у Субо -
ти ци, Зре ња ни ну, Срем ској Митро -
ви ци, Ваље ву, Кра ље ву...

Пре по зна тљи ви у Срби ји
Ђури ца Доло вач ки на почет ку раз го -
во ра исти че да је „пре ма про фе си о -
нал ној струк ту ри ЈП Дирек ци ја била
нај ин те лек ту ал ни ја фир ма”.

– Инже ње ри раз ли чи тих стру ка –
гра ђе вин ски, машин ски и сао бра ћај -
ни, па архи тек те, пута ри и пла не ри,
чини ли су костур тима. Ту су и рефе -
рен це, иску ство, тра ди ци ја... Коле ги -
ни це и коле ге који су се бави ли инве -
сти ци ја ма су при ли ком тран сфор ма -
ци је због ефи ка сно сти рада пре шли у
Град ску упра ву, а оста ле посло ве, као
што су урба ни зам, пла ни ра ње и путе -
ви, пре у зео је ЈП „Урба ни зам” Пан че -
во. Сек тор за урба ни зам је увек био
пре по зна тљив на тери то ри ји Срби је,
као, реци мо, једи ни такав у земљи
који је радио сам сво ју план ску доку -
мен та ци ју. Позна ти смо и по спе ци -
фич ном инду стриј ском урба ни зму,
који је видљив у јужној зони. Инве -
сти то ри за које ради мо – НИС, „Петро -
хе ми ја”, „Азо та ра”, „Тран снаф та” и
„Тех но гас”, врло су задо вољ ни – при -
ча Доло вач ки.

изра да пла на гене рал не регу ла ци је
цели не 1, која пред ста вља шири цен -
тар Пан че ва, што је и нај и за зов ни је.
То је у завр шној фази, а гра ђа ни ће
има ти рок од три де сет дана да план
погле да ју и дају суге сти је или при -
мед бе.

Доло вач ки каже да је посао у фир -
ми коју води ком плек сан и мул ти ди -
сци пли на ран. Има три де сет осмо ро
запо сле них, углав ном инже ње ра свих
стру ка. Поред већ поме ну тих, ту су и
елек тро ин же ње ри, гео дет ски инже -
њер, пеј за жни архи тек ти...

– Репу блич ки и град ски инте рес је
цели на 8: изра да пла на детаљ не регу -
ла ци је свих фабри ка у јужној зони.
Има мо тамо и нови субјект – спе ци -
јал ну луку „Азо та ра”. Све фабри ке
тре ба сада из урба ни стич ког аспек та
сагле да ва ти као јед ну цели ну и про -
пи са ти пра ви ла, а њихо ве спе ци фич -
но сти мора мо узе ти у обзир кроз раз -
ра ду пла на. С пла ном који је на сна зи
успе ли смо да „нате ра мо” инве сти то -
ре да се пона ша ју по пра ви ли ма, бар
када се ради о тех но ло ги ји; про пи са -
ли смо мере о томе шта би сма њи ло

и за хра сто ву шуму код Доло ва. Посто -
ји још јед на зани мљи ва иде ја коју је
пред ста вио Доло вач ки:

– Важна ствар која се деси ла тран -
сфор ма ци јом Дирек ци је јесте дру га -
чи је пона ша ње јав них пред у зе ћа; ЈП
„Урба ни зам” више није инди рект ни
кори сник буџе та. Сада ради мо урба -
ни стич ке пла но ве и про јек те, што је
јед на врста робе која има сво ју цену,
па тако зара ђу је мо. Инже њер ска комо -
ра Срби је ради ла је мето до ло ги ју
ценов ни ка, а локал на скуп шти на га

је изгла са ла и њега се држи мо. Тржи -
шно смо ори јен ти са ни, што је ново
раз ми шља ње и под ра зу ме ва дру га -
чи ју орга ни за ци ју. Желе ли смо да
сво је ква ли тет не услу ге пону ди мо
Гра ду Вршцу и свим општи на ма из
јужног Бана та, ми смо као поро ди -
ца. Они нема ју кућу овог типа, па
смо сво јим рефе рен ца ма и цена ма
успе ли да се намет не мо. Све локал -
не скуп шти не усво ји ле су уго вор о
усту па њу ових посло ва нама. На рас -
по ла га њу смо им. Њихов инте рес је
да нас дожи вља ва ју као сво је. Избе -
ћи ће на овај начин про це ду ру јав -
них набав ки, где је досад дола зи ло и
до слу ча је ва нело јал не кон ку рен ци -
је: поја ви се фир ма „ташна-машна”,
с јед ним запо сле ним, и доби је посао
због ниске цене.

Обје кат на Див чи ба ра ма је, каже
први човек ЈП-а „Урба ни зам”, репре -
зен та ти ван у архи тек тон ском сми слу.
Шта је на њему рађе но?

– Про шле годи не се ради ло на енер -
гет ској ефи ка сно сти, а пре тога је уве -
ден ХАСАП стан дард који се одно си
на кухи њу: ком фор на је, тех нич ки
нај са вре ме ни је могу ће опре мље на.
Било је посла око гре ја ња, кре че ња,
набав ке уре ђа ја за ква ли тет ни ји бора -
вак деце... Има мо одлич ну кому ни -
ка ци ју с Град ском упра вом, па они
спро во де поступ ке јав них набав ки.
Пред нама је још један вели ки про је -
кат: надо град ња дела тера се, па ће
обје кат додат но доби ти на комо ди те -
ту и садр жа ји ма – закљу чу је Доло -
вач ки.

Нај ком пли ко ва ни ји зада так који
пред у зе ће на чијем је челу има, по
њего вом мишље њу, јесте упра вља ње
нека те го ри са ним путе ви ма: мре жа је
изу зет но дуга у гра ду и у сели ма.
Удар не рупе, про бле ми у раду сема -
фо ра и слич ни про бле ми тако ђе су у
опи су посла ЈП-а „Урба ни зам”. Овој
широ кој теми посеб но ћемо се посве -
ти ти неком дру гом при ли ком.

С. Трај ко вић

НА ДОК ТОР СКИМ СТУ ДИ ЈА МА

Ђури ца Доло вач ки је завр шио сред њу архи тек тон ску шко лу у Пан че ву,

па про стор но пла ни ра ње на бео град ском При род но-мате ма тич ком факул -

те ту. На Архи тек тон ском факул те ту Уни вер зи те та у Бео гра ду, на сме ру

урба ни зам, окон чао је пост ди плом ске сту ди је, и тамо је тре нут но на док -

тор ским сту ди ја ма.

Кари је ру је запо чео као про фе сор пет струч них пред ме та у сред њој

шко ли коју је и сам поха ђао. Радио је у општин ској упра ви у Кови ну, као

гра ђе вин ски и урба ни стич ки инспек тор, а потом је био и начел ник тамо -

шњег Секре та ри ја та за урба ни зам. У пан че вач кој Дирек ци ји је био четр -

на ест годи на на разним пози ци ја ма. Одбор ни ци Скуп шти не гра да

иза бра ли су га 1. сеп тем бра 2017. годи не за в. д. дирек то ра новог ЈП-а

„Урба ни зам”.

Про стор но и урба ни стич ко пла ни -
ра ње је основ на делат ност овог пред -
у зе ћа. Ту је и бавље ње путе ви ма, локал -
ним и нека те го ри са ним, као и над зор
над зим ским одр жа ва њем путе ва, те
одр жа ва ње објек та на Див чи ба ра ма.
Нагла ша ва:

– Изра да про стор них и урба ни стич -
ких пла но ва и про је ка та је нај ва жни -
ја. Град Пан че во је пре по знао потре -
бу за одр жа ва њем кон ти ну и те та у ово -
ме. Чиње ни ца је и да смо ми, запо -
сле ни, Пан чев ци, па је јасна и жеља
да наш град изгле да боље и леп ше.
Тре ба има ти и визи ју када је моме нат
да се пла но ви про ме не. Они су нека
врста живог тки ва, нису заку ца ни;
посто ји про це ду ра за допу ну или изме -
ну пла на. Ове годи не је нај бит ни ја

зага ђе ње вазду ха, земљи шта и вода.
Све то иде у добром прав цу. НИС је,
реци мо, увео савре ме ну тех но ло ги ју
– обја шња ва в. д. дирек то ра.

Пла но ви и про јек ти су роба
Пре ма њего вом мишље њу, за гра ђа не
је важна и цели на 3, одно сно ста ра
Миса. Доло вач ки дода је:

– Тамо је основ ни про блем желе -
зни ца. Гра ђа ни су отво ре но и аргу -
мен то ва но изне ли при мед бу да није
при ме ре но да у 21. веку возо ви про -
ла зе тик поред њихо вих кућа. Тешка
је сарад ња с Јав ним пред у зе ћем „Желе -
зни це Срби је”, јер су у пита њу вели ке
инве сти ци је. Ми смо има ли жељу да
изме сти мо пру гу ван насе ља. Био сам
недав но гост у Месној зајед ни ци, где
сам упо знао гра ђа не с пла ном и про -



Дан ска гост-дома ћин
фести ва ла

Так ми че ње у девет
кате го ри ја

При ја вљи ва ње до 30.
мар та

Кул тур ни цен тар Пан че ва и
удру же ње БУДИ, као орга ни -
за то ри сед мог Међу на род ног
бије на ла умет нич ког деч јег
изра за, који се 2018. годи не
одр жа ва од 11. маја до 11. јуна,
пози ва ју све обра зов не и кул -
тур не инсти ту ци је, те децу узра -
ста до пет на ест годи на, да
поша љу сво је радо ве нај ка сни -
је до 30. мар та на кон курс под
нази вом „7. БУДИ: Лепо се
играј!”. Заин те ре со ва ни могу
посла ти радо ве у сле де ћим
кате го ри ја ма:

Визу ел на умет ност: БУДИ
сву да – напи ши, нацр тај или
сни ми свој рецепт за срећ но
детињ ство – пред ста ви свој нај -
срећ ни ји тре ну так, оми ље ну
игру. (Умет нич ки кон курс; ода -
бра ни радо ви биће пред ста -

вље ни на изло жби награ ђе них
радо ва у Гале ри ји савре ме не
умет но сти у окви ру сед мог
БУДИ-ја.)

 ода бра ни радо ви биће пред -
ста вље ни на „Феј сбук” стра ни
сед мог БУДИ-ја.)

Позо ри ште: БУДИ „Андер се -
ни ја да” – напра ви те пред ста ву
или пер фор манс на отво ре ном
по моти ви ма Андер се но вих бај -
ки и поша љи те сни мак ока чен
на „Јутјуб”. (Кон курс за поје -
дин це, нефор мал не гру пе, драм -
ске сек ци је основ них шко ла и
драм ске сту ди је; ода бра не пред -
ста ве биће увр ште не у глав ни
про грам сед мог БУДИ-ја.)

Књи жев ност: БУДИ писац –
имаш добру иде ју, напи ши сво -
ју песму, бај ку, стрип или при -
чу. (Умет нич ки кон курс за децу
писце до пет на ест годи на; ода -
бра ни радо ви биће пред ста вље -
ни у окви ру сед мог БУДИ-ја.)

Музи ка: БУДИ ори ги нал –
пред ста ви свој умет нич ки рад,
свој бенд, хор, пле сну гру пу
или нешто што сам ства раш.
(Кон курс за тален те; ода бра ни
ауто ри насту пи ће у окви ру глав -
ног про гра ма сед мог БУДИ-ја.)

Еко ло ги ја: БУДИ кре а ти вац

– напра ви маке ту за поли цу у
обли ку неке зани мљи ве живо -
ти ње од реци кли ра них мате -
ри ја ла. (Умет нич ко-еко ло шки
кон курс за децу до пет на ест
годи на која бри ну о при ро ди;
ода бра ни радо ви биће пред -
ста вље ни у окви ру сед мог
БУДИ-ја.)

Еко ло ги ја: БУДИ еко-акци ја
– напра ви пред лог за уре ђе ње
школ ског дво ри шта или еко -
ло шку акци ју које би хтео да
спро ве деш. (Кон курс за нај за -
ни мљи ви је идеј но реше ње; ода -
бра на акци ја биће пред ста вље -
на на сед мом БУДИ-ју.)

Нау ка: БУДИ науч ник –
осми сли науч но фан та стич ни
екс пе ри мент или изум,

цртеж/сни мак/маке ту. (Умет -
нич ко-науч ни кон курс за децу
ино ва то ре до пет на ест годи на;
ода бра ни рад биће пред ста -
вљен на сед мом БУДИ-ју.)

Хума ни тар на акци ја: БУДИ
друг/дру га ри ца – хума ни тар -
на акци ја коју си напра вио са
сво јим оде ље њем или бисте

желе ли зајед но да је покре не -
те, а потреб на вам је струч на
помоћ. (Кон курс за дру штве но
одго вор ну кам па њу коју би реа -
ли зо ва ла деца уз помоћ одра -
слих; ода бра на акци ја биће реа -
ли зо ва на у окви ру сед мог
БУДИ-ја.)

Сви кон кур си су отво ре ни до
30. мар та. Аутор ски и/или груп -
ни радо ви могу се доста вља ти

поштом или лич но на адре су:
Кул тур ни цен тар Пан че ва, Вој -
во де Живо ји на Миши ћа 4, 26000
Пан че во, Срби ја, или елек трон -
ском поштом на адре су budife-
stival@gmail.com, с назна ком
„за 7. БУДИ кон курс”. Уз сва ки
рад нео п ход но је доста ви ти: име
и пре зи ме ауто ра, годи ну рође -
ња, назив шко ле или орга ни за -
ци је, поштан ску и имејл адре -
су, као и кон такт-теле фон.

Аутор(ка) и/или под но си лац
при ја ве на кон курс за сед ми
БУДИ може уче ство ва ти с више
радо ва и у окви ру раз ли чи тих
кон кур са. Радо ви мора ју бити
про пи сно упа ко ва ни и зашти -
ће ни уко ли ко су ломљи ви. Не
сме ју се сави ја ти или ура мљи -
ва ти. Оште ће не или неу ред но
реа ли зо ва не радо ве жири неће
узи ма ти у обзир при ли ком
награ ђи ва ња, нити ће их изла -
га ти публи ци. Радо ви се не вра -
ћа ју! Уче шћем на кон кур су ауто -
ри су сагла сни да се њихо ви
радо ви могу репро ду ко ва ти и
кори сти ти за про мо ци ју фести -
ва ла. О ква ли те ту радо ва одлу -
чи ва ће струч ни жири, а нај бо -
љи радо ви биће увр ште ни у
зва нич ну селек ци ју сед мог

Међу на род ног бије на ла умет -
нич ког деч јег изра за. Доде ла
награ да и при зна ња уче сни ци -
ма и мен то ри ма биће упри ли -
че на на спе ци јал ној све ча но -
сти током фести ва ла БУДИ.

Један од основ них БУДИ
циље ва јесте пове зи ва ње деце
раз ли чи тих кул ту ра све та, а у
томе су мно го помо гле земље
гости-дома ћи ни фести ва ла.
Досад су се у тој уло зи поја ви -
ли Вели ка Бри та ни ја, Куба,
Мађар ска, Јапан, Швед ска и
САД. Ове држа ве су исто вре -
ме но биле гости фести ва ла, али
и дома ћи ни који су уче ство ва -
ли у кре и ра њу дела про гра ма.
Ово го ди шњи гост-дома ћин је
Дан ска.

Основ на шко ла „Фејеш Кла ра”
из Кикин де и Тех нич ка шко ла
„23. мај” из Пан че ва ово го ди -
шњи су добит ни ци прве награ -
де у окви ру про гра ма „Енер ги -
ја је сву да око нас 2017”, који
спро во ди Цен тар за раз вој и
при ме ну нау ке, тех но ло ги је и
инфор ма ти ке. Реч је о про јек -
ту који се у кон ти ну и те ту реа -
ли зу је у основ ним и сред њим
шко ла ма на тери то ри ји АП Вој -
во ди не, од школ ске 2009/2010.
годи не. Основ ни циљ је да се у
обра зов ним уста но ва ма покре -
ну актив но сти за јача ње пер со -
нал не и про фе си о нал не ком -
пе тен ци је уче ни ка и про свет -
них рад ни ка у погле ду поди за ња
све сти о енер гет ској ефи ка сно -
сти, зашти те живот не сре ди не
и упра вља ња отпа дом, као и
попу ла ри за ци је нових тех но -
ло ги ја у школ ским, настав ним
и ван на став ним актив но сти ма.

Уче ни ци који уче ству ју у овом
про јек ту има ју могућ ност да
иска жу сво ју кре а тив ност раз -
ли чи тим мето да ма, као што су:
моде ли и маке те, мул ти ме ди -
јал не пре зен та ци је, лите рар ни
и ликов ни радо ви. Покро ви -
тељ ове мани фе ста ци је – која
се реа ли зу је већ осми пут –
јесте Покра јин ски секре та ри -
јат за обра зо ва ње, про пи се,
упра ву и наци о нал не мањи не
– наци о нал не зајед ни це, орга-
ни за тор и реа ли за тор је Цен -
тар за раз вој и при ме ну нау ке,
тех но ло ги је и инфор ма ти ке, а
суор га ни за тор је Факул тет за
еко но ми ју и инже њер ски
менаџ мент (ФИМЕК).

Про шле неде ље у згра ди
Бано ви не одр жа на је све ча ност
пово дом уру чи ва ња пре сти жних
при зна ња. На почет ку ску па
гово рио је заме ник покра јин -
ског секре та ра за обра зо ва ње,

про пи се, упра ву и наци о нал не
мањи не – наци о нал не зајед ни -
це Милан Кова че вић. Он је
рекао да је основ на иде ја реа -
ли за ци је овог про гра ма жеља
да се уче ни ци ма, про фе со ри -
ма и настав ни ци ма ука же на
чиње ни цу да енер ги је нема у
изо би љу и да нам пре ти енер -
гет ска кри за.

– Наме ра нам је и да ини ци -
ра мо кре а тив но пона ша ње деце
и мла дих. Сво јим пред ло зи ма
они могу допри не ти оса вре ме -
ња ва њу и побољ ша њу раз ли -
чи тих видо ва пре ва зи ла же ња
про бле ма из ове обла сти, који
се сва ка ко бази ра ју на кори -
шће њу обно вљи вих изво ра
енер ги је, као и на раци о нал -
ном иско ри шћа ва њу посто је -
ћих изво ра – рекао је Кова че -
вић на кра ју изла га ња.

На ску пу је гово рио пред -
сед ник Цен тра за раз вој и при -

ме ну нау ке проф. др Сло бо дан
Попов, који је захва лио при -
сут ни ма на зала га њу и иста као
да се сва ке годи не број уче сни -
ка пове ћа ва. Декан Факул тет за
еко но ми ју и инже њер ски ме-
наџ мент проф. др Дра ган Соле -
ша овом при ли ком је нагла -
сио да мла де људе тре ба стал -
но про мо ви са ти и позвао јав -
ност да да допри нос, како бисмо
као дру штво били у при ли ци
да зна чај ни је награ ди мо и даље
под сти че мо тален те.

Пре ма речи ма орга ни за то -
ра, при сти гао је вели ки број
ква ли тет них радо ва, тако да је
жири имао вео ма тежак зада -
так да ода бе ре нај бо ље. Захва -
љу ју ћи одлич ној иде ји и пре -
да ном раду на про јек ту, Тех -
нич ка шко ла „23. мај” бога ти -
ја је за један лап топ, који јој је
уру чен као награ да за осво је но
прво место.

ли зу је када је реч о токо ви ма
опа сног отпа да.

Да под се ти мо, Мини стар ство
зашти те живот не сре ди не упу ти -
ло је пре десет дана јав ни позив
гра ђа ни ма Срби је да уко ли ко
сум ња ју да је негде одло жен опа -
сан отпад, о томе оба ве сте над -
ле жне слу жбе или поли ци ју.
Повод за овај позив је дога ђај у
Обре нов цу када је по доја ви
забри ну тих гра ђа на утвр ђе но да
су неле гал но затр па не опа сне и
кан це ро ге не мате ри је. Мини -
стар ство упо зо ра ва јав ност да се
годи шње у нашој земљи ство ри
изме ђу 60.000 и 80.000 тона опа -
сног отпа да, од чега један део
отро ва, због нео д го вор ног опхо -
ђе ња поје ди на ца, не бива збри -
нут на про пи сан начин. У скла -
ду с тим Мини стар ство је почет -
ком ове годи не покре ну ло опсе -
жну акци ју ради откри ва ња неле -
гал но скла ди ште ног опа сног отпа -
да на тери то ри ји наше земље.
Зва нич ни ци исти чу да ће гра ђа -
ни о сва ком дета љу о евен ту ал -
ним новим лока ци ја ма бити оба -
ве ште ни и да се ништа неће кри -
ти, без обзи ра на то коли ко је
исти на дра ма тич на.

ког објек та имао је дозво лу из
2012. годи не за скла ди ште ње
све га 32 тоне опа сног отпа да, а
на тој лока ци ји је нађе но 1.080
тона опа сног отпа да за који не
посто ји аде кват на доку мен та -
ци ја. У даљем току истра ге биће
утвр ђе но поре кло отпа да и у
којој мери је опа сан за живот и
здра вље људи. Први резул та ти
испи ти ва ња опа сног отпа да биће
доби је ни за десе так дана.

Мини стар зашти те живот -
не сре ди не Горан Три ван

Дво зр нац (Triticum dico-
cum, Schrank) пра ста ро је
жито, јед но међу првим које
су људи на овој пла не ти гаји -
ли, још у каме ном добу.
Поре клом је с Бли ског исто -
ка, јужног Кав ка за и из Аби -
си ни је, где је у про из вод њи
био познат неко ли ко хиља -
да годи на пре нове ере. У
дале кој про шло сти био је
доми нант но жито у исхра -
ни људи. Од самле ве ног зрна
спра вља на је каша. Почет -
ком првог миле ни ју ма нове
ере из про из вод ње су га
поти сну ле нове врсте пше -
ни це голо зр ног пло да. Како

дво зр нац добро успе ва на
земљи шту бога том креч ња -
ком, у брд ско-пла нин ским
под руч ји ма Бал ка на гајен
је до сре ди не XX века. У
про из вод њи су биле засту -
пље не ози ме фор ме, а на
плав ним земљи шти ма поред
река про лећ не. У дана шње
вре ме овој врсти при да је се
све већи зна чај због нутри -
тив не вред но сти зрна и
чиње ни це да у усло ви ма
мање повољ них усло ва спољ -
не сре ди не и при екс тен -
зив ној агро тех ни ци даје
боље резул та те од оста лих
пра вих жита. Поде сан је за
гаје ње на има њи ма која се
баве орган ском биљ ном про -
из вод њом.

Дво зр нац има ломљи во
вре те но кла са и пле ви част
плод, који тре ба ољу шти ти
пре кори шће ња у исхра ни
људи. Бра шно се у кули нар -
ству кори сти у сме ша ма с
бра шном меке пше ни це за
спра вља ње хлеб но-пекар ских
про из во да, тесте ни на и кек -
са. Пре храм бе ни про из во ди
су лак ше свар љи ви од оних
при пре мље них од обич не
меке пше ни це и пре по ру чу -
ју се рекон ва ле сцен ти ма и
боле сним осо ба ма. У Бавар -
ској се зрна дво зрн ца кори -
сте за про из вод њу спе ци јал -
них пива (Emmerbier).

Нео љу ште но зрно има
висок удео пле ви ца (20–40%)
и кори сти се за исхра ну
коња, а над зем на био ма са,
у сме ши с маху нар ка ма, као
волу ми но зна сточ на хра на.

Захва љу ју ћи пове ћа ној
толе рант но сти на непо вољ -
не агро е ко ло шке и земљи -
шне усло ве, дво зр нац данас
гаје мали фар ме ри у рурал -
ним под руч ји ма у систе му
тра ди ци о нал не пољо при вре -
де, али је све више засту пљен
и на њива ма фар ме ра који
се баве орган ском про из вод -
њом. Нај ви ше се про из во ди
у Евро пи, а нај ве ће повр ши -
не су у Ита ли ји, где се гаји
на више хиља да хек та ра, као
и у источ ној Фран цу ској.
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Пше ни ца дво зр нац

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Страну припремила
Мирјана Марић 

Величковић

ЈОШ ЈЕДАН СЛУ ЧАЈ ЕКО ЛО ШКОГ КРИ ВИЧ НОГ ДЕЛА

ПРО НА ЂЕН ОПА САН ОТПАД У КРУ ГУ 
НОВО САД СКЕ ФАБРИ КЕ

Злочин према 
сопственом народу 
и држави

Про шле неде ље у зајед нич кој
акци ји неко ли ко држав них
инсти ту ци ја на под руч ју гра да
Новог Сада откри ве на је вели -
ка коли чи на опа сног отпа да који
је про тив за ко ни то скла ди штен.
Пре ма речи ма над ле жних, акци -
ја коју су зајед нич ки реа ли зо -
ва ли Мини стар ство зашти те
живот не сре ди не, Без бед но сно-
инфор ма тив на аген ци ја, Основ -
но јав но тужи ла штво Новог Сада
и Покра јин ски секре та ри јат за
урба ни зам и зашти ту живот не
сре ди не пред ста вља наста вак
анга жо ва ња над ле жних орга на
на откри ва њу про тив за ко ни тог
упра вља ња и одла га ња опа сног
отпа да у Срби ји.

Пре ма обја вље ним инфор ма -
ци ја ма, на про сто ру нека да шње
фабри ке ХИНС у Новом Саду,
која је у сте ча ју и у про це су при -
ва ти за ци је, откри ве но је пре ко
хиља ду тона потен ци јал но опа -
сног и ток сич ног отпа да. Како
је уста но вље но, заку пац фабрич -

назвао је овај слу чај зло чи -
ном пре ма соп стве ном наро -
ду и држа ви, рекав ши да ће
над ле жни орга ни то тако тре -
ти ра ти, и додао:

– Инси сти ра ће мо да се одго -
вор ни санк ци о ни шу на нај стро -
жи могу ћи начин. Наста ви ће -
мо акци ју откри ва ња и кажња -
ва ња неса ве сног посту па ња опа -
сним отпа дом у Срби ји и неће -
мо се зау ста ви ти. Обре но вац и
Нови Сад су поче так и вре ме је
да се Срби ја већ јед ном нор ма -

ДОДЕ ЉЕ НЕ НАГРА ДЕ НАЈ КРЕ А ТИВ НИ ЈИМ ЕКО ЛО ЗИ МА У ВОЈ ВО ДИ НИ

Jача њe све сти о очу ва њу живот ног про сто ра

СЕД МИ МЕЂУ НА РОД НИ БИЈЕ НА ЛЕ УМЕТ НИЧ КОГ ДЕЧ ЈЕГ ИЗРА ЗА

Рас пи сан кон курс за децу умет ни ке



Шахов ски клуб из Лаза рев -
ца, познат по орга ни зо ва њу
ква ли тет них сени ор ских тур -
ни ра, у част срп ског архи е -
пи ско па Све тог Саве про шлог
викен да је при ре дио свој први
кадет ски тур нир. Так ми че ње
је одр жа но у вели кој сали
Паро хиј ског дома у Лаза рев -
цу, а уче ство ва ло је око 100
мла дих шахи ста из свих кра -
је ва земље.

Наш сугра ђа нин Мар ко
Мила но вић так ми чио се у
сред њој од три ста ро сне кате -
го ри је, а тем по игре био је по
рапид систе му са 15 мину та
за раз ми шља ње по игра чу.

После седам напор них кола
Мар ко је само Дани лу Бје ли -
ци, акту ел ном вице шам пи о -
ну Срби је, пре пу стио један
реми. Тако је, с целим пое -
ном више од дру го пла си ра ног,

так ми че ње завр шио уса мљен
на првом месту и још јед ном
уве ћао сво ју ина че већ тро -
ци фре ну колек ци ју пеха ра и
тро фе ја. A. Ж.

Про шлог викен да у нашем
глав ном гра ду одр жан је тур -
нир у кик-бок су, који је оку -
пио нај бо ље бор це из овог
реги о на.

У кате го ри ји до 78 кило -
гра ма над ме тао се и наш
сугра ђа нин Огњен Дра го је -
рац, који је још јед ном потвр -
дио да зау зи ма сам врх овог
спор та у Срби ји. Он се састао
с коле гом из репре зен та ци је,
вице шам пи о ном све та, и
успео је да га савла да после
жесто ке бор бе. Огњен је побе -

дио на пое не, пре ма одлу ци
суди ја, па је тако на три јум -
фа лан начин запо чео и ову
годи ну.

– Био ми је то нај на пор ни -
ји меч до сада, јер је ривал
заи ста био врхун ски борац.
На кра ју, био сам бољи за тих
неко ли ко пое на – рекао је
члан КБК-а „Срп ска Спар та”
Огњен Дра го је рац.

Овом одлич ном бор цу већ
у мар ту пред сто ји наступ на
Свет ском купу, који ће бити
одр жан у Бео гра ду. A. Ж.

ДРУШТВО
Петак, 2. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

7

ГОДИ ШЊИ САСТА НАК У СЛУ ЖБИ ЗА ТРАН СФУ ЗИ ЈУ

У СЕП ТЕМ БРУ ДОБИ ЈА МО БАН КУ КРВИ
ШАХОВСКИ ТУРНИР У ЛАЗАРЕВЦУ

Једноставно најбољи

Саку пље но 126 
једи ни ца мање него
про шле годи не

Орга ни зо ва но 
дава ла штво доно си
ста бил ност

Нови закон пред ви ђа
реор га ни за ци ју

Резул та ти при ку пља ња крви у
2017. годи ни, изве штај о раду
орга ни за ци ја Црве ног крста
Пан че ва, Беле Цркве, Али бу -
на ра и Кови на у обла сти дава -
ла штва и план при ку пља ња
крви за наред ну годи ну – неке
су од тема о који ма се гово ри -
ло на годи шњем састан ку сарад -
ни ка на оку пља њу добро вољ -
них дава ла ца, одр жа ном у
петак, 26. јану а ра, у про сто ри -
ја ма пан че вач ке Слу жбе за
тран сфу зи ју.

На тери то ри ји Пан че ва, Беле
Цркве, Али бу на ра и Бава ни -
шта, који су у над ле жно сти Слу -
жбе за тран сфу зи ју пан че вач ке
бол ни це, током про шле годи не
крв су дале 5.224 осо бе, а њоме
и њеним ком по нен та ма лече -
но је око 1.700 паци је на та.

– Ради дава ња крви при ми -
ли смо 5.634 осо бе, али је њих
410 одби је но из меди цин ских
раз ло га, тако да смо на кра ју

мању сигур ност, јер теже може -
мо да пла ни ра мо при лив и ста -
бил ност резер ви крви – иста кла
је др Рад ми ла Раи лић Ристов -
ска, шеф одсе ка базич не тран с-
фу зи је.

Она је иста кла и зна чај дава -
ла ца крви по пози ву, који су
пру жа ли дра го це ну помоћ у
дани ма неста ши це поје ди них
крв них гру па. Ове годи не их је
било 112, чети ри пута више
него лани.

Рад ни колек ти ви нај и стак ну ти ји
Када је реч о акци ја ма добро -
вољ ног дава ла штва, у 2017.
годи ни орга ни зо ва но их је укуп -
но 105, од тога 90 на тере ну и
15 на оде ље њу, а у сва кој од

га сном дому, као и у јав ним
кому нал ним пред у зе ћи ма.
Укуп но 237 доза крви при ку -
пље но је у орга ни зо ва ним акци -
ја ма у насе ље ним мести ма која
при па да ју Пан че ву, а у Тран -
сфу зи ји исти чу да тамо посто -
је капа ци те ти да акци је добро -
вољ ног дава ла штва буду и посе -
ће ни је, па тре ба пора ди ти на
поди за њу све сти гра ђа на о зна -
ча ју ста бил но сти резер ви крви.

Дру га чи ји про цес рада
На састан ку је било речи и о
вели кој нови ни која Тран сфу -
зи ју оче ку је, како је наја вље -
но, у дру гој поло ви ни теку ће
годи не: реор га ни за ци ји тран -
сфу зи о ло шке слу жбе у Срби ји
у скла ду са Зако ном о тран -
сфу зи о ло шкој делат но сти, усво -
је ним про шлог апри ла. Тим
зако ном дефи ни са но је пот пу -
но одва ја ње уста но ва које при -
ку пља ју, про це си ра ју и тести -
ра ју крв од уста но ва које ће се
убу ду ће зва ти бан ке крви. Оне
ће се бави ти пла ни ра њем и
набав ком крви из цен та ра који
крв при ку пља ју, затим чува њем
и изда ва њем крви и крв них
ком по не на та за тера пиј ску при -
ме ну, као и тран сфу зиј ским
испи ти ва њи ма и разним дру -
гим про це ду ра ма које се тичу
ове делат но сти.

За Вој во ди ну ће крв ску пља -
ти Покра јин ски завод за тран -
сфу зи ју крви из Новог Сада, у
сарад њи с Црве ним крстом Вој -
во ди не и општин ским орга ни -
за ци ја ма Црве ног крста. У остат -
ку Срби је за саку пља ње ће бити
заду же ни Инсти тут за тран сфу -
зи ју крви РС и заво ди за тран -
сфу зи ју у Нишу и Кра гу јев цу.

Пред ви ђе но је да пан че вач -
ка Тран сфу зи ја поста не бан ка

крви, која ће гото ве ком по нен -
те доби ја ти из Покра јин ског
заво да.

Неза ме њив ресурс
Пре ма речи ма др Све тла не
Дроб ња ко вић, начел ни це Тран -
сфу зи је, запо сле ни у тој слу -
жби засад нема ју подат ке о
начи ну и тач ном дату му отпо -
чи ња ња реор га ни за ци је, али
нагла ша ва ју да ће јав ност,
сарад нич ка мре жа и сви дава -
о ци крви о томе бити оба ве -
ште ни чим такве инфор ма ци -
је буду доступ не.

– Оно што је важно и што би
ујед но била и наша пору ка сва -
ком дава о цу и сви ма они ма који
су и до сада уче ство ва ли у про -
це су оку пља ња добро вољ них
дава ла ца и орга ни зо ва њу акци -
ја у јужно ба нат ском реги о ну,
јесте да, без обзи ра на про ме не
које ће усле ди ти, тре ба да и даље
оста не мо зајед но на истом задат -
ку, оку пље ни око циља да крви
увек буде довољ но за све оне
који ма је она нео п ход на у лече -
њу. Не сме мо дозво ли ти да се
број дава ла ца сма њи, јер је крв
неза ме њив ресурс – иста кла је
др Све тла на Дроб ња ко вић.

Ску пу је при су ство ва ла и др
Јеле на Пешић, која је, до одла -
ска у пен зи ју окто бра про шле
годи не, била начел ни ца Тран -
сфу зи је. Она је иста кла да на
цен тра ли за ци ју слу жбе не тре -
ба гле да ти као на бау ка, да тре -
ба ићи у корак са савре ме ним
теко ви на ма раз во ја модер не
нау ке, те да ваља узе ти у обзир
иску ства дру гих зема ља у који -
ма се такав систем при ку пља -
ња крви пока зао као дале ко
без бед ни ји и поу зда ни ји.

Д. Кожан

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У КИК-БОК СУ

Огњен незаустављив

РЕГИОНАЛНО КОШАРКАШКО НАДМЕТАЊЕ

Лидер оправдао 
улогу фаворита

Нашег сугра ђа ни на Мило ша
Ста ни са вље ви ћа Зеца (28), који
је у ноћи изме ђу 6. и 7. децем -
бра про шле годи не дожи вео
тешку сао бра ћај ну несре ћу на
Мал ти, након чега је десет дана
био у коми, лека ри су с пра -
вом свр ста ли у меди цин ске
фено ме не. Иако му нису дава -
ли ника кве шан се да ће пре -
жи ве ти, Милош се у неде љу,
14. јану а ра, вра тио с Мал те, а
после пре гле да у пан че вач кој
бол ни ци пуштен је на кућ но
лече ње!

Као што смо већ писа ли, у
ноћи када је дожи вео сао бра -
ћај ку, Милош је с тежим повре -
да ма лица и гла ве при мљен у
бол ни цу „Mater dei” на Мал ти,
у којој је опе ри сан. Пре ма речи -
ма њего вог бра та Боја на, опе -
ра ци ја је тра ја ла шест сати,

након чега је уве ден у инду ко -
ва ну кому. После неко ли ко
поку ша ја Милош је про бу ђен
из коме 16. децем бра. Упр кос
лошим прог но за ма лека ра
Милош се за три неде ље опо -
ра вио толи ко да му за повра -
так кући чак нису били потреб -
ни ни спе ци јал ни сани тет ни
прат ња лека ра.

Ипак, ста ње овог мла ди ћа
није ни бли зу иде ал ног: за неко -
ли ко месе ци му пред сто ји опе -
ра ци ја вра ћа ња дела лоба ње на
место, десно око му је у лошем
ста њу, а од 6. јану а ра, када је
тек уста но вље но да му је сло -
мље на и нога, носи гипс.

Тра у му коју поро ди ца Ста -
ни са вље вић пре жи вља ва у
послед њих месец и по дана,
додат но је заком пли ко ва ло и
то што Милош у тре нут ку

несре ће није био здрав стве но
оси гу ран у ино стран ству. Срби -
ја и Мал та, наи ме, нема ју пот -
пи сан уго вор о покри ва њу тро -
шко ва хит них здрав стве них
услу га, тако да све тро шко ве
лече ња, опе ра ци је и тран спор -
та сно си поро ди ца. Цена бол -
нич ког дана на Мал ти изно си
1.000 евра, а посеб но се пла -
ћа ју опе ра ци је, одла сци на ске -
нер и сви оста ли пре гле ди и
интер вен ци је. Да је Милош
морао да се вра ти с Мал те сани -

те том, уз прат њу еки пе лека -
ра, као што се прво бит но оче -
ки ва ло, то би кошта ло још око
30.000 евра. На сре ћу, тај тро -
шак је избег нут.

Ипак, по напу шта њу бол ни -
це на Мал ти Ста ни са вље ви ћи -
ма је испо ста вљен рачун у изно -
су од око 22.700 евра. Били су
у оба ве зи да пла те депо зит од
5.000 евра, а сада их чека и
пла ћа ње остат ка дуга. У хума -
ни тар ним акци ја ма спро ве де -
ним од кра ја децем бра до данас
при ку пље но је око 12.000 евра,
па је Ста ни са вље ви ћи ма нов -
ча на помоћ и те како потреб на
и даље.

Сви они који желе да помог -
ну да се пла те тро шко ви Мило -
ше вог лече ња, новац могу упла -
ти ти на динар ски рачун број
160-5810200045750–33, отво -
рен у Бан ци „Инте за” на име
Мило ше вог бра та Боја на Ста -
ни са вље ви ћа. За упла те из ино -
стран ства отво рен је рачун IBAN
RS35160583020072037851,
SWIFT DBDBRSBG. Додат не
инфор ма ци је могу се доби ти од
Боја на Ста ни са вље ви ћа путем
теле фо на 066/300-985.

Д. К.

АПЕЛ ЗА ПОМОЋ НАШЕМ СУГРА ЂА НИ НУ

Недо ста је још око 10.000 евра

Прошлог викенда наставље-
но је надметање у Првој реги-
оналној кошаркашкој лиги, а
екипа Крис-кроса из нашег
града претрпела је нови пораз.
У Хали спортова на Стрели-
шту гостовао је лидер из
Ветерника, који је оправдао
улогу фаворита: Крис крос –
Младост 68:78, по четврти-
нама 21:25, 21:13, 9:22 и 17:18.

– Гости су се показали као
физички изузетно спремна
екипа, а били су и шутерски
врло расположени. Погодили
су чак петнаест „тројки”, док
смо ми са дистанце били пре-
цизни само три пута. Утак-

мица се „преломила” у тре-
ћој четвртини, јер наши игра-
чи нису погађали из отворе-
них позиција за шут. И поред
пораза, наш тим је у већем
делу сусрета пружио добру
игру, али то је било недовољ-
но да се савлада првопласи-
рана екипа – рекао је спорт-
ски директор клуба Влади-
мир Илић.

Крис-крос ће своју шансу
потражити у неком од наред-
них мечева. Први следећи
противник му је КК Свети
Ђорђе. Утакмица се игра у
суботу од 20 сати у Житишту.

A. Ж.

Број дава ла ца не сме да се сма њи

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ
Захваљујем Служби хитне медицинске помоћи на брзој интер-
венцији, као и људима који су се нашли поред мене у четвртак,
18. јануара, код старе Поште. Спасли су ми живот!

Драгиња Ивановић

има ли 5.224 дава о ца. Саку пље -
но је 126 једи ни ца крви мање
него прет ход не годи не, али је,
захва љу ју ћи при ме ни нај са вре -
ме ни јих про то ко ла у лече њу
паци је на та, крви ипак било
довољ но за све оне који ма је
она била потреб на. Током 2017.
годи не про це нат орга ни зо ва -
ног дава ла штва опао је за 6%,
а за толи ко је порас тао про це -
нат дава ла ца који дола зе само -
и ни ци ја тив но. Ова кав пода так
за сва ку тран сфу зи ју зна чи

њих уче ство ва ло је про сеч но
25 дава ла ца.

Нај ве ћи ресурс у погле ду
обез бе ђи ва ња крви оду век су
пред ста вља ли рад ни колек ти -
ви, међу који ма се већ годи на -
ма посеб но исти чу сва три пред -
у зе ћа из јужне зоне, затим Авио-
-инду стри ја, „Теле ком” и ПТТ.
Зна ча јан број дава ла ца дола зи
и из редо ва сред њо шко ла ца и
сту де на та, а у про це су наба вља -
ња крви уче ству ју и запо сле ни
у Поли циј ској упра ви и Ватро -



Још јед на акци ја пре вен тив -
них пре гле да наме ње них свим
гра ђа ни ма Срби је, без обзи ра
на то да ли има ју здрав стве ну
књи жи цу или не, наста вље на
је у неде љу, 28. јану а ра, у број -
ним здрав стве ним уста но ва ма
широм наше земље. Ова акци -
ја реа ли зу је се од сеп тем бра
про шле годи не, на ини ци ја ти -
ву Мини стар ства здра вља, а
пре гле ди се оба вља ју јед ном
месеч но, углав ном неде љом.

Као и про шлог пута, ини ци ја -
ти ву Мини стар ства подр жа ли су
и пан че вач ка Општа бол ни ца и
Дом здра вља, а гра ђа ни су има -
ли при ли ку да ура де ултра звуч -
ни пре глед абдо ме на и мале кар -
ли це и да изва де крв за ана ли зу
тумор мар ке ра гастро ин те сти -
нал ног трак та. Жене ста ро сти од
50 до 69 годи на има ле су могућ -
ност да ура де и мамо гра фи ју.

Пре ма речи ма др Сла ђа не
Кова че вић, пи-ар мена џе ра
Опште бол ни це, и овог пута

одзив наших сугра ђа на био је
изу зет но добар.

– У нашем Спе ци ја ли стич -
ком цетру оба вље но је 476 ултра -
звуч них пре гле да абдо ме на и
мале кар ли це, 126 мамо гра фи -
ја, од којих је 55 било зака за но,
и 345 лабо ра то риј ских ана ли -
за. У Дому здра вља ура ђе не су
још 32 мамо гра фи је и 92 пре -
гле да абдо ме на и мале кар ли -
це – иста кла је Кова че ви ће ва.

Акци ја Мини стар ства здра -
вља тре ба ло би да се наста ви и
у фебру а ру, па сви ма они ма који
желе да иско ри сте при ли ку да
бес плат но пре кон тро ли шу свој
орга ни зам пре по ру чу је мо да
редов но пра те обја ве на интер -
нет пор та ли ма Опште бол ни це
и Дома здра вља како би се бла -
го вре ме но инфор ми са ли о тер -
ми ну наред не акци је.

Око 38% ста нов ни ка
Срби је чине пуша чи

Оста вља ње налик
ски да њу с херо и на

Како се учла ни ти у
клуб непу ша ча

Чиње ни ца да дуван ски дим
садр жи пре ко 7.500 хеми ка ли -
ја и хемиј ских једи ње ња, од
којих је више од 70 кан це ро ге но,
не спре ча ва тре ћи ну пуно лет них
гра ђа на Срби је да сва ко днев -
но попу ши барем по јед ну цига -
ре ту. До овог пода тка дошла је
Кан це ла ри ја за пре вен ци ју
пуше ња Инсти ту та за јав но
здра вље Срби је „Др Милан
Јова но вић Батут” на осно ву
истра жи ва ња о ефек ти ма и ста -
во ви ма у вези са Зако ном о
зашти ти ста нов ни штва од изло -
же но сти дуван ском диму спро -
ве де ног пре нешто више од
годи ну дана.

То истра жи ва ње пока за ло је
и да нај ве ћи про це нат пуша ча
у нашој земљи (41%) има изме -
ђу 45 и 59 годи на. Зани мљи во
је да, упр кос чиње ни ци да нај -
јеф ти ни ја пакла цига ре та код
нас тре нут но кошта око 230
дина ра, нај ви ше оних који пуше
сва ко днев но спа да у кате го ри -
ју неза по сле них! Када је реч о
пуше њу у затво ре ном про сто -
ру, дим цига ре та није добро -
до шао у тек нешто мање од
пети не дома ћин ста ва у нашој
земљи. Више од тре ћи не ста -
нов ни штва изја вљу је да је изло -
же но дуван ском диму и на
послу, иако је на сна зи забра -
на пуше ња на рад ном месту, а
73% испи та ни ка потвр ди ло је
да су дуван ском диму изло же -
ни на мести ма на која изла зе.

Не гуши мо се/их!
У Срби ји се већ дуже од две
деце ни је сва ког 31. јану а ра обе -
ле жа ва Наци о нал ни дан без
дува на. Ово го ди шњи сло ган
„Одра сли пуше и мене гуше”
посеб но нагла ша ва опа сно сти
који ма су мла ди изло же ни уди -
са њем дуван ског дима из окру -
же ња.

Петак, 2. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Сва ко днев не оба ве зе и брзи -
на живље ња не оста вља ју нам
пуно вре ме на за негу лица.
После ди це ути ца ја ултра љу -
би ча стог зра че ња, прљав шти -
не, дима цига ре те, кли ма-
уре ђа ја, топло те, ветра, непра -
вил не исхра не, као и бри ге и
нер во зе виде се на нашем
лицу.

Стрес ути че на спо ља шњи
омо тач наше коже који ина -
че чува кожу. Када смо под
стре сом, лучи се хор мон кор -
ти зол, под чијим ути ца јем
кожа под сти че луче ње масно -
ћа. Чим се изнер ви ра те, тело
пум па крв ка срцу и плу ћи -
ма, па тако дру ги орга ни не
доби ја ју довољ но крви. Онда
се и кожа знат но спо ри је опо -
ра вља, сло бод ни ради ка ли
напа да ју, па не тре ба да чуди
што лице поста је сив ка сто.
Од стре са не може те да спа -
ва те, а то даље за после ди цу
има ства ра ње под оч ња ка, там -
них колу то ва око очи ју и
наду тих капа ка од теч но сти
задр жа не у орга ни зму. Јавља -
ју се и акне као после ди ца
хор мо нал ног дис ба лан са и
хро нич ног стре са.

Реше ње је у вре ме ну које
ћете посве ти те себи и у малим

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

Обри ши те стрес 
и умор с лица

ЗДРАВА ИСХРАНА

Кла си чан пудинг из
кеси це обе ле жио је
мно га детињ ства, јер
су га маме спре ма ле
зачас посла када год се
деци при је де нешто
слат ко.

И данас деца има ју
потре бу за слат ки ши -
ма, али се наша свест
о томе шта им даје мо
умно го ме про ме ни ла.
Већ и врап ци зна ју да је
већи на ства ри којe се купу -
ју у кеси ци, кон зер ви или
слич но пуна ади ти ва и штет -
них састо ја ка, који нису пре -
по руч љи ви ни за кога.

Да би маме и даље могле
да спре ме деци уку сан и брз
пудинг, осми сли ли смо овај,
који је здрав. Још јед ну
погод ност за модер ну дома -
ћи цу пред ста вља и чиње ни -
ца да се овај пудинг не кува.

Састој ци: две мање бана не, јед на супе на каши ка мле ве ног рога ча,

јед на супе на каши ка ора ха и две супе не каши ке исце ђе ног сока од

наран џе.

При пре ма: За при пре му ће бити потре бан блен дер или сец ко. Орах

усит ни те или круп ни је саме љи те. У сец ко уба ци те бана не и мик сај -

те док се не пре тво ре у густу пена сту теч ност. Додај те ора хе, рогач

и наран џин сок, па добро про ме шај те. Сипај те у чашу за сла до лед и

укра си те све жом наран џом.

Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на бло гу www.brzoilako.com.

Пи ше: Драгана Јоцовић

Пудинг с рога чем

НАЦИ О НАЛ НИ ДАН БЕЗ ДУВА НА

ИЛУ ЗИ ЈА ЗВА НА 
„САМО ЈОШ ЈЕД НА ЦИГА РЕ ТА”

Закон о зашти ти ста нов ни -
штва од изло же но сти дуван -
ском диму у Срби ји је на сна зи
од 2010. годи не. Он забра њу је
пуше ње на рад ним и јав ним
мести ма и у јав ном пре во зу,
док уго сти тељ ски објек ти пред -
ста вља ју изу зе так. Зани мљи во
је да је истра жи ва ње „Бату та”
пока за ло да сва ком дру гом ста -
нов ни ку наше земље сме та изло -
же ност дуван ском диму у било
ком про сто ру, а више од тре -
ћи не испи та ни ка сма тра да би
у уго сти тељ ским објек ти ма тре -
ба ло у пот пу но сти забра ни ти
пуше ње или евен ту ал но оста -
ви ти могућ ност пуше ња у
физич ки одво је ној про сто ри ји.

Гра ђа ни Срби је у вели ком про -
цен ту подр жа ва ју и закон ску
регу ла ти ву која шти ти децу од
изло же но сти дуван ском диму.
Већи на ста нов ни ка (79%) подр -
жа ва забра ну пуше ња на деч јим
игра ли шти ма. Око поло ви не гра -
ђа на сла же се с мишље њем да
би пуше ње тре ба ло забра ни ти у
отво ре ним спорт ским објек ти -
ма одно сно на тере ни ма, а њих
85% сма тра да дуван ског дима
не би сме ло бити у коли ма где
су при сут не мало лет не осо бе.

А шта може кри за мени
Они ма који пла ни ра ју да пре -
ста ну да пуше струч ња ци саве -

ту ју да то ура де одјед ном и без
одла га ња, јер план познат под
нази вом „само још јед на цига -
ре та” ника да нико ме није помо -
гао да уђе у дру штво срећ них
непу ша ча.

Чиње ни ца је да је пет до
десет дана кри зе нај го ре што
може да се деси сви ма они ма
који одлу че да се одвик ну од
пуше ња. Они који пре гр ме тај
пери од, могу бити сигур ни да
су се физич ке зави сно сти у
огром ном про цен ту реши ли.
Једи но што их евен ту ал но
може наве сти да поно во запа -
ле, јесте пси ха, одно сно пре -
гршт погре шних уве ре ња која
су им годи на ма слу жи ла као
изго во ри да би наста ви ли са
овом лошом нави ком. Један
од нај че шћих и нај би зар ни јих
изго во ра тог типа је онај да
цига ре та (пре пу на отро ва!)
запра во сми ру је.

Мили о ни ма људи широм све -
та у оста вља њу пуше ња, али и
у пре ва зи ла же њу пси хич ке
зави сно сти помо гла је чуве на
књи га „Лак начин да пре ста -
не те да пуши те” Ала на Кара.
На осно ву лич ног пози тив ног
иску ства, топло вам пре по ру -
чу је мо ово шти во, које чак
може те бес плат но пре у зе ти са
интер не та.

Деца с висо ком теле сном
тем пе ра ту ром често се сре -
ћу у амбу лан ти Хит не меди -
цин ске помо ћи. Рекло би се
– ису ви ше често, због нео -
прав да ног стра ха роди те ља
и ста ва да сва ка тем пе ра ту -
ра изнад 37 сте пе ни угро жа -
ва дете. Она запра во нај че -
шће ука зу је на инфек ци ју и
одбрам бе ну реак ци ју иму но -
ло шког систе ма. Дру гим
речи ма, виру си ма и бак те -
ри ја ма висо ка теле сна тем -
пе ра ту ра није при ја тељ.

Ово је један од раз ло га
зашто је сасвим задо во ља ва -
ју ће да се пови ше на теле сна
тем пе ра ту ра држи испод 38
сте пе ни. Тре ба скре ну ти
пажњу роди те љи ма да не
посто ји магич ни лек који ће
тем пе ра ту ру тела у првим
дани ма инфек ци је вра ти ти
на нор ма лу без повре ме них
ско ко ва. Нај бо љи начин спу -
шта ња теле сне тем пе ра ту ре
дете та испод 38 сте пе ни је
рас хла ђи ва ње ски да њем оде -
ће, а ника ко уто пља ва ње.
Овим се пре мо шћа ва вре ме

до почет ка деј ства анти пи -
ре ти ка. Када се ради о вео ма
висо кој тем пе ра ту ри, изнад
39 сте пе ни, нај бр жи начин
ски да ња тем пе ра ту ре је туши -
ра ње мла ком водом или оро -
ша ва ње коже помо ћу тка ни -
не нато пље не мла ком водом.
Дете тре ба голо да се суши
без покри ва ња. Добра стра на
ова квог начи на ски да ња теле -
сне тем пе ра ту ре је могућ ност
честог пона вља ња, док се
леко ви ипак дози ра ју у дефи -
ни са ном интер ва лу. „Пара -
це та мол” и „ибу про фен” су
леко ви с нај ма ње неже ље них
деј ста ва, али зато ефи ка сни
у ски да њу пови ше не теле сне
тем пе ра ту ре. Сали ци ла те не
тре ба никад дава ти деци због
могу ћих озбиљ них после ди -
ца код неких виру сних инфек -
ци ја. Анти пи ре ти ци се нај -
че шће дају орал но, али ако
дете повра ћа, могу се дати
као чепи ћи. Не може се
довољ но нагла си ти важност
дава ња довољ них коли чи на
теч но сти дете ту с пови ше ном
теле сном тем пе ра ту ром.

Помоћ лека ра тре ба потра -
жи ти код поја ве фра са и када
роди те љи нема ју аде кват не
леко ве за фрас. Мере прве
помо ћи су поста вља ње дете та
на бок, при чему тре ба избе -
га ва ти извла че ње јези ка. Рек -
тал на при ме на микро кли зме
„дија зе па ма” је вео ма ефи ка -
сна. Дете које је при све сти,
али је изра зи то поспа но, без -
вољ но, јечи или непре кид но
пла че, има сигур но још неки
озби љан про блем поред висо -
ке тем пе ра ту ре, те је лекар -
ска помоћ нео п ход на.

Тем пе ра ту ра код деце

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Изло же ност дуван ском диму
узро ку је број не озбиљ не боле -
сти, као што су рак плу ћа,
инфаркт мио кар да, можда ни
удар, срча на смрт, наста нак и
погор ша ње аст ме и дру гих обо -
ље ња дисај них орга на. Нарав -
но, изу зет но је висок про це нат
ста нов ни ка све сних ових чиње -
ни ца, но мало који пушач ће
се лако одре ћи те штет не нави -
ке. Раз лог лежи у пси хич кој и
физич кој зави сно сти коју цига -
ре те ства ра ју. Данас је она јача
него икад и изјед на ча ва се чак
са зави сно шћу од херо и на.

И за то посто ји обја шње ње:
дуван ска инду стри ја, наи ме,
кори сти све јаче суп стан це у
про из вод њи цига ре та, па кри -
зе при ли ком пре стан ка пуше -
ња нали ку ју они ма какве дожи -
вља ва ју ужи ва о ци тешких дро -
га. Ипак, то не тре ба да послу -
жи као изго вор, јер раз ло га за
оста вља ње цига ре та ипак има
дале ко више.

Сло во зако на
У пан че вач ком Заво ду за јав но
здра вље под се ћа ју да не посто -
ји без бе дан ниво изла га ња
дуван ском диму, те да ефи ка -
сна зашти та под ра зу ме ва пот -
пу ну ели ми на ци ју дуван ског
дима из сва ког затво ре ног јав -
ног и рад ног про сто ра.

Тре ћи на пуши, поло ви ни сме та дим

риту а ли ма које ћете усво ји -
ти. Први корак је пра вил но
чишће ње лица и хидра та ци -
ја. Коли ко год да сте умор ни,
не сме те оти ћи у кре вет са
шмин ком. Неко ли ко поте за
туп фе ром нато пље ним мице -
лар ном водом, потом уми ва -
ње пеном, нано ше ње одго ва -
ра ју ћег тони ка и кре ме неће
вам оду зе ти пуно вре ме на, а
врло је дело твор но.

Анти стрес маску за лице
може те напра ви ти од пола
шоље јогур та у коју ћете дода -
ти пуну каши ку меда. Овом
маском маси рај те лице неко -
ли ко мину та и испе ри те
топлом водом. Млеч не кисе -
ли не из јогур та откло ни ће
мртве ћели је коже, а мед ће
вашем лицу вра ти ти свеж
изглед.

За тело напра ви те куп ку од
лаван де и ками ли це и опу -
сти те се. Може те наба ви ти и
гел за туши ра ње с тим саста -
вом или мири шља ву со. Пет -
на ест мину та ова кве куп ке
учи ни ће да се одмо ри те и
релак си ра те као да сте били у
спа цен тру. Кад год може те,
при у шти те себи релакс маса -
жу. Опу сти ће те се, а то ће се
виде ти и на вашем лицу.

НАСТА ВЉЕ НА АКЦИ ЈА ПРЕ ВЕН ТИВ НИХ ПРЕ ГЛЕ ДА

Вели ко инте ре со ва ње 
и у јану а ру
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју нашег листа
пита ли смо вас коли ко често
гле да те инфор ма тив не еми -
си је. „Пан че вац” и изда вач -
ка кућа „Вул кан изда ва штво”
при пре ми ли су по један при -
ме рак књи ге „Седам мину та
у рају” Ело и зе Џејмс за два
наша чита о ца или чита тељ -
ке који су нај кре а тив ни је
одго во ри ли на то пита ње.

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

„Гле да ње инфор ма тив них
еми си ја све де но је на мини -
мум, јер – да се раз у ме мо –
нити је то што сам виде ла
сме шно, нити је инфор ма -
тив но.” 060/0848...

„Већ две годи не их не гле -
дам уоп ште и сва ка ми част!
Не инте ре су ју се ни поли ти -
ча ри како ја живим, што бих
се ја онда зани ма ла за то
како су они про ве ли дан.”
063/1012...

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

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај кре а -
тив ни јих одго во ра на пита ње
које су им оми ље не интер -
нет апли ка ци је. Они ће осво -
ји ти по један при ме рак књи -
ге „Од нуле до један” Пите ра
Тила.

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

„Оми ље на ми је вре мен -
ска прог но за, пар пута ме је
спа сла да не поки снем.”
065/8024...

„Оми ље на апли ка ци ја ми
је ’Вај бер’. Откад је имам, у
супу сипам бај бер и нисам
више џај бер!” 064/2803...

С добит ни ци ма ћемо кон -
так ти ра ти наред них дана,
како бисмо њихо ве подат ке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наград на пита ња потра -
жи те на стра ни ца ма овог бро -
ја „Пан чев ца”.

Д. К.

Два читаоца који до среде, 7. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико вре-
мена у току дана проводите гледајући телевизију?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Тајна ватра” К. Џ. Доерти и Карине
Розенфелд. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

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.

Француски тинејџер Саша
Винтерс поседује чаробне
моћи. Он може да се баци с
крова, могу да га избоду
ножем, чак и погоде метком
– увек ће преживети. Све до
дана кад ће се испунити дав-
но заборављено предсказање.

Тејлор Монклер је марљи-
ва енглеска гимназијалка која
излази с друштвом и жуди
да се упише на Оксфорд све
док снагом ума не почне да
прави електричне кратке спо-
јеве. Осим тога, једино она
на целом свету може да спа-
се Сашу. Постоји само неко-
лико ситних проблема: њих
двоје се уопште не познају,
живе у различитим земља-
ма, моћне силе не презају ни
од чега да их држе раздвоје-
не. Имају осам недеља да

пронађу једно друго. Да ли
ће успети да открију тајне
које скривају њихове поро-
дице и спасу свет?

„Тајна ватра” К. Џ. Доерти 
и Карине Розенфелд

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Палата од папира” 
Ерин Вот

Два читаоца који до среде, 7. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Који је ваш
рецепт за најбољу зимску салату?”, наградићемо по једним при-
мерком књиге „Палата од папира” Ерин Вот. Најбоље одговоре
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу пре-
узети у књижари „Вулкан”.

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.

Од заклетих непријатеља до
неочекиваних савезника, Ела
и Рид покушаће да сачувају
оно највредније. Ела Харпер
суочила се са свим изазови-
ма које јој је живот донео.
Она је јака и спремна да учи-
ни све како би заштитила
људе које воли. Ипак, када
Ридов живот буде стављен на
коцку, можда ће то бити пре-
више и за њу?

Рид Ројал има кратак
фитиљ и то није тајна, али
изгледа да ће му овог пута
та његова особина да сваки
проблем решава песницама
доћи главе. Ако жели да спа-
се себе и девојку коју воли,
мораће да остави за собом
мучну прошлост и репута-
цију лошег момка. Нико не
верује да Ела може да се носи

с Ројаловима. Сви су увере-
ни да ће је Рид уништити.
Можда су у праву...

ОДР ЖА НА ТРИ БИ НА У ЕТШ „НИКО ЛА ТЕСЛА”

МАТЕ МА ТИ КА У СВЕ ТУ И КОД НАС
Вели ко инте ре со ва ње

Зани мљи ва 
пре да ва ња

Елек тро тех нич ка шко ла „Нико -
ла Тесла” из нашег гра да, у
сарад њи с Подру жни цом Дру -
штва мате ма ти ча ра Срби је Пан -
че во, Учи тељ ским пан че вач -
ким дру штвом, про свет ним
савет ни ца ма ШУ Зре ња нин кан -
це ла ри је Пан че во, Реги о нал ним
цен тром за тален те „Михај ло
Пупин” и удру же њем „Мла ди
мате ма ти чар” из Бео гра да, орга -
ни зо ва ла је три би ну „Мате ма -
ти ка у све ту и код нас”, која је
одр жа на 26. јану а ра.

Три би ну су отво ри ле Ели за -
бе та Мило ше вић Грај фен штајн,
пред сед ник Подру жни це Дру -
штва мате ма ти ча ра Срби је Пан -
че во, и Татја на Стан ко вић,
савет ник и коор ди на тор три -
би не.

Ђор ђе Бара лић, науч ни
сарад ник Мате ма тич ког инсти -
ту та САНУ, одр жао је пре да ва -
ње на тему „Мате ма тич ки путо -
пис о Вијет на му”. Током 2017.
годи не он је био гост Вијет нам -
ског инсти ту та за напред не сту -
ди је у мате ма ти ци у Хано ју,
те је са уче сни ци ма три би не
поде лио сазна ња и иску ство
које је сте као бора ве ћи у Вијет -
на му.

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Бај бер, џај бер

Про фе сор ка Ради ца Каро -
вић, пред сед ник удру же ња
„Мла ди мате ма ти чар”, пред -
ста ви ла је квиз „Мост мате ма -
ти ке”. Ауто ри кви за су Ђур ђи -
ца Така чи, Ђор ђе Бара лић,
Ради ца Каро вић и Татја на Стан -
ко вић, а сту дент Милош Арсић
допри нео је гра фич ком дизај -
ну игре „Мате ма тич ки букет”
у окви ру кви за. Овај квиз реа -
ли зу је удру же ње „Мла ди мате -

ма ти чар” у парт нер ству с
Мини стар ством трго ви не, тури -
зма и теле ко му ни ка ци ја РС.

Уче ник дру гог раз ре да ЕТШ
„Нико ла Тесла” Давид Меса -
рош пред ста вио је про јек те еки -
па ове шко ле које су про шле
годи не уче ство ва ле у фина лу
кви за „Мост мате ма ти ке” у
Врњач кој Бањи и које су осво -
ји ле прво и дру го место у раз ли -
чи тим кате го ри ја ма. Мен то ри

про је ка та и коор ди на то ри
тимо ва биле су про фе сор ке
мате ма ти ке Мари на Јелен ко -
вић и Дан ка Мири ло вић.

Три би на је била вео ма посе -
ће на, а у њој су уче ство ва ли
настав ни ци мате ма ти ке, раз -
ред не наста ве, општих и струч -
них пред ме та. Сви они изне ли
су пози тив не ути ске о одр жа -
ним пре да ва њи ма.

А. Живковић

Улица Косте Абрашевића у
најмногољуднијем насељу у
нашем граду, тачније њена
половина, која се налази тик
иза канцеларије „властодр-
жаца”, иза Месне заједнице
Стрелиште, вапи за рекон-
струкцијом. Или бар благим
умивањем. Али вапи! Поо-
давно.

Узалуд су бројни станари
из ове улице годинама куми-
ли, молили, слали дописе над-
лежнима. Одговора ни на
видику. Нема ни ризле, а не
неког бетона, асфалта или
другог материјала који се
користи за реконструкцију у
21. веку.

У Улици Косте Абрашеви-
ћа као да је време стало, а
надлежни у граду вероватно
имају преча посла. Станара

који муку муче с местима за
паркирање и каљугом сете се
само уочи неких избора, када
треба обилазити комшије, од
врата до врата.

А да, сете је се и панчевач-
ки муфљузи који краду
поклопце са шахти. Кога бри-
га што туда дневно прођу сто-
тине људи.

Дакле, Панчевци, уколико
идете у посету некоме ко ста-
нује у Улици Косте Абраше-
вића, од броја осам до броја
четрнаест, обавезно понеси-
те и гумене чизме. Требаће
вам. Сигурно. A. Ж.

ФОТО-ПРИЧА СА СТРЕЛИШТА

ОД КОСТЕ И БОГ ДИГАО РУКЕ



Поо штра ва ње казни за ужи ва -
о це и пре про дав це дро ге јед на
је од нај ва жни јих мера за трај -
но реша ва ње про бле ма које
има мо због нар ко ма ни је.

Све док се они који реше да
зара ђу ју за живот про да јом
мари ху а не, екста зи ја и дру гих
врста пси хо ак тив них суп стан -
ци и наво ђе њем дру гих да их
узи ма ју не буду пла ши ли од
тога да ће им, ако их поли ци ја
ухва ти, суди је изре ћи стро ге
казне, нема шан се да се број
пре про да ва ца и зави сни ка од
дро ге сма њи.

У Апе ла ци о ном суду у Бео -
гра ду ових дана је доне та јед на
пре су да која иде у при лог томе.
Суди је те нај ви ше пра во суд не
инсти ту ци је на сед ни ци одр -
жа ној 15. јану а ра потвр ди ле су
прво сте пе ну пре су ду Бео гра ђа -
ни ну Бошку Ради че ви ћу коју
је донео један од судо ва у пре -
сто ни ци.

Он је про гла шен кри вим и
осу ђен на тро го ди шњу казну
затво ра јер су поли цај ци током
пре тре са њего вог вози ла и њега,
у шор цу који је носио, про на -
шли пет PVC паке ти ћа у који -
ма је била мари ху а на, укуп не
тежи не 4,03 гра ма.

То није све, јер је при ли ком
пре тре са њего вог ста на који је
потом усле дио, поли ци ја про на -
шла још 119 паке ти ћа с мари ху а -
ном који су били спрем ни за даљу
про да ју, укуп не тежи не 208,58 гра -
ма, као и елек трон ску ваги цу за
пре ци зно мере ње дро ге.

Поред одлуч но сти бео град -
ских суди ја да окри вље ном
изрек ну при ме ре ну казну за
пре про да ју дро ге, а не да, као
коле ге у неким дру гим гра -
до ви ма, осу ђе ни ма гле да ју
кроз прсте одре ђи ва њем бла -
гих и услов них казни попут
при тво ра у кућ ним усло ви ма
и „нано ги ца”, за похва лу је и
брзи на којом се одви ја ло ово
суђе ње.

Окри вље ни је ухва ћен с дро -
гом 5. јуна про шле годи не,
прво сте пе на пре су да му је изре -
че на 26. окто бра, или чети ри
месе ца касни је, а пра во сна жна
одлу ка доне та је 15. јану а ра
ове годи не. Није било одла га -
ња и про лон ги ра ња, што се
често деша ва у мно гим суд -
ским спо ро ви ма, због чега мно -
га суђе ња код нас тра ју годи -
на ма. Било би добро када би
то поста ла стал на прак са у свим
нашим суд ни ца ма.

ПРЕ СУ ДА КОЈА ОХРА БРУ ЈЕ

Оштри је казне за про дав це дро ге

Иду ће годи не у ово вре ме Пан -
че во ће има ти 30 нових поли -
ца ја ца. Они ће у Цен тру за оспо -
со бља ва ње нових при пад ни ка
МУП-а у Срем ској Каме ни ци
про ћи основ ну јед но го ди шњу
обу ку за оба вља ње поли циј ских
посло ва зајед но с још 370 пола -
зни ка који ће бити рас по ре ђе -
ни у дру гим гра до ви ма.

Након тога нај ви ше поли ца -
ја ца оти ћи ће у наш град, Ниш
(40) и Субо ти цу (20), а оста ле
поли циј ске упра ве доби ће у
про се ку од десе то ро до два де -
се то ро нових људи.

Пово дом одлу ке МУП-а о при -
је му нових кан ди да та на јед но -
го ди шње шко ло ва ње реа го вао
је Син ди кат срп ске поли ци је.

„Похва љу је мо овај потез јер
нови поли цај ци недо ста ју у
мно гим гра до ви ма широм
Срби је. Запо шља ва ње нових
коле га сигур но ће допри не ти
већој без бед но сти гра ђа на и
њихо ве имо ви не и омо гу ћи ће
да што без бол ни је про ђе заслу -

же ни одла зак ста ри јих поли -
ца ја ца у пен зи ју”, пише у саоп -
ште њу ССП-а.

На кон курс за нове при пад -
ни ке МУП-а који је рас пи сан
ових дана могу се јави ти мла -
ди ћи ста ро сти од 18 до 24 годи -
не, уз услов да су нај ма ње пет
годи на држа вља ни Срби је. Од
заин те ре со ва них за шко ло ва -
ње тра жи се и да нај ма ње годи -
ну дана живе на тери то ри ји
поли циј ске упра ве за коју желе
да кон ку ри шу, да су завр ши ли
неку сред њу шко лу, да нема ју
ника кве без бед но сне смет ње у
скла ду са Зако ном о поли ци ји

и да има ју возач ку дозво лу Б-
-кате го ри је.

Важно је и да заин те ре со ва -
ни испу ња ва ју здрав стве не,
физич ке и пси хо ло шке усло ве
за шко ло ва ње за при пад ни ке
поли ци је. Уко ли ко задо во ља ва -
ју све пред ви ђе не кри те ри ју ме,
у наред них месец дана тре ба
да се при ја ве у поли циј ске ста -
ни це и упра ве широм Срби је.
Након тога биће под врг ну ти
општем и спе ци ја ли стич ком
лекар ском пре гле ду и мора ће
да поло же при јем ни испит.

Он се састо ји од про ве ре језич -
ке кул ту ре и пра во пи са срп ског

јези ка, пси хо ло шке и базич но-
-мото рич ке про ве ре и интер вјуа.
Сва ки поје ди нач ни део при јем -
ног испи та је ели ми на ци о ни за
кан ди да те који не задо во ље утвр -
ђе не кри те ри ју ме и мери ла.

Пола зник који успе шно завр -
ши основ ну поли циј ску обу ку
доби ја уве ре ње и сти че могућ -
ност засни ва ња рад ног одно са
у скла ду са зако ном и под за -
кон ским акти ма који регу ли -
шу ову мате ри ју у Мини стар -
ству уну тра шњих посло ва у свој -
ству при прав ни ка за поли циј -
ског слу жбе ни ка. Оба ве зан је
да нај ма ње пет годи на оста не
на раду у Мини стар ству, или
да накна ди тро шко ве струч ног
оспо со бља ва ња.

Током основ не поли циј ске
обу ке свим пола зни ци ма су
обез бе ђе ни сме штај и исхра -
на, као и опре ма нео п ход на за
реа ли за ци ју настав них садр -
жа ја на осно ву уго во ра који ће
пот пи са ти с Мини стар ством
уну тра шњих посло ва.

У зајед нич кој акци ји с коле -
га ма из Бео гра да пан че вач -
ки поли цај ци су ухап си ли М.
В. (1974) због посто ја ња осно -
ва сум ње да је извр шио кри -
вич но дело раз бој ни штво у
поку ша ју.

Он се тере ти да је 29. јану -
а ра ушао у јед ну мењач ни -
цу маски ран капом „фан -
том ком” и да је, пре те ћи
пишто љем, тра жио од рад -
ни це да му да новац. Потом

је побе гао без пара, али је
захва љу ју ћи брзој и ефи ка -
сној акци ји поли ци је про -
на ђен и ухап шен сат вре ме -
на након раз бој ни штва.

Про тив осум њи че ног је
под не та кри вич на при ја ва
над ле жном тужи ла штву у
Пан че ву, а с обзи ром на то
да је за њим била рас пи са на
и потер ни ца, спро ве ден је
на издр жа ва ње затвор ске
казне.

ХРОНИКА
Петак, 2. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Засад ово важи само
за при пад ни ке МУП-а
који раде у каби на ма
на гра нич ним 
пре ла зи ма, док су на
дужно сти

Мини стар ство уну тра шњих
посло ва наме ра ва да забра ни
поли цај ци ма кори шће ње мо-
бил них теле фо на, табле та и дру -
гих лич них елек трон ских уре -
ђа ја док су на дужно сти. Ова
забра на би се спро во ди ла тако
што би их они по дола ску на
посао пре да ва ли ста ре ши ни или
оста вља ли на месту одре ђе ном
за то и поно во узи ма ли по завр -
шет ку рад ног вре ме на.

Прва орга ни за ци о на једи ни -
ца МУП-а у којој ће, по све му
суде ћи, ова мера бити при ме -
ње на, јесте Упра ва гра нич не
поли ци је. При пад ни ци ма тог
дела Мини стар ства уну тра -
шњих посло ва 3. јану а ра ове
годи не упу ће на је депе ша
начел ни ка Упра ве, гене ра ла
Милен ка Божо ви ћа, у којој,
изме ђу оста лог, пише да се
забра њу је кори шће ње мобил -
них теле фо на и табле та поли -
цај ци ма који раде у каби на ма
на гра нич ним пре ла зи ма.

Исто вре ме но, коман ди ри ма
ста ни ца погра нич не поли ци је

ДА ЛИ МИНИ СТАР СТВО УНУ ТРА ШЊИХ ПОСЛО ВА УВО ДИ НОВУ МЕРУ 

ПОЛИ ЦАЈ ЦИ МА ЋЕ БИТИ ЗАБРА ЊЕ НО 
КОРИ ШЋЕ ЊЕ МОБИЛ НИХ ТЕЛЕ ФО НА?

наре ђе но је да обез бе де одго -
ва ра ју ћу про сто ри ју, метал ну
касу или неко дру го погод но
место где ће поли цај ци пре
почет ка рад ног вре ме на оста -
вља ти сво је теле фо не и дру ге
уре ђа је, и узи ма ти их након
исте ка рад ног вре ме на.

У депе ши коју је пот пи сао
гене рал Божо вић пре ци зи ра се
да је раз лог за забра ну кори -
шће ња мобил них теле фо на то
што њихо ва упо тре ба дово ди

ОВИХ ДАНА У ПАН ЧЕ ВУ

Спре че на пљач ка 
мењач ни це

до сма ње ња пажње поли ца ја -
ца, као и неа де кват ног и непот -
пу ног оба вља ња гра нич не кон -
тро ле. После ди ца тога су про -
пу сти у виду уда ља ва ња лица с
гра нич ног пре ла за пре завр ше -
не гра нич не кон тро ле, њихо во
пре ду го задр жа ва ње током гра -
нич не кон тро ле итд.

Син ди кат срп ске поли ци је
реа го вао је на одлу ку о забра ни
кори шће ња мобил них теле фо -
на. Руко вод ство те орга ни за ци је

– У годи ни која је пред нама
наста ви ће се опре ма ње спе -
ци јал них једи ни ца наше вој -
ске нај са вре ме ни јим нао ру -
жа њем и опре мом да би биле
још спрем ни је за иза зо ве и
задат ке који им пред сто је –
рекао је мини стар одбра не
Алек сан дар Вулин 27. јану -
а ра у нашем гра ду на про -
сла ви Све тог Саве, сла ве Спе -

ци јал не бри га де. Он је иста -
као да су спе ци јал не једи -
ни це Вој ске Срби је сво ју
вред ност, хра брост, струч -
ност и зна ње дока за ле у рато -
ви ма иза нас, али да, исто
тако, нису про пу сти ле да
буду уз свој народ ни када
су биле хума ни тар не ката -
стро фе и еле мен тар не непо -
го де.

упу ти ло је начел ни ку Упра ве
гра нич не поли ци је писмо у коме,
изме ђу оста лог, пише да не
посто ји прав ни основ да се запо -
сле ни ма на њихо вим рад ним
мести ма оду зи ма ју мобил ни
теле фо ни, осим ако то није с
циљем вође ња прет кри вич ног,
кри вич ног или пре кр шај ног
поступ ка. У скла ду с тим, тако -
ђе пише у писму ССП-а, оду зи -
ма ње мобил них теле фо на на
рад ним мести ма пред ста вља ло
би неза ко ни то и нео вла шће но
посту па ње.

Пово дом ове одлу ке 11. јану -
а ра је у седи шту МУП-а одр жан
саста нак начел ни ка Упра ве гра -
нич не поли ци је и пред сед ни ка
ССП-а Миле та Лаза ре ви ћа. Пред -
сед ник ССП-а је том при ли ком
иста као да би евен ту ал на забра -
на кори шће ња мобил них теле -
фо на која би важи ла за све при -
пад ни ке МУП-а њих демо ра ли -
са ла и да би им оне мо гу ћи ла да,
на при мер, повре ме но кори сте
мобил не теле фо не да би кон -
так ти ра ли са чла но ви ма сво јих
поро ди ца, или да би напра ви ли
кра так пре дах од посла.

Син ди кат срп ске поли ци је
позвао је све сво је чла но ве, као
и дру ге поли цај це и запо сле не
у МУП-у, да кори сте мобил не
теле фо не само онда када је то
нео п ход но и не оме та редо ван
про цес рада.

ШАН СА ЗА НЕЗА ПО СЛЕ НЕ

Пан че вач ка поли ци ја тра жи нове коле ге

МИНИ СТАР ВУЛИН У ПАН ЧЕ ВУ

Наста вља се опре ма ње
спе ци ја ла ца

На бео град ском гро бљу
„Лешће” 13. јану а ра сахра -
њен је наш нека да шњи сугра -
ђа нин Јован Д. Чубри ло,
рођен 1921. годи не. Оста ће
запам ћен по томе што је био
међу они ма који су допри -
не ли осни ва њу Вазду хо плов -
ног одсе ка на Машин ском
факул те ту у Бео гра ду, као и
по томе што је кон стру и сао
наш први цивил ни ави он
„Утва 56”, који се про из во -
дио у фабри ци у Пан че ву.

Као тале нат почет ком
шезде се тих годи на је добио
Фул брај то ву сти пен ди ју и
оти шао на уса вр ша ва ње у
цен тра лу фабри ке „Боинг” у
Сије тлу, у Аме ри ци. После
тога је радио у Туни су, Алжи ру,

Ира ну, Паки ста ну и Ниге ри -
ји и оства рио успе шну сарад -
њу са орга ни за ци јом UNE-
SCO.

Бри љант но је гово рио
чети ри јези ка и слу жио се с
још толи ко. Пот пу но се
оства рио како у послов ном,
тако и у при ват ном живо ту
и оста вио иза себе две ћер -
ке, шесто ро уну ча ди и пето -
ро пра у ну ча ди.

У БЕО ГРА ДУ САХРА ЊЕН ЈОВАН Д. ЧУБРИ ЛО

Кон струк тор првог
„Утви ног” ави о на

Страну припремио

Михајло
Глигорић



Банат ски Бре сто вац: У сарад -
њи са Удру же њем пољо при -
вред ни ка „Бре сто вач ки ратар”,
Инсти тут „Тамиш” је у уто -
рак, 30. јану а ра, у вели кој
сали Месне зајед ни це при ре -
дио пре да ва ње о зашти ти пше -
ни це, као и о томе како иско -
ри сти ти ИПАРД фон до ве. ЈКП
„Ком брест” оре зи вао је гра не
с дрве ћа које оме та ју сао бра -
ћај. ЈКП „Зеле ни ло” заме њу -
је осу ше не сад ни це на путу
пре ма Бава ни шту.

Банат ско Ново Село: Про јек -
ци ја доку мен тар ног фил ма
Ива на Раки џи ћа под нази вом
„Поду нав ски Нем ци” одр жа -
на је у сре ду, 31. јану а ра, у
малој сали Дома кул ту ре,
након чега су о томе гово ри -
ли исто ри чар др Мир ча
Маран и град ски већ ник заду -
жен за кул ту ру Нема ња Ротар.
Локал на уста но ва кул ту ре
при пре ма нове про јек те за
покра јин ске кон кур се.

Доло во: Удру же ње вина ра и
вино гра да ра „Све ти Три фун”
при ре ди ло је кон фе рен ци ју
за нови на ре у поне де љак у
Тури стич кој орга ни за ци ји
Пан че ва, у скло пу про мо ци је
„Вина ри ја де”, а први сле де -
ћи дога ђај, „Ули ца вина”, биће
одр жан у субо ту, 3. фебру а -
ра, од 10 до 14 сати, на пан -
че вач ком Кор зоу. Коми си ја
за пољо при вре ду Месне зајед -
ни це при ре ди ће у про сто ри -
ја ма те инсти ту ци је у субо ту,
3. фебру а ра, од 10 сати, пре -
зен та ци ју про из во да фир ми
„Agri-max” и „Гале ни ка фито -
фар ма ци ја”.

Гло гоњ: И даље је у току заме -
на водо ме ра у дома ћин стви -
ма. Дом кул ту ре је обе ле жио
сво ју крсну сла ву Све тог Саву. 
Ива но во: Шко ла је обе ле жи ла
Савин дан уз при су ство све ште -
ни ка из Омо љи це Дра га на Уро -
ше ва. Три де се так деце из шест
окол них шко ла у четвр так, 1.
фебру а ра, посе ти ло је село, а

за њих је орга ни зо ван и мини
фото-сафа ри.

Јабу ка: ЈКП „Вод-ком” је, у
сарад њи с Месном зајед ни -
цом, на сео ској депо ни ји поса -
дио нових пет на ест сад ни ца
сибир ског бре ста. Инклу зив -
ни хор сачи њен од кори сни -
ка Дома „Срце у Јабу ци” и
мешта на при пре ма се за тур -
не ју по Немач кој.

Кача ре во: Орга ни за ци о ни
одбор „Сла ни ни ја де” одр жао
је у уто рак, 30. јану а ра, у Тури -
стич кој орга ни за ци ји Пан че -
во, прву кон фе рен ци ју за
нови на ре у скло пу наја ве „нај -
ма сни је” мани фе ста ци је, која
ће бити при ре ђе на изме ђу 14.
и 18. фебру а ра. Сва сео ска
удру же ња интен зив но се при -
пре ма ју за насту пе на поме -
ну том дога ђа ју.

Омо љи ца: Окон ча на је још јед -
на фаза радо ва на поста вља -
њу кана ли за ци о не мре же када
је реч о иско пу, а момен тал но
је у току вра ћа ње тере на у
прво бит но ста ње, одно сно
бето ни ра ње пре ла за и рав на -
ње повр ши на. Пре да ва ње за
пољо при вред ни ке одр жа но је
у уто рак, 30. јану а ра, у Дому
кул ту ре, када се пред ста ви ла
семен ска кућа „Пио нир”.

Стар че во: Чла но ви Удру же ња
инва ли да рада у неде љу, 30.
јану а ра, уче ство ва ли су на
„Пих ти ја ди” у Јако ву и осво -
ји ли прва три места. У току су
при пре ме за избор нај леп шег
слав ског кола ча, који ће бити
упри ли чен у неде љу, 11. фебру -
а ра, у Дому кул ту ре. Пче лар
Мило ван Ива но вић из Лај ков -
ца у сре ду, 31. јану а ра, гово -
рио је о про из вод њи матич ног
мле ча, а наред не сре де, 7.
фебру а ра, од 18 сати, чла но ви
Дру штва пче ла ра одр жа ће
саста нак у сво јим про сто ри ја -
ма у Дому кул ту ре, када ће
бити речи о при пре ма ма за
пред сто је ћу сезо ну.

Да су Стар чев ци ненад ма -
шни у спра вља њу јед ног од
нај о ми ље ни јих вој во ђан ских
дели ка те са, дока за ли су у
неде љу, 28. јану а ра, у селу
Јако ву у бли зи ни Сур чи на,
када су пости гли убе дљи во
нај бо ље резул та те на тамо -
шњој дру гој „Пих ти ја ди”.

Реч је запра во о дру же њу
десе так орга ни за ци ја пен зи -
о не ра и инва ли да рада, поред
оста лих и оних из Пан че ва,
Опо ва, Сеф ке ри на..., а стар -
че вач ко удру же ње се у јужни
Срем запу ти ло са два де се так
чла но ва. Њих тро је се и над -
ме та ло у поме ну том так ми -
че њу, које су завр ши ли са
чети ри награ де у кон ку рен -
ци ји седам на ест при ја вље -

них. Прва три места осво ји ли
су Иван Жалац, Мау риц Ивко -
вић и Љиља на Фран ци ја, која
је са сво јим дру гим узор ком
била шесто пла си ра на.

Након тога је локал ни актив
жена за све госте при пре мио
ручак, који је био „зачи њен”
неиз бе жном заба вом. Пред -
сед ник стар че вач ког Удру же -
ња инва ли да рада Миро слав
Жекић није крио пози тив не
ути ске и захвал ност дома ћи -
ни ма и њихо вом првом чове -
ку Нена ду Тоши ћу.

Петак, 2. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 
Загре ва ње кре ну ло
још сре ди ном
децем бра

„Ули ца вина” 
у субо ту на Кор зоу

Јуби лар на, два де се та доло вач ка
„Вина ри ја да”, која се посло вич -
но одр жа ва сва ког фебру а ра,
прак тич но је већ уве ли ко у току.

Орга ни за то ри из Удру же ња
вина ра и вино гра да ра „Све ти
Три фун” потру ди ли су се да
овај окру гли број зачи не мно -
го број ни јим садр жа ји ма него
досад, како би при ву кли и раз -
га ли ли љуби те ље божан ског
пића. А они су још од сре ди не
децем бра, сва ке субо те, има ли
при ли ку да на база ри ма на
пијач ном доло вач ком тргу дегу -
сти ра ју оми ље ни про из вод од
гро жђа. Али глав на узбу ђе ња
их тек чека ју.

О томе су на кон фе рен ци ји
за нови на ре одр жа ној 29. јану -
а ра у про сто ри ја ма Тури стич ке
орга ни за ци је Пан че во гово ри -
ли пред став ни ци при ре ђи ва ча.

Нај пре је пред сед ник удру -
же ња „Све ти Три фун” Бог дан
Анку цић поздра вио при сут не
и захва лио спон зо ри ма. Јова -
на Радо њин, пи-ар ове мани -
фе ста ци је, детаљ но је пред ста -
ви ла про грам, а Слав ко Дан гу -
бић, један од уте ме љи ва ча
„Вина ри ја де”, под се тио је како
је све поче ло.

– Као што то обич но бива,
седе ли смо у кафа ни и ћаска ли.
Уз вино, нарав но. Неко из дру -
штва је про ко мен та ри сао како,
реци мо, Кача ре во има „Сла ни -
ни ја ду”, Омо љи ца „Жисел”, а

СЕЛО

ПОЧЕ ЛА ЈУБИ ЛАР НА, ДВА ДЕ СЕ ТА „ВИНА РИ ЈА ДА”

ПИЋЕ БОГО ВА СТИ ЖЕ ИЗ ДОЛО ВА

Страну припремио
Јордан

Филиповић

УСПЕ ШНО ДРУ ЖЕ ЊЕ СТАР ЧЕ ВАЧ КИХ

ИНВА ЛИ ДА РАДА У ЈАКО ВУ

Убе дљи ви 
на „Пих ти ја ди”

Доло во – ништа. И при се ти ли
смо се да је оно некад било
позна то по вино гра ди ма, рас -
про стра ње ним на неве ро ват -
них две ста педе сет лана ца. У
међу вре ме ну смо кре ну ли и да
се над ме ће мо чије је вино боље;
неко је чак и донео сво је од
куће и тако је пала одлу ка да
засе је мо и неке чоко те, офор -
ми мо мани фе ста ци ју, али пре
све га да засну је мо удру же ње.
Оно је расло током годи на, док
нисмо дошли дотле да данас
има мо пре ко седам де сет чла -
но ва, који ма смо досад поде -
ли ли сад ни це за око три хиља -
де хек та ра, а поред вино гра да,
уско ро ћемо на рас по ла га њу
има ти и два нова про сто ра –
иста као је Дан гу бић.

Гово рио је и Ђор ђе Ста јић,
подру мар или како сам каже –
чувар доброг вина, који бри не о
оно ме што удру же ње про из ве де.

– Има мо мали вино град, али
могу рећи да даје врло ква ли -
тет на вина и због тога што она
у себи нема ју ника кве хеми је,
за раз ли ку од оних која иду у
про да ју. Јед но став но, тре ба
доћи у наш подрум, сићи и
про ба ти га – пози ва Ста јић.

Јуби лар на мани фе ста ци ја
обу хва та про мо ви са ње винар -
ства и вино гра дар ства на више
лока ци ја, низ струч них пре да -
ва ња, као и оце њи ва ње узо ра -
ка мла дих дома ћих вина у чети -
ри кате го ри је.

Да доло вач ки нек тар од гро -
жђа нема мане, сви љуби те љи

добре капљи це моћи ће да се
уве ре већ у субо ту, 3. фебру а -
ра, од 10 до 14 сати, у Пан че -
ву, у „ули ци вина”, то јест на
углу Кор зоа и Вој во де Пут ни -
ка. Пре да ва ње из обла сти вино -
гра дар ства пред ви ђе но је за
сре ду, 6. фебру ар, од 18 сати,
у доло вач ком Дому кул ту ре.
Два дана касни је на истом
месту биће при ма ни узор ци
мла дих вина за так ми че ње, а
субо та, 9. фебру ар, биће можда
и нај ин те ре сант ни ји дан, када
ће од 8 до 15 сати бити при ре -
ђе но мно штво дога ђа ја. Завр -
шно вече биће одр жа но по тра -
ди ци ји 14. фебру а ра, на дан
Све тог Три фу на.

Више речи о томе биће у
наред ном бро ју...

Инклу зив ни хор „Зву ци у Јабу -
ци”, сачи њен од два де сет кори -
сни ка Дома за ЛОМР „Срце у
Јабу ци” и од још толи ко гра ђа на
поме ну тог села, успе шно функ -
ци о ни ше већ седам годи на.

Пре ма речи ма Ива на Кара -
кли ћа, вас пи та ча у наве де ној
уста но ви, про бе се одр жа ва ју сва -
ке сре де под дири гент ском пали -
цом Олги це Илић Митев ски,

тако ђе запо сле не у дому, а све
је више и насту па у бли жој и
даљој око ли ни, па чак и у ино -
стран ству.

– Нај че шће нас неко позо ве,
али се и ми сами тру ди мо да
нађе мо при клад на места где
бисмо могли да пока же мо оно
што смо нау чи ли. Ето, пред нама
је могућ ност да по дру ги пут
оде мо у Немач ку. Сада би то

била тур не ја у три гра да, у које
бисмо ишли с нашом инклу зив -
ном гру пом „Рок зву ци у Јабу -
ци”. Запра во, ту је реч о сарад -
њи с локал ним бен дом, с којим
сви ра мо зајед нич ки репер то ар.
Захва љу је мо људи ма из дија спо -
ре, али све га ово га не би било
без посре до ва ња бра та јед ног од
кори сни ка нашег дома, који има
послов не парт не ре у Немач кој

– каже овај запо сле ни у јабуч -
ком „Срцу” и ујед но пи-ар хора.

Он дода је да ће се наста ви ти
и госто ва ња рено ми ра них саста -
ва у самом дому, уз неиз бе жну
прак су да након кон цер та они
одр же и музич ку ради о ни цу са
инклу зив ним хором. Један од
сле де ћих могао би да буде Хор
сла ви ста. Нарав но, узврат на
посе та се под ра зу ме ва...

АКТИВ НО СТИ ИНКЛУ ЗИВ НОГ ХОРА ДОМА „СРЦЕ У ЈАБУ ЦИ”

„Рок зву ци” на тур не ји у Немач кој

ПОТ ПУ НО ИЗМЕ ЊЕ НА ЕКИ ПА ВОДИ „НАЈ МА СНИ ЈУ” МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈУ

„Сла ни ни ја да” у новом руху
Баш када се буде завр ша ва ла
јуби лар на доло вач ка „Вина ри -
ја да”, стар то ва ће три де сет прва
„Сла ни ни ја да” у Кача ре ву. Иако
је тер мин остао исти, мно го тога
се про ме ни ло. „Нај ма сни ја”
мани фе ста ци ја овог пута поче -
ће у сре ду, 14. фебру а ра (дан
рани је него досад), и тра ја ће до
неде ље, 18. фебру а ра (дан дуже
него досад). Гото во пот пу но је
изме ње на еки па која ће орга ни -
зо ва ти свет ски сајам сла ни не.

И ти нови, али за локал не
при ли ке углав ном не и непо -
зна ти људи пред ста ви ли су ово -
го ди шње чуве но гур ман ско оку -
пља ње на првој кон фе рен ци ји
за нови на ре, одр жа ној у уто -
рак, 30. јану а ра, у про сто ри ја -
ма Тури стич ке орга ни за ци је
Пан че во.

Нови дирек тор „Сла ни ни ја -
де” Нико ла Нова ко вић као при -
о ри тет не је иста као наме ре да
се побољ ша осно ва и поја ча
логи сти ка и пажња у меди ји ма.

– Жели мо да се сви лепо осе -
ћа ју код нас. Пре свих, куп ци,
тако што ће има ти што бољи
при ступ изла га чи ма, којих ће
ове годи не бити пре ко три ста.
Жели мо и да пове ћа мо кон ку -
рент ност, а самим тим ће посе -
ти о ци моћи да купу ју по нај бо -
љим цена ма. Напра ви ће мо
помак и у самој хали, у којој ће

сви штан до ви има ти уни форм -
ни визу ел ни иден ти тет, што је,
по нашем мишље њу, пут ка
Евро пи – навео је Нова ко вић.

Пред сед ник кача ре вач ке
месне скуп шти не Бран ко Бокун
на то се надо ве зао речи ма да
„Сла ни ни ја да”, као пре по зна -
тљив бренд, има непро це њив
зна чај не само за село већ за
цео град.

– Тих дана при ли ку да зара -
де има ју и про из во ђа чи сла -
ни не, меса, месних пре ра ђе -
ви на и дру гих про из во да из
места и око ли не. Сма трам да
ће помак бити видљив у свeму
– од усло ва за изла га че до кул -
тур не пону де, па ће, при ме ра
ради, у том сег мен ту бити пред -
ста вље на мно га насе ље на места
из окру же ња. Већу корист има -
ће и Месна зајед ни ца, која је
ове годи не при хо до ва ла осам -
сто хиља да од изнајм љи ва ња
хале, што је за три ста хиља да
више него рани је, а то нам

добро дође за ком плет но одр жа -
ва ње СРЦ-а „Језе ро” – иста као је
Бокун.

Члан орга ни за ци о ног одбо -
ра Дра ган Вуја чић под се тио је
како је то изгле да ло на почет -
ку и докле је „Сла ни ни ја да”
сти гла данас.

– На првој мани фе ста ци ји
било је хиља ду људи, а на овој
оче ку је мо око педе сет пута

више. Све је поче ло јед ном
пијан ком у кафа ни весе лог
дру штва, у ком је био и Мило -
ван Ћиров ски, који је пред ња -
чио у ини ци ја ти ви да се „Сла -
ни ни ја да” одр жа ва, и након
дужег вре ме на овај Кача ре вац
наста њен у Пари зу ове годи не
биће зајед но с нама. Морам
да нагла сим и да је пре суд ни
фак тор био Душан Шимић,
тада шњи дирек тор ПИК-а, који
је пома гао про сто ром, месом
и на дру ге начи не, али је у
прет ход ном пери о ду забо ра -
вљен, па сада жели мо да га

реа фир ми ше мо – наја вио је
Вуја чић.

Он је навео да је напра вљен
нови орга ни за ци о ни одбор,
сачи њен од ста рих осни ва ча,
попут њега и Мила на Ћиров -
ског, и нових, као што је дирек -
тор Нова ко вић, а као нај бит -
ни је иста као је то да ће, за раз -
ли ку од прет ход ни ка и мно гих
дру гих, упо зна ти чла но ве и гра -
ђан ство са завр шним рачу ном.
Вуја чић је додао да је све што
је обе ћа но и ура ђе но, да су
тезге у хали већ заку пље не, а
да их је напо љу оста ло све га
десе так и посеб но нагла сио да
су цене штан до ва ниже него
рани јих годи на.

На ово го ди шњем дога ђа ју,
поред про да је месних пре ра -
ђе ви на и так ми че ња у кате го -
ри ја ма занат ске и инду стриј -
ске сла ни не, биће про гла ше ни
нај бо љи афо ри зми на тему сла -
ни не и упри ли че не изло жбе
фото гра фи ја и кари ка ту ра, као
и над ме та ња у спра вља њу гула -
ша, трке пра си ћа...

Мани фе ста ци ју ће, поред
оста лих, подр жа ти и При вред -
на комо ра Срби је, Град Пан че -
во и ТОП, а сви су изгле ди да
ће ово го ди шњу „Сла ни ни ја ду”
14. фебру а ра у 15 сати отво ри -
ти Вук Радо је вић, покра јин ски
секре тар за пољо при вре ду.



У дво ра ни Кул тур ног цен тра
Пан че ва у субо ту, 27. јану а ра,
одр жа на је тра ди ци о нал на Све -
то сав ска ака де ми ја.

Овај дан, посве ћен јед ном
од нај слав ни јих срп ских вели -
ка на и све ти те ља, обе ле жа ва ју
Срби широм све та орга ни зо -
ва њем ака де ми ја, слу же њем
литур ги ја и сече њем слав ских
кола ча. Све шко ле у Срби ји
сла ве га као школ ску сла ву и у
то име орга ни зу ју деч је при -
ред бе.

Пан че вач ко срп ско цркве но
певач ко дру штво, с дири гент -
ки њом мр Вером Цари ном на
челу, отво ри ло је све ча ност
„Хим ном Све том Сави”, а
поздрав ни говор одр жао је про -
то је реј-ста вро фор Радо слав
Мила но вић.

– Поку ша ва мо, сва ко на свој
начин, да вели ча мо овог див -
ног срп ског вели ка на и све ти -
те ља. Тако ђе, да га сви зајед но
замо ли мо да и даље бди над
нашим наро дом и нашом децом
и да им буде сапут ник у њихо -
вом узра ста њу и сазре ва њу –
рекао је про то је реј-ста вро фор
Радо слав Мила но вић.

Све то сав ску бесе ду под нази -
вом „Све ти Сава као монах и
архи е пи скоп” гово рио је про -
то је реј-ста вро фор проф. др
Радо мир Попо вић, редов ни
про фе сор на Пра во слав ном
бого слов ском факул те ту у Бео -
гра ду.

– Све ти Сава је издр жао
веков ну про ве ру како при ста -
ли ца и след бе ни ка, тако и сво -
јих про тив ни ка, којих има и
данас. Ипак је остао непо ко -
ле бљи ви духов ни сто жер и
темељ јед не цркве и јед но га

наро да и уни вер зал ни хри -
шћан ски све ти тељ – рекао је
про то је реј-ста вро фор проф. др
Радо мир Попо вић.

Он је обја снио да ако хоће -
мо на пра ви начин да упо зна -
мо Све тог Саву, тре ба ло би да
има мо посеб но духов но рас по -
ло же ње, веру, побо жност и да
га сле ди мо и сво јим живо том
и сво јим дели ма.

– Све ти Сава је био строг
пре ма себи, али благ пре ма
дру ги ма. Све што је имао, давао
је дру ги ма. За себе ништа није

тра жио, а све је доби јао и ни у
чему није оску де вао. Могао је
да вла да над мно ги ма, али је
сви ма био слу га. Све ти тељ ство
и про све ће ност Све тог Саве је
нешто што има веч ну и непро -
ла зну вред ност у свим вре ме -

ни ма људ ске исто ри је и то
никад не заста ре ва – иста као
је он.

Хор ПСЦПД-а је затим извео
неко ли ко ком по зи ци ја, након
чега је песму „Све ти Сава и
про сјак” реци то вао је Реља
Милић, уче ник ОШ „Сте ви ца
Јова но вић”, пола зник Малог
драм ског сту ди ја Кул тур ног
цен тра Пан че ва. Публи ку је
посеб но обра до вао деч ји хор
Пан че вач ког срп ског цркве ног
певач ког дру штва, којим дири -
гу је Бор ја на Стра жме ште ров.

Ово го ди шњи гост био је глу -
мац Бра ни слав Пла ти ша, првак
Позо ри шта „Бошко Буха” у Бео -
гра ду, који је гово рио вас кр шњу
бесе ду „Сина ска ре”. У про гра му
су уче ство ва ли и деч ји ансамбл
нижих раз ре да, жен ска гру па

пева ча и први изво ђач ки
ансамбл КУД-а „Стан ко Пау -
но вић НИС–РНП”. „Бесе ду о
смр ти” из „Мемо а ра” про те
Мате је Нена до ви ћа гово рио је
глу мац Миро слав Жужић.

Сви уче сни ци ака де ми је на
кра ју су зајед но отпе ва ли „Хим -
ну Све том Сави”.

Мари ја Три фу но вић, 

еду ка тор и дизај нер за вез

КЊИ ГЕ отва ра ју нове све то -
ве! У ствар но сти нема ни
прин че ва, ни прин це за, ни
небе ских бај ко ви тих све то -
ва, ван зе ма ља ца, зма је ва, вас -
кр сну ћа, добит ка на лотоу, а
људи ма који чита ју, у гла ви
се отва ра ју све то ви! Неке
љубо мор но гаји мо, неке брзо
пушта мо, као неза ни мљи ву
набу ба ну лек ци ју. Сви ти
лико ви који су про шли кроз
нашу гла ву, када завр ши мо
књи гу, захвал ни су што смо
их ани ми ра ли, чак и ако нам
се нису допа ли! Сма трам да
не тре ба покла ња ти пажњу
само јед ном жан ру, њега тре -
ба него ва ти и хра ни ти, али
да би бога тио себе, мораш
пусти ти да кроз мисли про -
ђу раз ли чи ти садр жа ји. Није
сва ка књи га при руч ник за
живот или еду ка ци ја... Сма -
трам да нај леп ше машта мо
када се сажи ви мо и надо гра -
ђу је мо, обли ку је мо нечи ју
машту. Недав но сам опет
про чи та ла роман за децу
„Књи га о гро бљу” бри тан ског
писца Нила Геј ме на. Он је
писац бес крај не маште, изра -
же не моћи запа жа ња. Њего -
ве при че су инди рект но упу -
ће не одра сли ма. Ова књи га
је при ча о при ја тељ ству, љуба -
ви, пове ре њу. Про чи та ла сам
јед ну од кри ти ка с којом се у
пот пу но сти сла жем. „Било
ми је жао што као мла ђи
нисам могао да про чи там и
читам изно ва ову књи гу, а
сада жалим што је нисам
напи сао”, рекао је Гарт Никс.

МУЗИ КА је стал но при сут на.
Сестра ми је ско ро про сле ди -
ла линк Агнес Обел „The Cur-
se”. На прво слу ша ње ми је
било океј, на дру го кул, а на
тре ће сам поми сли ла да је див -
на. Агнес је мла да жена поре -
клом из Дан ске, пија ни ста и
певач, и ства ра музи ку која
личи на бај ке. Када послу ша -
те ову ствар, мало је веро ват -
но да неће те има ти жељу да
упо зна те њен рад. Тако ђе, мој
савет за оне који воле Мари зу,
јесте да мора ју себи при у шти -
ти да је јед ном послу ша ју ужи -
во. Ја сам још увек под ути -
ском децем бар ског кон цер та.

ФИЛМ „Париз може да саче -
ка” погле да ла сам ско ро. У
пита њу је роман тич на, при -
ја тељ ска, љубав на дра ма, мада
то оства ре ње пред ста вља ју као
љубав ну коме ди ју. Нема неке
фило зо фи је, јед но став но то
је филм који би сва ко могао
да одгле да. Сушти на је да сви
заслу жу ју да им се деси неки
нови поче так, а зна ко ви поред
пута су ту да би се чита ли, а
не пре ска ка ли.

КУЛТУРА
Петак, 2. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ВЕЛИ КИ ГОДИ ШЊИ КОН ЦЕРТ

ЈЕДА НА ЕСТ ГОДИ НА БЕН ДА „ИСКАЗ”
Госто ва ли при ја те љи
и сарад ни ци

Пред ста вље не песме
с буду ћег албу ма
„Лави ри нат”

Вели ки годи шњи кон церт бен -
да „Исказ”, на којем су уче -
ство ва ле и гру пе „Ничим иза -
зван”, „Bvana”, „Mikri Maus”,
„Hornsman Coyote”, „Melmac
Riders”, „Triumph” и „Raid”,
одр жан је у субо ту, 27. јану а ра,
у дво ра ни „Апо ло” Дома омла -
ди не. Том при ли ком бенд је
обе ле жио свој једа на е сти рођен -
дан и сво јим сугра ђа ни ма који
га годи на ма пра те при ре дио
одлич ну свир ку, испу ње ну вели -
ком коли чи ном пози тив не
енер ги је.

Иако је дуго свр ста ван у хип-
хоп жанр, може се ипак рећи
да је „Исказ” тешко сме сти ти у
одре ђе ни музич ки пра вац. Оно
што је сва ка ко карак те ри стич -
но, јесте да њихов енер ги чан
наступ оста вља ути сак дани ма.
Они који су има ли при ли ке да
раз го ва ра ју с фронт ме ном бен -
да Зора ном Сте фа но ви ћем
Кизом, зна ју да оно што они
доно се на сце ни дола зи из вели -
ке љуба ви пре ма послу којим
се баве.

– Ушао сам у музи ку јер сам
имао јако вели ку потре бу да
про ме ним свој живот, да ура -
дим нешто за себе и да у том
’бла ту’ у ком живим напра вим
да ми буде нај леп ше могу ће –
каже Зоран Сте фа но вић.

Бенд је запра во настао због
недо стат ка места на који ма
су он и њего ви при ја те љи који
су слу ша ли дру га чи ју музи ку
могли да изла зе и ужи ва ју у
дру же њу. Поче ли су да пра ве
музи ку коју су пушта ли дру -
га ри ма и запра во су поста ли
ди-џеје ви. Те жур ке су добро
про ла зи ле у нека да шњем „Сту -
ди ју 21” и локал ним клу бо -
ви ма.

– Видео сам да се ту лепо
осе ћам и да ме то скла ња од
неких ства ри које су биле лоше.
Схва тио сам да је музи ка једи -
ни начин да ја ура дим нешто

Париз може да саче ка

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

Музи ка
Петак, 2. фебру ар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон -
цер та гру пе „Леген де”.

Субо та, 3. фебру ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди -
не: кон церт инди бен да „Иви ца”.

Четвр так, 8. фебру ар, 19 сати, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт тан го ансам бла „Libercuatro”.

Изложбе
Среда, 7. фебруар, Народни музеј: изложба фотографија
„Моја словачка прича” Петра Дешића.

Темат ски про грам
Петак, 2. фебру ар, гале ри ја Град ске библи о те ке: пост хум на
изло жба радо ва Душа на Томи на.

Четвр так, 8. фебру ар, 19.30, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди не:
про мо ци ја збир ке при ча „Умор ни као пси” Мило ша К. Или ћа.

да се осе ћам добро, као и да то
осе те и сви људи око мене –
рекао је Киза.

Први албум, „Natio”, обја -
вљен је 2006. годи не, а затим
сле де „Тео ри ја хао са” (2008),
„Ерос” (2011) и „Тана тос” (2014).
У пла ну је да нови албум, који
засад носи рад ни наслов „Лави -
ри нат”, буде обја вљен ове годи не.
Наја вљи ван је већ дуже вре ме,
али су број ни клуп ски насту пи
и госто ва ња на фести ва ли ма
успо ри ли рад на пра вље њу
нових песа ма.

– На неки начин смо мало и
про ду жи ли живот прет ход ном
албу му, јер смо напра ви ли пау -
зу од чети ри годи не. То нам се
до сада није деси ло, али је
можда добро да кван ти тет пад -
не, а да неке ква ли тет ни је песме
заслу же да ипак доби ју сво је
место под сун цем – обја шња ва
фронт мен бен да.

Све тек сто ве и музи ку ради
упра во Зоран Сте фа но вић и
каже да му је увек инспи ра ци -
ја сам живот.

– Из лич них при ме ра људи
нај бо ље изву ку емо ци је. Нај -
бо ља тема за обра ду и раз ра ду

АКА ДЕ МИ ЈА У ЧАСТ СВЕ ТОМ САВИ

Непро ла зна вред ност хри шћан ског све ти те ља

је када неко при ча шта му се
деси ло. Такве теме нам омо гу -
ћа ва ју да допре мо до људи, јер
сви ми живи мо истим живо ти -
ма. Нала зи мо се где се нала зи -
мо, сви се зна мо и ако при ча -
мо о себи и о сво јим дожи вља -
ји ма све та, запра во при ча мо и
из њихо вих очи ју – каже он.

Оно што их издва ја, јесте спе -
ци фи чан визу ел ни иден ти тет
који, као и њихо ви анга жо ва ни
тек сто ви, шаље јасну пору ку.

– Маске су дошле са самом
при чом да смо ми из Пан че ва.
Ово је зага ђен град, али и то
вре ме када су људи има ли вољу
да се побу не про тив тога је
тотал но про шло. Сви су се
поми ри ли с тим, а то је изу зет -
но озбиљ на ситу а ци ја. Тако ђе,
маске могу бити и зашти та од
умног зага ђе ња. Неки фил тер
кроз који ми при ча мо неке
ства ри. Волим да се играм тиме
– каже Киза.

Вели ки ути сак сва ке годи не
оста вља и то коли ко при ја те ља
и на бини и у публи ци буде на
кон цер ти ма које орга ни зу је
бенд „Исказ”. С већи ном је
оства ре на и музич ка сарад ња,

а наја вље на је песма која ће се
ради ти и са саста вом „Ничим
иза зван”, са чијим су се чла но -
ви ма упо зна ли недав но на
насту пи ма у Црној Гори.

Од 2006. годи не напра ви ли
су песме с мно гим изво ђа чи -
ма, као што су Мар че ло, „Еле -
мен тал”, „Sunshine”, Којот и
„Eyesburn”, Стру ка, Скај
Виклер, Тим бе, Бва ну, Микри,
Кан џи ја, Ајс Нигру тин, Бобан
из „Рит ма нере да”. Јед на од
зна чај ни јих за афир ма ци ју је
сва ка ко била сарад ња с Мар -
че лом. Зајед нич ки про је кат
„Мар че ло & Исказ” као сво је -
вр стан музич ки хибрид и супер -
гру па тра јао је од 2010. до 2015.
годи не.

Бенд је у послед њих неко ли -
ко годи на кон церт но врло акти -
ван. До сада су насту па ли и на
број ним фести ва ли ма у држа ви
и реги о ну, као што су: EXIT
(Main stage, Fusion stage, Exit
live, Riffs & Beats Stage), „Lake
Fest”, „Arsenal Fest”, „Mostar
Summer Fest”, „Pannonian Chal-
lenge Fest”, „Trenchtown Festi-
val”, TLO, „Student Day Festi-
val”, ŠLF и мно ги дру ги.

Може се рећи да су се Пан-
чевци ужелели џез музике,
јер је у петак, 26. јануара,
дворана „Аполо” Дома
омладине била препуна
обожавалаца тог музичког
жанра.

Квинтет „Ка” састављен је
од сјајних солиста Матијажа
Микулетића (тромбон), Ива-
на Алексијевића (клавир),

Макса Кочетова (алт саксо-
фон), Душана Иванишевића
(бубњеви) и Милана Павко-
вића (контрабас).

На концерту, који је био
подељен у два сегмента, сви-
ране су оригиналне компо-
зиције Матијажа Микулети-
ћа и Макса Кочетова, као и
дела мејнстрим и савреме-
них џез композитора.

ЏЕЗ ВЕЧЕ У „АПОЛУ”

Концерт врхунских 
солиста



ГОЛФ 6, пре шао 50.000 км.
063/892-08-35. (254177)

ФИ ЈАТ кро ма 2010. го ди -
ште, ре ги стро ван до 30. ја -
ну а ра 2019. 065/271-79-71.
(254387)

ФИ ЈЕ СТА 1995. го ди ште,
1.3, тек ре ги стро ван, нов,
плин ате сти ран, без ула га -
ња, вла сник. 064/151-38-95.
(254403)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ок та -
ви ју 1.9 ТДИ, ре ги стро ван,
вла сник, за јеф ти ни ји.
065/610-45-67. (254410)

РЕ НО клио, 2009. го ди ште,
хит но. 065/336-76-84.
(254440)

ТО ЈО ТА ја рис, 2001. и пе -
жо 206, 1.4 XS, ре ги стро -
ван, вла сник. 064/887-14-
12. (254452)

СУ ЗУ КИ свифт 1.0, 1998.
го ди ште, бен зин + гас, мо -
же за ме на за др ва.
060/311-29-64. (254490)

ПРО ДА ЈЕМ ре но твин го,
2002. го ди ште. Тел.
063/866-44-07. (254537)

ОПЕЛ кор са, цр но бе ла,
1364 цм, 64.000; бен зин, зе -
дер, ре ги стра ци ја до 21. ју -
ла 2018, 7.000, 2010.
063/354-221. (254593)

ПУН ТО 1.2, тип 3, 1.200 цм,
бен зин, плин, 2005. го ди -
ште, вла сник, ком плет
опре ма. 065/311-41-66.
(254594)

ПЕ ЖО 206, 1.1, 2000, 3 В,
црн, од ли чан, га ра жи ран.
064/142-55-93. (254634)

СИ ТР О ЕН кса ра, 2.0, ХДИ,
2003, до бро ста ње, два се та
гу ма, 1.700 евра. 064/479-
40-85. (254637)

СТИ ЛО 1.9 ЈТД, 2003, тро је
вра та, фул опре ма, вла -
сник. 064/587-50-24.
(254695)

ШКО ДА фа би ја ка ра ван,
2002, 1.4 МПИ, на име.
064/587-50-24. (254695)

ГРАН ДЕ пун то 1.3, мул ти -
џет, 2006, пе то ра вра та,
фул опре ма, вла сник.
064/139-36-02. (254695)

ПА САТ Б 4, 1.9 ТДИ, 1994,
ли му зи на, кли ма, ши бер,
ре ги стро ван. 064/587-50-
24. (254695)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би -
ло ком ста њу, 90 до 1.000
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (254065)

КУ ПУ ЈЕМ во зи ла од 80 до
800 евра, ста ње не бит но.
063/165-83-75. (254668)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле, ста -
ње во зи ла ни је бит но, пла -
ћам по до ла ску. 062/193-
36-05. (254665)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на Стре -
ли шту. 064/386-51-87.
(254181)

ВЕШ-МА ШИ НА, ТВ 37 цм и
по лов ни де ло ви од веш-ма -
ши на. Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (254486)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ди ги -
тал них при јем ни ка, мо ни -
то ра, да љин ских. „Плус”, Д.
Ту цо ви ћа 28, 353-463.
(254688)

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

ЛР КО ШНИ ЦЕ, но ве у ком -
пле ту или по је ди нач но, де -
ло ве, про да јем. 060/660-
79-60. (254137)

ПРО ДА ЈЕМ др ва за огрев,
пре о ста ла. 063/868-02-06.
(254236)

КО ТАО на чвр сто го ри во до
100 м2, два ПВЦ све тлар ни -
ка 150 х 145, соб на вра та.
063/214-387. (254379)

ПРО ДА ЈЕМ те ле си мен та -
лац и пра си ће. 064/380-56-
30. (254377)

СТА РО бу вљак, по не дељ -
ком, Све то за ра Ше ми ћа 16.
061/629-80-40. (254396)

ПРО ДА ЈЕМ  деч ји кре ве тац,
ко ли ца, мер де ви не од 2.5 и
2 м, ме њам кај си је ва чу за
ја ри ће, ја гањ це. 064/194-
03-78. (254389)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи, а ујед но ку пу јем
по ло ван на ме штај, плин ске
бо це. 066/900-79-04.
(254383)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет но ре -
мон то ва не ТА пе ћи, офар -
ба не, до ста ва, мон та жа, га -
ран ци ја, ак ци ја. 
062/150-68-54. 
(254416)

НА ПРО ДА ЈУ ста кле ни тр -
пе за риј ски сто са че ти ри
сто ли це, очу ва но, по вољ но.
Тел. 064/168-56-22.
(25444249

ПРО ДА ЈЕМ на ме штај, ор -
ман, кре ве те, ко мо да, сто,
дво се де, те пих, су до пе ра,
елек трич ни шпо рет, за мр -
зи вач, ку хињ ски еле мен ти,
оста ло. 
066/333-892. 
(254427)

АГРЕ ГАТ мо но фа зни и тро -
фа зни, ком плет ау то ге не
бо це, не ис прав ни те ле ви зо -
ри пла зме 5, ка зан за маст,
нов дрон бре за, плеј стеј шен
4. 061/252-58-27. (254390)

ПРО ДА ЈЕМ плин ски ко тао
25.000 kcal и ел. ко тао 12
кв. Тел. 345-565, 062/101-
31-73. (254472)

ВЕ ПАР ве ли ки, јорк шир ски,
18 ме се ци и пре кру пач.
060/311-29-64. (254490)

ПРО ДАЈЕМ очу ван ка уч –
2.000, тр пе за риј ска ви три -
на, три фо те ље. 065/344-
85-77. (254258)

УСИ СИ ВАЧ по ло ван из Не -
мач ке, 2000 ва ти, као нов,
2.500  ди на ра. 063/812-48-
62. (254534)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ, 2 кв,
фри жи дер, веш-ма ши ну.
013/346-790, 064/129-73-
60. (254577)

ПУ ШКА бо ке ри ца 12 , кров -
ни про зор по ло ван.
065/311-41-66. (254594)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и
оста ле ку хињ ске еле мен те,
ку хи ња 10.000, но ва. 371-
568, 063/773-45-97.
(254604)

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи вач,
фри жи дер, шпо рет и оста -
ло по ку ћан ство. 063/836-
62-83. (254650)

ПА ТИ КЕ-ЦИ ПЕ ЛЕ, 38, жен -
ске, ори ги нал но ве ске че ре
и дру ге. 064/354-69-76.
(254640)

ПРО ДА ЈЕМ алат за кла ње,
че крк, лан це, сај ла, но же ви
за ку пус, бре нер. Тел.
062/655-244. (254641

ФРИ ЖИ ДЕР 200 л, 220 л,
240 л, веш-ма ши на ма -
ња/ве ћа, елек трич ни ми ни
шпо рет, уга о на гар ни ту ра,
но ви ји дво сед, тро сед, фо -
те ља, ко мо де. Тел. 063/861-
82-66. (254638)

ПВЦ про зор 60 х 60, дво -
дел на су до пе ра и ора си.
063/150-84-18. (254655)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи, до ста ва, мон та жа,
по вољ но, ак ци ја. 061/198-
81-42. (254658)

ПРО ДА ЈЕМ дво сед по вољ -
но. 064/172-90-92.
(254657)

ПРО ДА ЈЕМ ТВ фи липс, ма -
ши ну за ши ве ње „ме рит”.
064/276-08-08. (254661)

ДР ВА за огрев са пре во зом,
пре о ста ла. 064/122-69-78.
(254668)

БУ КВА, ба грем, ба гре мо ве
се че ни це, храст. „То пли на”,
063/364-310. (254672)

ПРО ДА ЈЕМ стај ско ђу бри -
во, ве ћа ко ли чи на.
063/764-49-17. (254685)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ме да ље,
ор де ње, са то ве, но вац, пен -
ка ла. Тел. 013/313-458,
064/199-60-36, 
064/481-14-77. 
(254386)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -
штај; ку хи ње, гар ни ту ре,
сто ли це, аста ле, оста ло по -
кућ ство. 062/148-49-94.
(254938)

КУ ПУ ЈЕМ са то ве, пен ка ла,
ме да ље, ор де ње, ма ле бу -
тан бо це, ра зни алат.
064/867-48-11. (254651)

КУ ПУ ЈЕМ уга о не гар ни ту ре
и тро се де ко жне. 013/351-
602, 063/708-13-01.
(254217)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
веш-ма ши не, за мр зи ва че,
фри жи де ре, те ле ви зо ре.
064/158-44-10, 063/1201-
11-47. (254472)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, оло во,
алу ми ни јум, веш-ма ши не,
за мр зи ва че, те ле ви зо ре и
све оста ло. 064/484-13-76.
(254701)

КУ ПУ ЈЕМ ба кар, ме синг,
алу му ни јум, гво жђе, за мр -
зи ва че, веш-ма ши не, те ле -
ви зо ре. 061/321-77-93. 

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

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, обо је не
ме та ле, аку му ла то ре, оло -
во, за мр зи ва че, веш-ма ши -
не, те ле ви зо ре. 061/206-26-
24. (254701)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе и све вр -
сте ме та ла, веш-ма ши не,
за мр зи ва че и шпо ре те.
061/322-04-94. (254701)

ПРО ДА ЈЕМ при зем ну ку ћу у
Стар че ву 90 м2, на пла цу од
20 ари. Мо гућ до го вор око
це не 065/812-69-84. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Ива но ву,
на ула зу у се ло. Тел.
062/829-27-29. (СМС)

КУ ЋА по че так Вој ло ви це,
180 ква дра та, 45.000.
065/367-71-71. (СМС)

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

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин ско зе -
мљи ште, Ја буч ки пут.
060/504-54-44. 

ПАН ЧЕ ВО, за јед но ку ћа +
ло кал на 8 ари, Вод на за -
јед ни ца, Ди ми три ја Ту цо ви -
ћа 24. 063/130-04-07.
(253761)

У МРА МОР КУ у глав ној
ули ци, бли зу цен тра, хит но
про да јем ком фор не ку ће,
до го вор. 069/255-87-86.
(253847)

СТАН, 38 м2, но во град ња,
но ва Ми са, При мор ска 27.
063/711-41-89, 
060/031-08-09. 
(253981)

БЛИ ЗУ цен тра, ку ћа,
57.000; Ку де ља рац на 5
ари, 35.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4749)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ба ва -
ни штан ском пу ту, 15,5 ари,
по вољ но. 062/885-41-07.
(254257)

НА ПРО ДА ЈУ зе мља, 75
ари, уз ас фалт, се вер на зо -
на. 065/283-53-01.
(254197)

ПРО ДА ЈЕМ плац у Скро ба -
ри, 10 ари, во до вод, стру ја
бли зу. 060/346-51-11. (и)

КУ ЋА, 100 м2, 5,6 ари, Мо -
ше Пи ја де, 80.000 евра.
064/354-69-76. (254120)

НА ПРО ДА ЈУ 77 ари зе мље,
ста ри цре пај ски пут.
065/283-53-01. (254197)

ДВО СПРАТ НА ку ћа, Ка ча -
ре во, 250 м2, плац 6 ари,
од лич на ло ка ци ја. 062/865-
20-39. (254186)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на
раз ли чи тим ло ка ци ја ма,
ши ри цен тар. 060/756-65-
29. (254138)

НА ПРО ДА ЈУ плац 3 ара,
Јо а ки ма Ву ји ћа, Стре ли ште,
6.800 евра. Тел. 063/606-
497. (254014)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, по љо при вред -
но зе мљи ште, њи ва 30 ари,
до зво ље на град ња, Брат -
ства је дин ства, дру ги про -
сек. Стру ја, во да, те ле фон
ис пред. Тел. 013/366-234. 

КУ ЋА, Омо љи ца, ре но ви ра -
на, 120 м2, 9 ари плац.
065/961-93-22, 064/200-02-
09. (254001)

ПРО ДА ЈЕМ пла це ве, град -
ско гра ђе вин ско зе мљи ште,
пар це ле 9638/2 и 9638/3 на
ло ка ци ји Ма ли на дел (На -
ди на кри ви на), укуп не по -
вр ши не 81,25 ари. 063/258-
986. (254444)

ПРО ДА ЈЕМ зе мљу на век,
Ба ва ни ште, До ло во, 5. дуж,
иза Ча да ка, два лан ца.
064/887-14-12. (254452)
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ХЕК ТАР гра ђе вин ског зе -
мљи шта, се вер на зо на, ас -
фалт, стру ја, во да, 18.500.
063/894-84-23. (254450)

ПРО ДА ЈЕМ или ме њам за
стан ку ћу на Но во се љан -
ском пу ту, 100 м2, 13 ари,
еко ном ско дво ри ште, ам -
бар, ко чи не, воћ њак, ба -
шта, од мах усе љи во,
35.000. 064/894-84-23.
(254450)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 80 м2, на
Стре ли шту. 061/251-13-01.
(254489)

ПРО ДА ЈЕМ или ме њам ку -
ћу за стан у Пан че ву.
013/263-80-51, 065/263-80-
51. (254491)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ста ром
Та ми шу, це на до го вор.
061/162-50-25. (254491)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут 80,
5 ари, но ва ку ћа, 27.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. 
(254499)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут,
114 ари, 33 ши ри на, до
асфал та, 52.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(254499)

ЦЕН ТАР Стре ли шта, по ро -
дич на ку ћа: ПО + ВПР +
ПК, 157 м2, плац 225 м2,
60.000. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 069/196-96-
05. (254519)

МИ СА, 98 м2, ПР + I,
29.000; но ви ја град ња.
(636), „Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-05.
(253560)

КУ ЋА 100 м2, стро ги цен тар
Пан че ва, Жи во ји на Ми ши -
ћа 6, на Кор зоу. 023/857-
069, 023/857-315, 064/575-
57-04. (254363)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у До ло ву.
061/252-58-27. (254310)

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

МАР ГИ ТА, плац 5 ари са
ку ћом за адап та ци ју или
ру ше ње. 063/720-55-66.
(254417)

КУ ЋА, Мар ги та, 100 м2, но -
ва сре ђе на, 48.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(254538)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на 5 ари, у
ши рем цен тру, сре ђе ну.
063/777-27-08,
013/355-575. (254539)

СТАР ЧЕ ВО, 80 м2, од мах
усе љи ва, са 10 ари пла ца.
060/415-16-13. 
(254540)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА



НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

Петак, 2. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

15

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 У ФЕБРУАРУ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

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

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

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

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

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

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити,  хемоглобин,  

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе

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

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УРЕЕ цена: 90 динара 

• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА цена: 90 динара

• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:  
Т3 - цена:  400 динара, Т4  - цена:  400 динара

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: 
fT3 - цена: 450 динара, fT4 - цена: 450 динара, 

TSH - цена: 450 динара

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”



НА ПРО ДА ЈУ два лан ца зе -
мље у Ка ча ре ву. Тел. 601-
281. (254412)

У МРА МОР КУ, у глав ној
ули ци, бли зу цен тра, хит но
про да јем ком фор ну ку ћу,
до го вор. 069/255-87-86.
(253874)

БА ШТА, воћ њак, ку ћа, га -
ра жа, 20 ари, Пе ли стер ска
18-е. 064/866-22-98.
(254545)

КУ ЋА, Омо љи ца, 97 м2, 8
ари пла ца, 25.000 евра.
061/133-83-71, 013/682-
006. (254554)

ОМО ЉИ ЦА, плац 11.5 ари,
стру ја, во да, за по чет обје -
кат, вла сник. 064/260-05-
34. (254562)

НО ВА МИ СА, ку ћа 160 м2,
по друм, I, га ра жа, 60.000.
(188), „UnaDalli”, 
064/255-87-50. (254578)

НО ВИ ЈА ку ћа, Син ђе ли ће во
на се ље, 256 м2, ЦГ, усе љи -
ва, 95.000. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. (254578)

НО ВА МИ СА, ку ћа три
одво је на ста на, га ра же.
(188), „UnaDalli”, 
064/255-87-50. 
(254578)

НО ВА МИ СА, пла це ви 18
ари, 6 ари, 5 ари, 1.800
евра по ару. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(254578)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Сте ри ји на
ули ца, Те сла. 060/333-01-
50. (254595)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ми си
ста рој, 5 ари. 063/226-148.
(254596)

ЦЕН ТАР, пре ле па ве ли ка
ку ћа, 10 ари, 160.000, до го -
вор. (398), 060/683-10-64. 

ЛЕ ПИ, гра ђе вин ски пла це -
ви, Ку де ља рац, Ми са, Ду бо -
ка ба ра. (398), 060/683-10-
64. (254602)

ВИ КЕН ДИ ЦА са фар мом за
тов не пи ли ће и воћ ња ком,
ви кенд на се ље До ло во.
063/760-49-87. (254605)

БА ВА НИ ШТАН СКИ, до пу -
та, но ви ја, дво соб на, 13,5
ари, 24.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901. 

ПЕ ЛИ СТЕР СКА и Кај мак ча -
лан ска, пар це ли са ни пла це -
ви од 9 ари. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(254611)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем на 139
м2 + ло кал 30 м2, на 7,29
ари, 31.000 евра. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(254463)

КУ ДЕ ЉАР СКИ на сип, Пре -
спан ска 88 м2, тро соб на на
4.8 ари, 35.000 евра. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(254463)

БА НИЈ СКА, дво ри шна
спрат на, укњи же на два ста -
на, 120 м2, 29.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(254463)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Ул. Сте -
ва на Шу пљик ца, Пан че во.
063/317-938. (254635)

СТА РА МИ СА, плац 4,3 ара
са ста ром ку ћом, 18.000.
(320), „Пре ми ер”, 063/800-
4430. (254639)

ПРО ДА ЈА пла це ва, Пе ли -
стер ска и Кај мак ча лан ска,
укњи же ни. 063/894-88-11.
(254648)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на јед -
ном пла цу у Вој ло ви ци.
013/232-21-30, 063/162-50-
00. (254669)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну ку ћу,
ши ри цен тар, хит но, по вољ -
но. „Ве сна 2”, 066/937-00-
13. (4749)

ОМО ЉИ ЦА, 65 м2, по моћ -
ни објек ти, 6.5 ари, ле га ли -
зо ва на, усе љи ва. 
064/961-00-70. (254652)

ТЕ СЛА, ку ћа, 110 м2, 4 ара,
53.000. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-15.
(254674)

КНИ ЋА НИ НО ВА 33, ку ћа
са ули це, 90 м2, 25.000.
(238), „Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (254674)

КНИ ЋА НИ НО ВА 33, дво ри -
шни стан, 30 м2, 8.000.
(238), „Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (254674)

ТЕ СЛА, ста ра ку ћа, плац 4
ара, 65.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-
15. (254674)

ТЕ СЛА, до бра ло ка ци ја, ку -
ћа 82 м2, плац 3,76 ари,
70.000. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-15.
(254674)

ТЕ СЛА, ку ћа 60 м2, плац
1.84, 38.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-
15. (254674)

ХИТ НО, ку ћа на про да ју у
Кни ћа ни но вој. По вољ но.
062/826-12-55. (254682)

КУ ЋА, 64 м2, 6.5 ари, Пе ли -
стер ска. 069/163-29-46.
(254685)

ОКРЕТ НИ ЦА Стар че во, ку -
ћа 104 м2, на 4,66 ари пла -
ца на про да ју. 
061/187-24-22. (254698)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ја буч -
ком пу ту 17,5 ари, по вољ но.
063/719-42-71. (254699)

КУ ЋЕ, ши ри цен тар, но ва,
дво ри ште, 31.000; Ја буч ки,
по слов на зо на, 100 м, 36
ари. (67), 063/744-28-66.
(4749)

ПЛА ЦЕ ВИ, Ја буч ки 7,8 ари,
Ја бу ка 6 ари. (67), 063/744-
28-66. (4749)

ПО ТРЕ БАН плац или ло ши -
ја ку ћа на до бр ој ло ка ци ји,
плац нај ма ње 3.5 ара. „Те -
сла не крет ни не”, 064/668-
89-15. (254674)

ТЕ СЛА, про да јем тро и по со -
бан стан но ви је град ње, 61
м2, ЦГ, II спрат у мир ној,
сле пој ули ци, са зи да ном
га ра жом у дво ри шту. Стан
је од мах усе љив - са ку хи -
њом и пла ка ром, 45.000
евра. 060/628-46-56. (СМС)

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

МИ СА, 34 м2, 15.500, 70 м2,
24.000, ПР. 063/377-835. 

ДВО И ПО СО БАН стан, 64
м2, Ка ра ђор ђе ва. Стро ги
цен тар. Тел. 063/172-50-19.
(253727)

ТЕ СЛА, дво со бан, но во -
град ња, 50 м2, I спрат,
лифт, ЦГ, те ра са. 
063/372-221. (253949)

ПЕ РЕ СЕ ГЕ ДИН ЦА 2, ма њи
дво со бан, 39 м2, при зе мље,
гас, 24.000. 060/861-83-05.
(254195)

СТАН дво ри шни, нов, хит -
но, ре но ви ран, 60 м2, Мак -
си ма Гор ког 49. 
064/290-45-09, 
061/348-20-00. (254391)

СТАН, 80 м2, хит но, дво ри -
шни, П + пот кро вље, ЦГ,
Ца ра Ла за ра 50. 
064/290-45-09, 
061/348-20-00. 
(254341)

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

ПРО ДА ЈЕ се тро со бан стан,
76 м2, у Ули ци др Си ни ше
Стан ко ви ћа 1/8. Тел.
013/311-019. (254427)

ТЕ СЛА, пот кро вље, но во, 98
+ 40 м2, га ле ри ја 15 м2, те -
ра са, пре ле по, но во,
56.900, вла сник, укњи же но.
060/011-98-11 (254443)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, тро -
со бан 80 м2, сед ми спрат,
38.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(254431)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру ги
спрат, но ви ја град ња,
40.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(254431)

КО ТЕЖ 1, јед но со бан, 28
м2, пе ти спрат, ЦГ, 15.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (254431)
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КО ТЕЖ 1, дво и по со бан, 62
м2, тре ћи спрат, сре ђен,
усе љив, 41.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027, 064/206-55-
74. (254431)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 45 м2,
ТА, IV од V, усе љив, 41.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (254431)

ТЕ СЛА, гар со ње ра 15 м2,
при зе мље, но ви ја град ња,
12.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(254431)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 49 м2,
ета жно гре ја ње, са угра ђе -
ном ку хи њом, опре мом и
на ме шта јем, ис кљу чи во без
по сред ни ка, 800 евра/ква -
драт. 064/529-83-92.
(254458)

ПРО ДА ЈЕМ стан у цен тру
гра да од 49 м2, мо же кре -
дит. 060/634-01-26.
(254455)

НО ВА МИ СА, тро со бан, 62
м2, ТА, по друм, 31.000.
062/320-781, 069/245-89-
53. (254483)

ПРО ДА ЈЕМ стан 38 м2 на
Ста ром Та ми шу, це на по
до го во ру. Тел. 013/263-81-
43. (254480)

ЦЕН ТАР, 105, че тво ро со -
бан, ЦГ, III, лифт, 82.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83, 013/332-031.
(253758)

ЦЕН ТАР, 84 м2,  ЦГ, VI, ду -
плекс, 61.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83,
013/332-031. (253758)

СО ДА РА, 37 м2, јед но со -
бан, ЦГ, VII, два лиф та,
сре ђен, ПВЦ, 25.000.(679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(253758) 

КО ТЕЖ 2, тро со бан, 64 м2,
IV, ЦГ, лифт, 36.000, до го -
вор. (300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(254512)

ЦЕН ТАР, јед но со бан, 36 м2,
VII, ЦГ+ га ле ри ја, 23.500.
(300), „Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (254512)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 61 м2,
VI, ЦГ, те ра са, 28.000.
(300), „Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (254512)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 53
м2, VI, 24.000; јед но со бан,
34 м2, 22.000.(300), „Ћур -
чић”, 362-816, 063/803-10-
52. (254512)

ЦЕН ТАР, 2.0, ЦГ, 32.000,
од ли чан, дво и по со бан, 58,
40.000. (338), „Јан ко вић”,
348-025. (254522)

ТЕ СЛА, 37 м2, ТА, I, 22.000;
дво со бан, ТА, II, 28.000.
(338), „Јан ко вић”, 348-025.
(254522)

ТЕ СЛА, 50, ЦГ, 30.000;
Стре ли ште, 2.0, ЦГ, 29.000.
(338), „Јан ко вић”, 348-025.
(254522)

ПРО ДА ЈЕМ обје кат за сме -
штај, у цен тру. 060/312-90-
00. (254525)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве у цен -
тру: 25, 31, 45, 51, 75 и 104
м2. 060/312-90-00. (254525)

СО ДА РА, тро со бан са га ра -
жом, ЦГ, 41.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4749)

ЦЕН ТАР, 84 м2, II,  ЦГ,
55.000; Тур ска гла ва, ре но -
ви ран дво и по со бан, до го -
вор. „Лајф”, 061/662-91-48. 

ЦЕН ТАР, ма њи дво со бан,
IV спрат, ЦГ, до го вор.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(4749)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 66 м2, дво со -
бан, IV, 30.000. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (254519)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 53 м2, дво со -
бан, III, 32.000, ком плет ре -
но ви ран. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 069/196-96-
05. (254519)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 74 м2, тро со -
бан, III спрат, 38.000, до го -
вор. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(254519)

КО ТЕЖ 1, 50 м2, I, 30.000,
до го вор. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 069/196-96-
05. (254519)

СО ДА РА, 52 м2, V, 35.000,
до го вор. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 069/196-96-
05. (254519)

ЦЕН ТАР, 45 м2, V, 31.000,
до го вор. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 069/196-96-
05. (254519)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, Вељ ка Вла хо -
ви ћа, I спрат, 66 м2, 37.000.
064/305-92-00. (2545279

ЈЕД НО И ПО СО БАН, 40 м2,
С. Са ве, II спрат, 16.500.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (254514)

ЈЕД НО СО БАН, ге не рал но
ре но ви ран, I спрат, до њи
град, 22.500 евра.(470),
„Ди ва”, 345-534, 064/246-
05-71. (254514)

ДВО СО БАН, Ко теж 2, те ра -
са, од 30.000 евра.  (470),
„Ди ва”, 345-534, 064/246-
05-71. (254514)

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж 1, 28
м2, ЦГ. (470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(254514)

МИ СА, 68 м2, тро со бан,
33.000; 60 м2, дво и по со бан,
25.000. „Го ца”, 063/899-77-
00. (254358)

ЦЕН ТАР, дво ри шни, 40 м2,
21.000. „Го ца”, 063/899-77-
00. (254358)

КО ТЕЖ 2, 63 м2, дво со бан,
леп, 36.000; 74 м2, тро со -
бан, 47.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (254358)

ЦЕН ТАР, 40 м2, са лон ски,
усе љив, хит но, 24.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(254358)

СО ДА РА, тро со бан, 74 м2, I
спрат, ЦГ, мо же за ме на за
ма њи. Вла сник. 064/616-47-
67. (254451)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 34 м2, јед но -
со бан, 20.000; дво со бан
26.000; тро со бан 43.000.
(324), „Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (254550)

НО ВА МИ СА, 40 м2, јед но и -
по со бан, при зе мље, I, но во,
те ра са, 26.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703, 
064/223-99-20. 
(254550)

ДВО СОБ НИ, 57 м2, Ко теж.
28.000; Те сла, 33.000; Ми -
са, нов, 31.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703, 
064/223-99-20. 
(254550)

ЦЕН ТАР, про да јем стан 75
м2, ЦГ, при зе мље, 
од 17 до 19 са ти. Тел.
063/716-14-21. 
(254559)

НА ПРО ДА ЈУ стан на Те сли,
дво со бан, 50 м2, I спрат.
064/523-29-05. 
(254565)

ХИТ НО, по вољ но про да јем
стан 83 м2, Со да ра, III
спрат, Дрин ска 15, са га ра -
жом, без по сред ни ка, 490
евра/ква драт. 063/218-831.
(254569)

МЕ ЊАМ дво ри шни стан 60
м2, Вој ло ви ца + гар со ње ра
Са мач ки, 16,5 м2, за стан
Те сла или Ко теж 1.
061/174-34-98. (254571)

ЈЕД НО СО БАН, нов, 30 м2,
при зе мље, но ва ку ћа, це на
до го вор, вла сник. 063/304-
222. (254574)

ДВО СО БАН, нов, 55 м2, но -
ва Ми са, це на до го вор, вла -
сник. 063/304-222.
(254574)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 50 м2,
ЦГ, IV, 26.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(254578)

КО ТЕЖ 2, јед но и по со бан,
44 м2, V, ЦГ, 28.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(254578)

НО ВА МИ СА, ета жа ку ће,
га ра жа, део дво ри шта,
37.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (254578)

ТЕ СЛА, Но ви свет, но во -
град ња, че тво ро со бан, 100
м2, II, ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (254578)

СТАН на про да ју, хит но,
дог то вор. 064/159-99-45.
(254583)

СО ДАРА, од ли чан дво со -
бан, 47 м2, III, 32.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (254602)

КО ТЕЖ 2, леп дво со бан, 53
м2, II, 32.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (254602)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри шни
стан, 61 м2, га ра жа, ба шта,
укњи жен, 16.500. 061/147-
82-23. (254603)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 55
м2, VI, ЦГ, 24.500. (49),
„Му станг”, 069/226-66-58.
(254611)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, III, 57
м2, 30.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (254611)

ТЕ СЛА, дво со бан, 54 м2, II,
ТА, из вор но, 28.000. (49),
„Му станг”, 069/226-66-58.
(254611)

СО ДА РА, јед но со бан, 33
м2, ВП, ЦГ, до бар, 23.000.
(49), „Му станг”, 069/226-
66-58. (254611)

КО ТЕЖ 1, дво и по со бан, 62
м2, II, ЦГ, из вор но, 37.000.
(49), „Му станг”, 069/226-
66-58. (254611)

ПР ВО МАЈ СКА, јед но со бан,
48 м2, ВПР, ТА, 17.500.
(49), „Му станг”, 062/226-
901. (254611)

КО ТЕЖ 1, пер фек тан, дво -
со бан, 57 м2, VI, 36.000.
(49), „Му станг”, 062/226-
901. (254611)

ГОР ЊИ ГРАД, но ви ји дво и -
по со бан, 56 м2, ВПР, ЕГ,
34.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (254611)

ТЕ СЛА, дво со бан, 38 м2,
пар ке ти, те ра са, IV, 21.000.
(49), „Му станг”, 062/129-
94-67. (254611)

ТЕ СЛА, гар со ње ра, I, 25 м2,
ЦГ, 20.000. (49), „Му станг”,
062/129-94-67. (254611)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, дво со бан, 38
м2, III, ТА, те ра са, 25.000.
(49), „Му станг”, 
062/129-94-67. 
(254611)

МИ СА, ква ли тет не укњи же -
не гар со ње ре од 13.200 до
17.600. (49), „Му станг”,
062/226-901. 
(254611)

СТРО ГИ цен тар, II, 44 м2 +
15, но ви ји ду плекс, те ра са,
30.000. (49), „Му станг”,
062/129-94-67. (254611)

СТАН, 85 м2, но ва Ми са,
про да јем. 063/272-594,
063/225-928. (254220)

ПРО ДА ЈЕМ стан 46 м2, Со -
да ра, ЦГ, од мах усе љив.
065/882-24-04. (254624)

НА ПРО ДА ЈУ стан, 36 м2,
цен тар, дво ри шни. 062/858-
33-47. (254610)

СО ДА РА, 46 м2, јед но и по -
со бан, V, ЦГ, усе љив,
28.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(254630)

ТЕ СЛА, 68 м2, тро со бан, V,
ЦГ, 35.000.  (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(254630)

ЦЕН ТАР, 36 м2, јед но со бан,
VII, ЦГ, 23.000.  (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (254630)

КО ТЕЖ 1, 61 м2, дво со бан,
ком плет ре но ви ран, усе љив
од мах, III, ЦГ, 34.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (254630)

КО ТЕЖ 2, 63 м2, дво и по со -
бан, сре ђен, ВП, ЦГ, 35.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (254630)

КО ТЕЖ 2, гар со ње ра, 22 м2,
IV, ЦГ, лифт, усе љи ва,
14.500. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(254630)

КО ТЕЖ 2, 48 м2, IX, јед но и -
по со бан, ЦГ, усе љив,
22.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (254)

СО ДА РА, дво со бан, 57 м2,
IX, ЦГ, 30.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (254630)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по со бан
стан у цен тру Пан че ва.
060/505-54-25. (254646)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,
III, 34 м2, ЦГ, са ства ри ма,
22.000. (320), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (254639)

СО ДА РА, дво со бан, IX/X,
57 м2, ЦГ, 29.500. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (254639)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, ре но -
ви ра на, 27 м2, II, 20.500.
(320), „Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (254639)

НО ВА МИ СА, дво со бан, III,
57 м2, ТА, 23.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (254639)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, III, 57
м2, ЦГ, 33.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (254639)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
VI,66 м2, ЦГ, 29.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (254639)

ТЕ СЛА, дво со бан, 42 м2,
24.000; јед но со бан, 35 м2,
21.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (254636)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 59
м2, ТА, 25.000; дво со бан, 53
м2, 32.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(254636)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан, 68
м2, 37.500; јед но и по со бан,
пот кро вље 43 м2, 22.500.
(097), „Пер фект”, 
064/348-05-68.  
(254636)

СО ДА РА, тро со бан, 83 м2,
42.000; јед но со бан, 46 м2,
29.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68.  
(254636)

МИ СА, дво и по со бан, 63 м2,
32.000; дво со бан 49 м2,
24.500; јед но и по со бан, 40
м2, 25.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(097), „Пер фект”, 
064/348-05-68.  
(254636)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, 25 м2,
16.000; дво со бан, 47 м2,
29.500. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(254636)

МАР ГИ ТА, дво и по со бан, 58
м2, 34.000; јед но и по со бан,
35 м2, 20.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.(097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(254636)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, гас,
те ра са, оста ва, пот кро вље
без лиф та, ин ве сти тор.
069/822-48-24. (254673)

ПРО ДА ЈЕМ на ме штен јед -
но со бан стан, Стре ли ште,
34 м2, дру ги спрат, Ко сте
Абра ше ви ћа 14. 013/251-
42-79, 063/826-97-71.
(254653)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан стан,
од мах усе љив, без ула га ња,
Те сла. 063/827-95-69.
(254654)

ТЕ СЛА, јед но со бан, но ви ји,
33 м2, те ра са, 23.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (254674)

ПРО ДА ЈЕМ ле пе ста но ве,
ку ће, пла це ве, на свим ло -
ка ци ја ма. „Ве сна 2”,
066/937-00-13. (4749)

ЦЕН ТАР, јед но со бан, 36 м2,
V, 25.000. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-15.
(254674)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 46
м2, ета жно гре ја ње. Тел.
064/267-71-74. (254676)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 37 м2, јед но -
со бан, ре но ви ран, сед ми
спрат, ни је по след њи,
22.500. 069/289-19-85.
(254691)

СТАН, 50 м2, пре ко „Ави -
ва”, 40.000 евра. 064/514-
05-06. (254703)

ДВО И ПО СО БАН, цен тар,
IV, нов, Пе пе ља ре, I, 58 м2.
(67), 063/744-28-66. (4749)

ТРО СОБ НИ, Ко теж 2, II, 78
м2; Ми са, I, пре леп. (67),
063/744-28-66. (4749)

ГАР СО ЊЕ РЕ, ши ри цен тар,
ПР, 8.500, укњи же на; Ми са,
сре ђен, 12.000. (67),
063/744-28-66. (4749)

ЈЕД НО СОБ НИ, цен тар, I,
34, 26.500; Ми са, ПР, од ли -
чан. (67), 063/744-28-66.
(4749)

ЈЕД НО И ПО СО БАН, Те сла,
I, нов, 51 м2, Мар ги та, 42,
ПР, са мо 18.500. (67),
063/744-28-66. (4749)

ДВО СОБ НИ, цен тар, ПР,
33.000; Стре ли ште, II,
30.000. (67), 063/744-28-66.
(4749)

КУ ПУ ЈЕМ тро со бан стан,
без по сред ни ка, Те сла, Ко -
теж 1, 2, цен тар. 063/873-
03-60. (253297)

ПО ТРЕБ НИ ста но ви свих
струк ту ра, бр за ис пла та.
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (254431)

КУ ПУ ЈЕМ дво со бан стан на
Ко те жу 1, у згра ди, са лиф -
том. Тел. 065/261-19-64. 

АГЕН ЦИ ЈИ „Стре ли ште не -
крет ни не” по треб не не крет -
ни не: ста но ви, ку ће, бр за
ре а ли за ци ја. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (254519)

АГЕН ЦИ ЈА „Ди ва” Жар ка
Зре ња ни на 14, ку пу је ви ше
ста но ва за по зна те куп це.
345-534, 064/246-05-71.
(254514)

АГЕН ЦИ ЈИ „Олимп” по -
треб ни ста но ви на Стре ли -
шту и Те сли, за по зна те
куп це. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. (254630)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и ку ће
свих струк ту ра, бр за и си -
гур на ис пла та. „Пер фект”,
064/348-05-68. (254630)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла не крет -
ни не” по треб ни ста но ви на
Те сли. 064/668-89-15.
(254674)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по со бан на -
ме штен стан на Ко те жу 1.
Тел 063/865-27-89. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед но -
со бан стан на Со да ри,  ЦГ,
на ду же. 069/168-41-79.
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Стре ли -
шту, ЦГ, по вољ но. 064/399-
27-16. (254205)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но опре -
мље не ста но ве, но во са гра -
ђе не, Ули ца Све тог Са ве
133, Пан че во. 065/283-53-
01. (253853)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан,
пра зан – ку ћа, Стре ли ште.
Тел. 311-071, 064/587-25-
35. (254002)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со -
ње ру у згра ди, II спрат,
Све тог Са ве 90. Тел. 342-
444, 069/260-88-00.
(254394)

ЈЕД НО СО БАН на ме штен
стан, за по сле ном брач ном
па ру, на ду же, це на 100
евра + 100 евра де по зит.
062/401-261. (254407)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру 17 м2,
не на ме ште ну, у Са мач ком.
069/271-63-99. (2544209

КУ ЋА за из да ва ње, Стар че -
во. 060/617-15-66. (264413)

ИЗ ДА ЈЕМ на ду же гар со ње -
ру, цен трал но гре ја ње, то -
пла во да, те ле ви зи ја. Ули ца
Син ђе ли ће ва 22/13. Тел.
064/250-26-83, 065/514-11-
39. (354447)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру, Ми са,
Ти моч ка 32, на ме ште на,
код цр кве. 064/993-71-74,
371-635. (254475)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру на
Стре ли шту. 060/465-51-11.
(254477)

КОД „Ави ва” из да јем ком -
плет но на ме ште ну гар со ње -
ру, сам цу. 065/353-07-57.
(254483)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по со бан на -
ме штен стан, Ко теж 1.
063/865-27-89. (254510)

СТАН дво ри шни из да јем.
Тел. 061/142-23-69. 

НА МЕ ШТЕ НА гар со ње ра за
сам ца или са ми цу. 065/866-
21-13. (254533)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан
стан на но вој Ми си, це на
110 евра. 064/274-00-63.
(254551)

СО ДА РА, ра фи не риј ске
згра де, стан 46 м2, ЦГ, ка -
блов ска – из да јем. Тел.
281-464. (2545269

ИЗ ДА ЈЕМ ве ли ки на ме штен
дво со бан стан. Ка ра ђор ђе -
ва. 064/994-13-16. 

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан,
Мак си ма Гор ког 33/4.
065/956-76-13. 
(254575)

НО ВИ опре мљен тро со бан
стан, 64 м2, цен тар, зва ти
по сле 13 са ти. 355-576.
(254582)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но ип со бан
стан и гар со ње ру, на ме -
штен, у цен тру. 061/131-79-
04. (254584)

НА МЕ ШТЕ НИ: јед но со бан
+ јед но и по со бан, но во град -
ња, ТА, дво ри ште, 80 евра,
код Хо те ла „Та миш”.
064/122-48-07. (254688)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво со бан
стан, но ва Ми са, бес пла тан
ин тер нет. 063/775-99-86,
372-144. (254587)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан
са гре ја њем, но ва Ми са,
код цр кве. Тел. 013/371-
536. (254591)

СТРО ГИ цен тар, че тво ро со -
бан, лук су зно опре мљен,
ком плет но на ме штен, цен -
трал но гре ја ње, џа ку зи, ме -
сеч но 350 евра. Тел.
064/290-45-39. (254659)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на ме -
штен стан на Те сли, ТА, че -
твр ти спрат, 130 евра.
064/226-83-78. (254616)

ДВО СО БАН пра зан стан у
при ват ној ку ћи, без ЦГ гре -
ја ња. 062/114-63-73.
(254621)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу за ста но ва -
ње, са мо да пла ти утро шак
стру је, у Стар че ву, ста но ва -
ње бес плат но. 063/555-770.
(254649)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по со бан
стан, ку ћа, но ва Ми са, за -
се бан улаз, стру јо мер.
064/327-53-67. (254656)

ТЕ СЛА, јед но со бан, на ме -
штен стан. 061/235-35-99.
(254684)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан
код Хо те ла „Та миш”, 60 м2,
ета жно гре ја ње, wi/fi обез -
бе ђе но. 060/040-48-11.
(254694)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал за све на -
ме не, то пла ви три на, ду пла
фри те за, то стер. Тел.
063/741-64-00. (253408)

ЛО КАЛ из да јем, Стре ли -
ште, цен тар, нов, 16 м2, по -
вољ но. 064/474-99-11.
(253887)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у Бра ће
Јо ва но вић, раз ра ђен, 17 м2.
062/885-41-07. (254257)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ ло -
кал, „Тру бач”, 18 м2, пр ви
спрат. 063/856-74-02.
(254347)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал, укњи -
жен, за све де лат но сти, то -
плу ви три ну, ду плу фри те -
зу, то стер за то пле сен дви -
че, ка су. 063/741-64-00.
(254380)

МА ГА ЦИН, 35 м2, без са ни -
тар ног чво ра, из да јем, из -
лог, пар кинг. 
062/830-10-73. 
(254468)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у цен тру,
13 м2, 13.000 евра. (300),
„Ћур чић”, 063/803-10-52.
(254299)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ну згра ду
1.650 м2, мо же за ме на.
060/312-90-00. (254514)
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КУ ПУ ЈЕМ ло кал у цен тру.
066/921-21-04. (254494)

ИЗ ДА ЈЕМ раз ра ђен ло кал,
Ж. Зре ња ни на 32, 25 + 8 м2.
345-534, 064/246-05-71.
(254514)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал и ма га цин
у нај стро жем цен тру гра да.
064/267-72-17. (254547)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал, цен тар,
30 – 40 м2, ЦГ, нов са и без
ста на од 17 до 19 са ти.
063/716-14-21. (254559)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но ре но -
ви ран про стор, кан це ла ри -
ја, стан, ЈНА 3-а, 35 м2.
064/474-99-11. (254590)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, цен тар
Стре ли шта, 16 м2, В. Вла хо -
ви ћа, по вољ но. 064/474-99-
11. (254590)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 80 м2, на
спра ту, цен тар, из ме ђу Ау -
то бу ске ста ни це и Зе ле не
пи ја це. Тел. 063/226-148.
(254596)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23 м2, код
Ау то бу ске ста ни це. 352-
105. (254609)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код Ау то -
бу ске ста ни це. 063/725-71-
70. (254615)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ло ка -
ле од 81 и 39 м2, цен тар
Стре ли шта. Тел. 064/267-
71-74. (254676)

ИЗ ДА ЈЕМ рад но-по слов ни
про стор за ау то ме ха ни чар -
ску ра ди о ни цу. 013/332-
013. (254693)

ПРЕД У ЗЕ ЋЕ Karbo Koncept
тра жи ме та ло стру га ра и
ме та ло гло да ча са ис ку -
ством. По зва ти 069/334-54-
42. (СМС)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и Е ка -
те го ри је са ис ку ством.
063/884-22-71. (СМС)

ПО ТРЕБ НИ ши ва чи рад на
ен дле ри ци, рав ној ма ши ни,
стал но за по сле ње. 063/517-
001. (СМС)

ПО ТРЕБ НА же на за чу ва ње
ста ре, сла бо по крет не ба ке.
065/551-17-22. (СМС)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за ау -
то-пе ри о ни цу. 069/108-06-
54. (253699)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци обез -
бе ђе ња са и без ли цен це.
Кон такт те ле фон, 064/658-
23-45, 011/317-71-74. (ф)

ПО ТРЕ БАН пе да го шки аси -
стент за пе ти раз ред основ -
не шко ле. Зва ти по сле 17
са ти. 064/198-50-13.
(235906)

ПО ТРЕБ НИ мом ци и де вој -
ке за рад на шал те ру и ро -
шти љу. Ће ваб џи ни ца „Ха ло
Ле ско вац”, тел. 065/896-39-
78. (254470)

ПО ТРЕБ НЕ по сло во ђе, ше -
фо ви сме не - ће ваб џи ни ци
„Ха ло Ле ско вац”. Тел.
062/896-39-74. (254470)

ПО ТРЕБ НЕ же не за рад у
ку хи њи – ће ваб џи ни ци „Ха -
ло Ле ско вац”. Тел. 063/897-
55-04.  (254470)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у но -
во о тво ре ној цве ћа ри. CV на
flowershopsrbija@
gmail.com (254430)

ПО ТРЕ БАН пе кар за пе ци -
во. 063/130-75-40. 
(254470)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у пе ка -
ри. 063/130-75-40.
(254470)

ПО ТРЕБ НА про да ва чи ца у
пе ка ри, са ис ку ством.
064/403-51-32. (254470)

CAFFE „PACIFICO” по треб -
на рад ни ца. 061/236-32-87,
060/319-05-77. (254454)

ПО ТРЕБ НЕ же не за рад на
ин ду стриј ским ши ва ћим
ма ши на ма. 061/156-17-65.
(259520)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад у
кан це ла ри ји. 062/504-504.
(254538)

РЕ СТО РА НУ Poco-Loco по -
треб ни ку ва ри. 013/355-
222. (254546)

ПО ТРЕ БАН рад ник/ца у ка -
фи ћу Coffe relax 013, у
Пан че ву. 060/417-84-88.
(25455)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну „Ми -
ра” по тре бан му шко-жен -
ски фри зер. 064/185-92-34.
(254592)

ПО ТРЕ БАН ку вар-пи ца мај -
стор ко но бар и до ста вљач
хра не. При ја ве пу тем фор -
му ла ра на 
www.konoba32.rs (254622)

ПО ТРЕБ НА мла ђа же на за
рад у бу ти ку вен ча ни ца.
063/865-80-38. (254644)

КУ ВА РИ ЦА, по моћ ни рад -
ник, за стал но, ке те ринг и
про сла ве. 069/822-48-23.
(254673)

ПО ТРЕБ НА же на сред њих
го ди на за по моћ у ку ћи, по -
лу по крет ној же ни. 062/103-
90-40. (254675)

ПО ТРЕ БАН елек три чар у
сер ви су „го ре ње”. 063/329-
340. (254690)

ПО ТРЕБ НА ку ва ри ца са ис -
ку ством. Ви на ри ја „Ђу рић”.
063/329-340. (254690)

ФРИ ЗЕР СКО-КО ЗМЕ ТИЧ -
КИ са лон, Те сла, 200 евра.
064/514-05-06. (254703)

ПО ТРЕ БАН књи го во ђа на
че ти ри са та ра да. По треб но
рад но ис ку ство, мо же пен -
зи о нер у до пун ском ра ду.
„Са ми го ин вест”. 063/389-
972. (254702)

ТРА ЖИМ до дат ни по сао са
мај сто ри ма, во за ча свих ка -
те го ри ја. 065/624-81-94.
(СМС)

АЛУ, ПВЦ сто ла ри ја, ро лет -
не, ко мар ни ци, ве не ци ја не -
ри, тра ка сте за ве се, угра ђу -
јем, по пра вљам. 063/882-
25-09. (253612)

ЕН ГЛЕ СКИ основ ци ма, по -
чет ни те чај 350, ме сеч но
300 дво час, до ла зим.
061/132-11-18. (253739)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва и ка ље -
вих пе ћи. 063/155-85-95.
(254224)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: уград -
ња, одр жа ва ње во де, ка на -
ли за ци је, ка би не, сла ви на,
бој ле ра, ко тли ћа. 
063/836-84-76. 
(254019)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са ње, ре -
но ви ра ње свих вр ста кро во -
ва, сти ро пор, ба ва лит фа са -
де. 063/865-80-49. 
(254025)

ИЗ ГРАД ЊА ку ћа и ста но ва,
ре но ви ра ње обје ка та.
062/179-67-25. (254369)

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.
(254376)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ко мар -
ни ци, ро лет не, ве не ци ја не -
ри, угра ђу јем, по пра вљам,
за ме на гурт ни. 064/181-25-
00. (254422)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске
услу ге. Алек сан дар. 351-
073, 064/157-20-03.
(254397)

МА ТЕ МА ТИ КА, ча со ви, до -
ла зим. 064/157-20-03.
(254397)

ПРЕ ВОЗ ства ри, ро бе, се -
лид бе, ком би јем 3.5 то не.
Јо ца, 061/616-27-87. (2543)

ЧА СО ВИ ен гле ског и не -
мач ког за све уз ра сте, пре -
во ди. Тел. 064/486-05-98.
(254395)

КОМ БИ пре воз од рад ње до
ку ће и све оста ло. 064/290-
45-09, 061/348-20-00.
(254391)

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.
(254382)

ДИ ПЛО МИ РА НИ фи ло лог,
ча со ви не мач ког је зи ка.
Тел. 064/651-17-43.
(254421)

ХЕ МИ ЈА, ча со ви за основ це
и сред њо школ це, по вољ но.
Је ле на, 069/334-76-21.
(254419)

МО ЛЕ РАЈ, фа са де, сто ла -
ри ја, гипс, об ра де око про -
зо ра, ком плет не адап та ци -
је.  063/893-39-94. (254429)

ТВ и са те лит ске ан те не,
мон та жа. Ди ги та ли за ци ја,
ИПТВ, ан те на плус ва шег
ТВ-а. 064/866-20-70.
(254439)

ДУ БИН СКО пра ње на ме -
шта ја, те пи ха, ду ше ка, ау -
то мо би ла.  На та ша, 361-
474, 060/361-47-41,
066/361-474. (254461)

СПРЕ МАМ ку ће и ста но ве.
По зо ви те, 064/278-71-20.
(254459)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви, гипс ла ми нат, ке ра -
ми ка, по вољ но. Про ве ри те.
061/141-38-02. (254466)

ПО ПРАВ КА бој ле ра, ТА пе -
ћи, шпо ре та, осве тље ња и
ин ста ла ци је. Мар ко елек -
три чар. 069/174-14-78.
(254471)

ЧУ ВА ЊЕ ста рих ли ца и ме -
ња ње пе ле на. До го вор.
061/621-82-77. (254489)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу -
ше ња ка на ли за ци је, адап та -
ци је ку па ти ла, сер вис, по -
вољ но. 064/586-85-39.
(254484)

НЕ ГА ста рих, бо ле сних и
ин ва лид них ли ца. 063/868-
04-51. (254481)

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. (254498)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви, кре че ње, гле то ва -
ње, сто ла ри ја, ве о ма по -
вољ но. 064/280-26-15.
(254501)

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. (254515)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: по -
прав ка ста ри јих, мон та жа
но вих це ви, од гу ше ња, мон -
та жа са ни та ри је. 
062/382-394. 
(254534)

КУ ЋА, не га ста рих и бо ле -
сних. Про фе си о нал но. На
сат или ме сеч но – пре ма
по тре ба ма ко ри сни ка, од 8
до 17 са ти. 063/165-41-00.
(254542)

ЧА СО ВИ срп ског, при пре ма
за при јем ни, сви уз ра сти.
064/140-31-31. (254563)

ЖЕ НА, 48 го ди на, ис ку сна
чу вам де цу, од јед не до де -
сет го ди на. 064/992-76-29.
(254566)

ПО ПРА ВЉАМ елек трич не
ин ста ла ци је, веш-ма ши не,
фри жи дер, за мр зи ва че.
060/180-02-83. (254577)

ЗА МЕ НА по ло мље ног цре -
па, чи шће ње олу ка, ви син -
ски ра до ви. 065/535-24-56.
(254586)

ОЗБИЉ НА же на сред њих
го ди на ну ди струч не услу ге
не го ва те љи це за ста ре, не -
моћ не и бо ле сне осо бе.
060/520-33-65. (254660)

ДУ БИН СКО пра ње те пи ха,
пре воз бес пла тан. 302-820,
064/129-63-79. (254662)

РА ДИ МО све фи зич ке по -
сло ве: ру ше ња ку ћа, чи шће -
ње та ва на, од но ше ње ства -
ри, оба ра ње ста ба ла.
064/122-69-78. (254664)

ХО БЛО ВА ЊЕ, фу го ва ње,
по прав ка и ла ки ра ње пар -
ке та као и брод ских по до -
ва.  065/543-21-53.
(254647)

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. (254613)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР ра ди но ве ин -
ста ла ци је, по пра вља ста ре,
за ме на та бли, ин ди ка то ри,
по прав ке бој ле ра, по вољ но.
060/521-93-40. (254612)

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. (254677)

ОЗБИЉ НА, од го вор на же на
би не го ва ла ста ри ју  осо бу.
065/624-76-23. (254683)

ЧА СО ВИ струч них пред ме -
та за еко ном ске шко ле и
обу ка за ра чу но во ђе. Ма те -
ма ти ке за основ це и сред -
њо школ це. мр. дипл. еко но -
ми ста са пре ко 25 го ди на
ис ку ства. 064/502-51-71.
(254687)

ЗИ ДА МО ку ће од те ме ља
до кро ва ра ди мо све гра ђе -
вин ске ра до ве. 
064//206-50-91. 
www.pangradjevina.rs
(254680)

КЕ РА МИ ЧАР по во љан пе -
дан тан, ис ку сан и мо лер.
Тел. 061/203-70-87. (25469)

КЕ РА МИ ЧАР с ду го го ди -
шњим ис ку ством  ква ли тет -
но, пе дант но и по вољ но.
064/252-51-75. (254697)

ЧИ СТИ МО шут, та ва не, по -
дру ме, ра ди мо нај по вољ ни -
је. 061/321-77-93. (254701)

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. (246167)

ОР ГА НИ ЗУ ЈЕ МО!!! све вр -
сте про сла ва, до 100 ме ста,
већ од 9.99 евра. 063/892-
00-07. 

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе
„Бом бон чић” – Бо рис –
ком би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, мон та жа,
де мон та жа, па ко ва ње ства -
ри, ку ти је за па ко ва ње, фо -
ли ја за за шти ту на ме шта ја.
Се ли те се без стре са!!! Бо -
рис, 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bombon-
cic.com (254532)

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. (254532)

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. (254532)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић” Бо -
рис, све ре ла ци је по Ср би ји
с ком би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, ку ти је, фо -
ли ја за за шти ту на ме шта ја,
0-24, сва ког да на и не де -
љом. Бес пла тан до ла зак и
про це на по сла. Пла ћа ње
мо гу ће че ко ви ма и пре ко
ра чу на. Бо рис. 013/352-
536, 063/253-028, 
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bombon-
cic.com (254532)

СЕ ЛИД БЕ, ка ми он ски, ком -
би пре воз, еки па рад ни ка,
од во зи мо не по треб не ства -
ри. 064/280-30-16,063/731-
77-67,  013/236-77-34. Вла -
ди мир. (254263)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе мер -
це дес ка ми о ном, рад ни ци,
по вољ но. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (254088)

СЕ ЛИД БА, 1.000 ди на ра,
мо гућ ност рад ни ка.
063/174-77-69. (250194)

БАЛ ТО КАД ка да, об но ва
гла зу ре, пла сти фи ци ра ње,
28 го ди на с ва ма, га ран ци -
ја. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-30-
18. (и)

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. (253923)

КРО ВО ВИ, по прав ке, за ме -
на цре па, ле тви, ста рог цре -
па и по став ке но вог кро ва,
цре па, ро го ви, па то ше ње,
изо ла ци је, нај јеф ти ни ји у
гра ду, пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. 013/235-39-21,
013/404-560, 064/290-45-
09, 061/348-20-00,
062/845-96-26. (254391)

РО ЈАЛ МГ: уград ња/по -
прав ка ро лет не, ко мар ни -
ци, ве не ци ја не ри, све за ве -
се, тен де, хар мо-вра та, ро -
ло-за шти та. 063/816-20-98,
013/351-498. (254567)  

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР. Од гу -
ше ње ку па ти ла, ка на ли за -
ци је, во до вод не адап та ци је,
за ме на вир бли, вен ти ла, ба -
те ри је, са ни та ри је, при -
кључ ка во де и ка на ли за ци -
је. Од 0-24 са та, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст. До ла -
зим од мах. 013/235-39-21,
013/404-560, 064/290-45-
09, 061/348-20-00,
062/845-96-26.  (254391)  

КИ ПЕ РОМ пре во зим по ољ -
но гра ђе вин ски ма те ри јал:
ри злу, огрев, од во зи мо шут.
064/354-69-94, 063/754-02-
72. (254474)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ри си -
ве ра, ан те на, ау то-ра ди ја,
ау то-кљу че ва, ЦО 2 апа ра -
та, ра зно. 064/179-26-60.
(254448)

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.
(254438)

БАЛ ТО КАД ка да, об но ва
гла зу ре, пла сти фи ци ра ње,
28 го ди на с ва ма, га ран ци -
ја. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-30-
18. (и)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт ро бе,
мон та жа и де мон та жа на -
ме шта ја, па ко ва ње и за шти -
та ства ри, од но ше ње не по -
треб них ства ри са рад ни ци -
ма и без њих, 00-24 са та.
064/047-55-55. (254505)

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.
(254532)

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. (254532)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње, гип -
са ни пла фо ни, зи до ви, мал -
те ри са ње, зи да ње, ке ра ми -
ка, во да. 060/131-81-70.
(254530)

АДАП ТА ЦИ ЈЕ, пре град ни
зи до ви, спу ште ни пла фо ни,
тер мо и зо ла ци ја, ке ра ми ка,
во да, ма те ри јал. 060/131-
81-70. (254530)

ТВ СЕР ВИС „ROYAL”, CCD,
лед, пла зма, ка тод ни, га -
ран ци ја 365 да на. 063/751-
63-23. (254697)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве ли ким
ки пе ром: шљу нак, пе сак,
се ја нац, ри зла, шут.
063/246-368. (254573)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви и фа са де, ла ми нат,
сто ла ри ја. 061/283-66-41,
062/156-02-07, 064/317-10-
05. (254617)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу -
ше ња су до пе ре, ку па ти ла,
адап та ци је, по прав ке, за ме -
не од мах. 013/331-657,
064/495-77-59. (254625)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де -
ре, за мр зи ва че, кли ме,
шпо ре те, бој ле ре, ТА пе ћи,
по пра вљам ква ли тет но са
га ран ци јом. „Фри го тех ник”,
361-361, 064/12268-05.
(254606)

ПО ТРЕБ НА ма сер ка за ре -
лакс опу шта ју ћу ма са жу.
По зив или СМС. 061/298-
96-69. 

ПРО ДА ЈЕМ гроб но ме сто
на Ста ром пра во слав ном
гро бљу у Пан че ву. 063/231-
278. (И)

ИН ТЕ ЛЕК ТУ А ЛАЦ, 65, си ту -
и ран, упо знао би шланг да -
му до 53 го ди не. 065/335-
53-48. (254462)

ПЕ ДЕ СЕТ ДВО ГО ДИ ШЊИ
де ви зни пен зи о нер ра ди
дру же ња же ли да упо зна
жен ску осо бу при бли жних
го ди на, без оба ве за. Тел.
061/143-09-88. 
(254571)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у цен -
тру Зла ти бо ра, по вољ но.
063/709-44-97. 
(253421)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ма не на Ко -
па о ни ку, ин тер нет ТВ, 45
м2, це на 35 евра за че ти ри
од ра сле осо бе. 
0657377-86-58. 
(253990)

ЗЛА ТИ БОР, из да јем апарт -
ман, цен тар, пар кинг и ин -
тер нет, ета жно гре ја ње, ка -
блов ска. Тел. 063/759-98-
77. (254090)

ЛОКАЛИ

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

РАЗНО

ТУРИЗАМ

УСЛУГЕ
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ИРЕ НА КО НЕ СКИ

По след њи по здрав во ље ној ку ми 

од по ро ди це ВУ ЧЕВ СКИ

(95/254598)

По след њи по здрав во ље ној мај ци и ба ки

ИРЕ НИ КО НЕ СКИ

1950–2018.

Жи ве ћеш за у век у на шим ср ци ма.

Ћер ка ЗО РИ ЦА и уну ке ИВА НА, ВА ЊА

и АЛЕК САН ДРА
(96/254598)

По след њи поздрaв мај ци, ба ки и све кр ви

ИРЕ НИ КО НЕ СКИ

1950–2018.

Хва ла ти за све, ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Син ЗО РАН, сна ја СИЛ ВИ ЈА и уну ци МИ ЛАН,

НИ КО ЛА и МИ ЛИ ЦА
(97/254598)

25. ја ну а ра на пу стио нас је наш дра ги

ДРА ГУ ТИН ЗЕ КИЋ ДРА ГАН

1954–2018.

И у по след њем тре нут ку си ми по ка зао ко -

ли ко је тво ја љу бав ја ка.

Та та, мно го ми не до ста јеш.

Ћер ка ИВА НА, зет МИР КО 

и унук МАР КО

(107/254627)

25. ја ну а ра на пу стио нас је наш дра ги

ДРА ГУ ТИН ЗЕ КИЋ ДРА ГАН

1954–2018.

Оста ју са мо ве ли ка пра зни на и ту га.

Тво ја ЛИ ДИ ЈА
(106/254627)

На пу стио нас је наш во ље ни

ВУ КО МИР ЛА ЛИЋ

1925–2018.

Де шо, љу ди но на ша, за у век ће мо чу ва ти успо ме ну на те бе.

Тво ји: ЈЕ ЈА, ЖЕЉ КО, ВЕ ЛИ БОР и ВУК

(48/254476)

По след њи по здрав

АЛЕК САН ДРУ 

МИ ШКО ВИ ЋУ

1932–2018.

од уну ка ДЕ ЈА НА, ЈЕ ЛЕ НЕ, ВЛА ДИ МИ РА,

АЛЕК САН ДРА и сна је ДРА ГИ ЦЕ

с по ро ди ца ма

(82/254556)

„INOX-PRERADA” D. O. O. Пан че во, огла ша ва

КОН КУРС
за сле де ћа рад на ме ста:

– ПО МОЋ НИ РАД НИК 2 из вр ши о ца

(за рад у про из вод њи)

– МА ШИН СКИ ТЕХ НИ ЧАР   2 из вр ши о ца

(за рад у про из вод њи)

– ЕЛЕК ТРО-ТЕХ НИ ЧАР 2 из вр ши о ца

– ВА РИ ЛАЦ 1 из вр ши лац

(са ис ку ством за MIG и MAG по сту пак)

Кон курс је отво рен до 9. фе бру а ра 2018.

CV мо же те до ста ви ти лич но на адре су фир ме, 

Ул. Но во се љан ски пут 169

Кон такт тел. 064/640-32-84, од 8 до 16 са ти

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

жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”‘ број 135/04

и 36/09)

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  ЗА  ЈАВ НОСТ

      Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не је 29.

01. 2018. го ди не на осно ву зах те ва но си ла ца про јек та,

„ТЕ ЛЕ КОМ СР БИ ЈА” а.д. Бе о град, Ули ца Та ков ска 2,

ре кон струк ци је ра дио  ба зне ста ни це мо бил не те ле -

фо ни је „РБС Ба нат ско Но во Се ло” -

ПА20/PAU20/ПАО20, на по сто је ћем ан тен ском сту бу,

Ули ца Иве Ло ле Ри ба ра Ба нат ско Но во Се ло, Пан че во,

но си о ца про јек та „Те ле ком Ср би ја” а. д, Бе о град, на

те ри то ри ји гра да Пан че ва, до нео ре ше ње број: XV-07-

501-379/2017 ко јим је утвр ђе но да за пројекaт ре кон -

струк ци је ра дио  ба зне ста ни це мо бил не те ле фо ни је

„РБС Ба нат ско Но во Се ло” - ПА20/PAU20/ПАО20, на

по сто је ћем ан тен ском сту бу, Ули ца Иве Ло ле Ри ба ра

Ба нат ско Но во Се ло, Пан че во, но си о ца про јек та „Те -

ле ком Ср би ја” а. д, Бе о град ни је по треб на про це на

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.

      Увид у  ре ше ње из прет ход ног ста ва мо же се оба -

ви ти у ро ку од 10 да на од да на об ја вљи ва ња огла са, у

про сто ри ја ма Се кре та ри ја та за за шти ту жи вот не сре -

ди не Град ске упра ве гра да Пан че ва, Пан че во, Трг кра -

ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 710,  рад ним да ном од 10 до

14 са ти.

      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 и за шти ту жи вот не сре ди не, Но ви Сад, у ро ку

од 15 да на од да на  ње го вог об ја вљи ва ња оба ве ште ња,

а пре ко овог ор га на.  

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

жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС” број 135/04

и 36/09)

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  ЗА  ЈАВ НОСТ

      Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не је 29.

01. 2018. го ди не на осно ву зах те ва но си ла ца про јек та

„ТЕ ЛЕ КОМ СР БИ ЈА” а.д.  Бе о град, Ули ца Та ков ска 2,

ре кон струк ци ја ло ка ци је РБС „ПАН ЧЕ ВО – ЈА БУЧ КИ

ПУТ”- ПА84/ПАУ84/ПАЛ84 на ка та стар ској пар це ли

9364/1 к. о. Пан че во, на те ри то ри ји гра да Пан че ва, до -

нео ре ше ње број: XV-07-501-380/2017 ко јим је утвр -

ђе но да за пројекaт ре кон струк ци је  „РБС Пан че во –

Ја буч ки пут” - ПА84/ПАУ84/ПАЛ84, на вр ху си ло са у

окви ру ком па ни је „Ал мех” д. о. о. Ули ца Ја буч ки пут

бб Пан че во, ни је по треб на про це на ути ца ја на жи вот -

ну сре ди ну.

      Увид у  ре ше ње из прет ход ног ста ва мо же се оба -

ви ти у ро ку од 10 да на од да на об ја вљи ва ња огла са у

про сто ри ја ма Се кре та ри ја та за за шти ту жи вот не сре -

ди не Град ске упра ве гра да Пан че ва, Пан че во, Трг кра -

ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 710,  рад ним да ном од 10 до

14 са ти.

      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 и за шти ту жи вот не сре ди не, Но ви Сад, у ро ку

од 15 да на од да на  ње го вог 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 за из град њу по слов них обје ка та  ла ме ле 1-8 и

по моћ них обје ка та у окви ру спорт ско по слов ног ком -

плек са,  на ло ка ци ји кат. пар це ле топ. број 8106/32 и

8106/33 К.О. Пан че во, Ули ца Му че нич ка б.б.,  из ра ђе -

ног  од стра не „Art Royal inženjering” Ул. Трг Сло бо де

број 1, Пан че во, број УП-а 47/17,  за ин ве сти то ра АМЦ

„Зве зда” д. о. о. Пан че во, Ули ца  Сте ва на Шу пљик ца

број 88.

      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  02. 02. 2018. 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.

Последњи поздрав Ни-

колином

деда СТЕВИ

од породица ЛАЛИЋ

и ЛАЦКО

(124/4749)

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ” 

потребан радник

помоћник фарбара за припрему возила.

CV послати на адресу: 

Книћанинова 1а или на мејл адресу:

autocentarzoki@mts.rs 

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо

ко ри сни ке на -

ших услу га да

на це не огла са

и чи ту ља одо -

бра ва мо по -

пуст свим рад -

ним да ни ма

осим сре дом.
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По след њи по здрав ку му

ЈО ВА НУ ТО ФЕ ЛУ
од МИ ЛЕ ТА

и ЗО РЕ ВА СИЋ

(4/254381)

25. ја ну а ра 2018. го ди не, у 75. го ди ни пре ми нуо је

ЈО ВАН ТО ФЕЛ
1943–2018.

Са хра на је оба вље на 26. ја ну а ра 2018. го ди не на Ста ром пра во -
слав ном гро бљу у Пан че ву.

Био си при пад ник јед не див не ге не ра ци је спор ти ста, при ја те ља и
ро ди те ља ко ја је из над све га це ни ла по ште ње, до бро ту, пле ме ни -
тост, ле пу реч, ша лу и до сет ку. Све то си и на ма не се бич но пру жао,
што нас чи ни по но сним што смо те има ли крај нас. По чи вај у ми -
ру, а на ша љу бав ће те чу ва ти од за бо ра ва.

За у век тво ји: син МИ О ДРАГ, ћер ка МИ ЛИ ЦА, унук РАСТ КО 
и зет ДЕ ЈАН

(8/254392)

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

при ја те ље да је 25. ја ну а ра 2018. го ди не, у 65. го -

ди ни пре ми ну ла на ша дра га

ЉИ ЉА НА ЖИВ КО ВИЋ
Са хра на је оба вље на 26. ја ну а ра 2018, у 13 са ти
на Но вом гро бљу у Пан че ву.
Ожа ло шће ни: су пруг МИ О ДРАГ, ћер ка ИВА НА,

син АЛЕК САН ДАР, уну ке ЈО ВА НА 
и АЛЕК САН ДРА као и оста ла мно го број на 

род би на и при ја те љи
(6/254385)

По след њи по здрав дра гом ку му

ЈО ВИ ТО ФЕ ЛУ

ЗА ГА ЛО ВРИЋ с по ро ди цом

(15/254402)

С ве ли ком ту гом опра шта мо се од ку ма

ЈО ВА НА ТО ФЕЛA

Хва ла му за све не за бо рав не тре нут ке, љу -

бав и по што ва ње.

Ку мо ви по ро ди ца ТО ДО РО ВИЋ ГИ ЗЕ ЛА

и СЛА ВО МИР

(17/25404)

По след њи по здрав на шем

ЈО ВИ ТО ФЕ ЛУ
Ње го ви: РА ШКО, СЕЛ, ТИ БИ, БР ЦА, БО ЖА ФОР ГО,

ЛА ЗА, БА ТА, ПУ ШКАШ, ДЕ КА, АПУ КА, ЈАН КО, 
ВЛА ЈА, ДРА ГАН ЧЕ

(29/254428)

По след њи по здрав дра гој

СО ФИ ЈИ 

РА МЈА НАЦ

1929–2018.
рођ. Ђу ри шић Ма ла

од си на МИР КА, сна је

МИЛ КЕ, уну ке СЛА ЂА НЕ,

уну ка ЈО ВА НА као и

пра у ну ка МИ ХА И ЛА

(27/ 254422)

По след њи по здрав свом дру гу

ЈО ВА НУ ТО ФЕ ЛУ
Ге не ра ци ја уче ни ка МТШ „Ни ко ла Те сла” Пан че во,

1957/1961. го ди не

(35/254441)

По след њи по здрав дра гој

при ја те љи ци

ЉИ ЉИ

По ро ди ца ТА СО

(39/254451)

Дра ги наш

ЈО ВА НЕ
Хва ла ти за не из бри си во при ја тељ ство  и сва ле па дру -
же ња, а тек смо про ве ли по ла ве ка.

Тво ји ПАР ЧЕ ТИ ЋИ

(47/254467)

По след њи по здрав

МА РИ ЈА 

МИ ЛЕН КО ВИЋ

1932–2018.
Увек у на шим се ћа њи ма.

МИ ЛЕ, ДО БРИ ЛА, 

ЛУ ЦА, БА НЕ 

и по ро ди ца 

ВИ ДА КО ВИЋ

(52/254487)

28. ја ну а ра 2018. го ди не

пре ми ну ла је у 87. го ди ни

МА РИ ЈА 

МИ ЛЕН КО ВИЋ

Хва ла ти за све.

По след њи по здрав од

ћер ке ЉУ БИ ЦЕ, уну ка

ДУ ША НА и ИЛИ ЈЕ 

и зе та МИ ЛИ ВО ЈА

(56/254497)

МИ ЛОШ 

ПЕ ТРО ВИЋ

1949–2018.
По след њи по здрав од

бра та ЖИ ВА НА, сна је

БРАН КЕ, бра та на ца

АЛЕК САН ДРА 

с по ро ди цом и ДЕ ЈА НА

с по ро ди цом

(71/254529)

По след њи по здрав на шој

дра гој

СО ФИ ЈИ РА МЈА НАЦ
од си на ДРА ГО ЉУ БА 

с по ро ди цом

(88/254578)

Наш кум

ЈО ВАН ТО ФЕЛ
Био је у све му нај, нај, нај.

ШУ ЛЕ, ЉУ БИ ЦА, ДЕ ЈАН и ИВА НА ГРУ ЈИЋ

(93/254589)

По след њи по здрав

СТЕ ВА НУ КР СТЕВ СКОМ
од си на МИР ЧЕ ТА с по ро ди цом и ћер ке МИР ЈА НЕ 

с по ро ди цом

(102/254618)

По след њи по здрав

СТЕ ВА НУ 
КР СТЕВ СКОМ

од АНЕ и ЈЕ ЛЕ НЕ 
ЈОВ ЧИЋ

(103/254619)

По след ње збо гом на шем дра гом ку му

ЈО ВА НУ ТО ФЕ ЛУ

1943–2018.

Вре ме про ве де но с то бом, тво ја до бро та, ве дар

дух и пле ме ни тост оста ће у на ма док смо жи ви.

КР СТО и ЉИ ЉА РА ЖНА ТО ВИЋ с по ро ди цом
(63/254509)

На шој дру га ри ци и ко ле ги ни ци

ЉИ ЉА НИ ЖИВ КО ВИЋ

по след ње збо гом.

ПЕ РА, ВЕ РА, ВЕ РО НИ КА, ЗО РА, РА ДА, ОЛ ГА,

ДРА ГИ ЦА, БО СА, КСЕ НИ ЈА, МИЛ КА и ЉИ ЉА
(62/254508)

По след њи по здрав на -

шој дра гој

ЉИ ЉА НИ
ЖИВ КО ВИЋ

рођ. Ра кин
Чу ва ће мо успо ме ну на
те бе и ни кад не ћеш би ти
за бо ра вље на.

Твој брат ЖЕЉ КО
с по ро ди цом

(67/254521)

Ту жна ср ца оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље

да је наш во ље ни

МИ ЛО САВ БЛА ГО ЈЕ ВИЋ ЏИ ЏА
1955–2018.

по сле те шке бо ле сти, пре ми нуо 29. ја ну а ра 2018.
Са хра на је оба вље на 30. ја ну а ра у Ник ши ћу.
С пу но љу ба ви чу ва ће мо успо ме ну на те бе.
Мај ка МИ ЛИ ЈА НА, су пру га ХАЈ РИ ЈА, син ЗЛАТ КО,
ћер ка ЈА ДРАН КА, се стра МИ ЛЕ НА с по ро ди цом

и оста ла род би на и при ја те љи
(77/2545449)

По след њи по здрав дра гој

ЉИ ЉА НИ

ЖИВ КО ВИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

По ро ди ца ТА ТА РОВ

(122/254861)

По след њи по здрав дра гој

ма ми и ба ки

ЖИВ КИ 
ТРИ ФУ НОВ

1934–2018.
Са хра на је оба вље на 23. ја -
ну а ра 2018, у Ба ва ни шту.

Во ле те тво ји: ћер ка 
ЈЕ ЛЕ НА и уну ци СО ЊА

и ИВАН

(123/254684)

СЕ ЋА ЊЕ

на на шег дру га

МИ ЛО ША 

ПЕ ТРО ВИ ЋА

МИ ШУ

1949–2018.
Чу ва мо успо ме ну на Те бе.

ГЕ НЕ, РАЈ КО и БО БАН

(85/254564)
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5. фе бру а ра 2018. на вр -

ша ва се го ди на...

НА ДЕ ЖДА 

ЗУ БО ВИЋ

Го ди на је про шла... ту га

је све ве ћа... Не до ста јеш

ми пре ви ше.

Во ли те пу но тво ја

ћер ка ЖЕЉ КА, лу чи ћи

СТЕ ФАН, НЕ ДА 

и ДУ ШКО 

и зет ВЛА ДИ МИР

(105/254626)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛИ ЦА

ЦВЕТ КО ВИЋ

2013–2018.
Вре ме про ла зи, а се ћа ња

на те бе оста ју.

Су пруг СИ НИ ША, син

СА ША, сна ја МИ РА 

и уну ке КРИ СТИ НА 

и МА РИ НА

(104/254623)

Осам го ди на

ЦВИ ЈЕ ТА 

БЈЕ ЛО ПЕ ТРО ВИЋ

Бес крај но смо ти за хвал -

ни за све.

Во ле те тво ји нај ми ли ји

(117/254607)

1. фе бру а ра 2018. на вр ша ва ју се три го ди не от ка ко ни -

је с на ма наш во ље ни

ЈЕ ЛЕН КО ЂУР ЧИ НО ВИЋ
Ње го ви нај ми ли ји

(118/254670)

СЕ ЋА ЊЕ

ЏИ НИЋ

ЛА ЗАР                           АН КА
2004–2018. 2013–2018.

С љу ба вљу и по што ва њем син СА ВА с по ро ди цом
(120/254678)

СТЕ ВАН

ПРИ БИ ЧЕ ВИЋ

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

Ћер ка СА ЊА и уну чад

ТЕ О ДО РА, 

АН ДРИ ЈА НА, МИ ЉАН

и НИ КО ЛА

(99/254607)

По след њи по здрав бра ту

СТЕ ВИ

од се стре ЗО РЕ, 

ЕМИ ЛА, ГА ГЕ, НЕ НЕ

и ТА МА РЕ

(100/254607)

Про шло је већ че ти ри го ди не...

ЗЛАТ КО ЖИВ КО ВИЋ
5. II 2014 – 5. II 2018.

Ка пе та не, чу ва мо на ш брод... 
Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји ЖИВ КО ВИ ЋИ
(121/254679)

ДРА ГАН 
КУ КО ЛЕ ЧА

Пле ме ни том чо ве ку 

по след њи по здрав 

од се ста ра БР КИЋ

(116/254666)

МИ ЛАН ДО ТЛИЋ МИ ЋА

По след њи по здрав од игра ча 

и чла но ва упра ве 

Ко шар ка шког клу ба „Ди на мо” Пан че во

(16/ф)

По след њи по здрав 

МИ ЛА НУ ДО ТЛИ ЋУ МИ ЋИ
Не до ста ја ће нам сва ко днев не ју тар ње ка -

фе и раз го вор с то бом.

Дру га ри из Ка феа „Цан ца ра”: БИ ЦИ,

ГЛО ТА, МИ ГУ ЛЕ, ЗО ЗОН, ЋУ РЕ, КОЈ КЕ,

ЦАН ЦА РА, АН ДРИ ЈА НА, ФРА ЊА, 

ТО МО ВИЋ, ШУР КА, СО СА, МИ ЉУШ, 

РА ТА ЧА, ЖАР КО, СТА НИ МИР, ЧУ МЕ,

КО ЛА РИЋ, МИ ЛАН, ШАР КО, 

РА ДОЈ КО ВИЋ, НИ НО, НИ КО ЛА и ПА ЛАЦ

(84/254560)

Мом дра гом

МИ ЛА НУ 

ДО ТЛИ ЋУ

По след њи по здрав 

дра гом уја ку Ми ћи 

од ње го ве ЉИ ЉЕ

(30/254432)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Збо гом ве ли ком бра ту

МИ ЛАН ДО ТЛИЋ

Чу ва ри ва тре: ЦЕ ЦА, БО СКЕ, МИ ЉУШ,

ПАН ТА, ПУЉ КА, ДЕ ЈАН, ДА КА и ЈАН КО

(80/254553)

По след њи по здрав на шем 

МИ ЛА НУ ДО ТЛИ ЋУ
Дра ги наш Ми ћо, бес крај но смо ти за хвал ни за све што си чи нио

за све нас.

Не ка ти је веч на сла ва и хва ла.

Окру жни Ко шар ка шки са вез Пан че во

(115/ф)

На шем дра гом оцу и уја ку

МИ ЛА НУ ДО ТЛИ ЋУ

1945–2018.

По след њи по здрав на шем во ље ном Ми ћи 

од си на ДА НИ ЛА с по ро ди цом и се стри ћа 

ПЕ ТРА и МИ ЛО ША АЛЕК САН ДРИ ЋА 

с по ро ди ца ма
(31/254432)

28. ја ну а ра 2018. нас је на пу стио наш дра -

ги и нај во ље ни ји

ВО ЈИ СЛАВ БЛА ГИЋ

1929–2018.
Хва ла ти за не из мер ну љу бав и то пли ну.

Био си си ла од чо ве ка.

За у век ће мо те во ле ти и пам ти ти.

Су пру га ЉИЉА НА, син ВЛА ДИ МИР, 

сна ја СНЕ ЖА НА и уну ци АЛЕК САН ДАР 

и ДИ МИ ТРИ ЈЕ

(32/2544339

26. ја ну а ра 2018. пре ми ну ла је на ша се стра и тет ка

ДО БРИН КА МЕ НЕ ШИ

1945–2018.
Оста ћеш нам у нај леп шем се ћа њу, а бол и ту га оста ју до кра ја жи во та.

Ожа ло шће ни: се стра КА ЈА, се стри чи на ДА НИ ЈЕ ЛА и зет ЈО ЦА

(110/254633)

По след њи по здрав

ДО БРИН КИ

МЕ НЕ ШИ

од МИ ШЕ и МА РИ НЕ,

ЗО РЕ и РАЈ КЕ 

ЦИЦ МИЛ с по ро ди цом

(111/254633)

По след њи по здрав 

ДО БРИН КИ

МЕ НЕ ШИ

од ЗО РА НА 

и МА РИ ЈА НЕ 

БО РОВ ЧА НИН 

с по ро ди цом

(112/254633)

МИ ЛЕ РАЈ ШИЋ

1932–2018.

За у век с на ма.

Ожа ло шће ни: су пру га

БО ЈА, ћер ка НА ДА 

и унук ПЕ ЂА 

с по ро ди цом

(78/254458)

МИ ЛЕ РАЈ ШИЋ
По след њи по здрав и хва ла.

ДРА ГА НА и МА РИ НА 

с по ро ди ца ма

(79/254549)

По след њи по здрав на шем ко ле ги

др ВИ О РЕЛ БО А РУ

Слу жба сто ма то ло шке здрав стве не за шти те До ма

здра вља Пан че во

(46/254465)
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3. фе бру а ра 2018, у 11 сати, на Ка то лич ком гро бљу, да -

ва ће мо го ди шњи по мен на шој во ље ној

МА РИ ЈИ КУ РУ ЧЕВ
Ње ни нај ми ли ји

(64/254513)

4. II 2009 – 4. II 2018.

МИ ЛОШ ГЛИ ГО РИН СРЕ ТА
С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ће мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(70/254525)

31. ја ну а ра 2018. на вр ши ло се две го ди не от ка ко ни је с

на ма

БО ГО ЉУБ ЂУ РИ ЦА БО БАН
Во ле те тво ји нај ми ли ји

(58/254503)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

6. II 1999 – 6. II 2018.

ГОР ДА НА ОКУ КА

Го ди не про ла зе, али се ћа ња не, јер би ла си по -

нос по ро ди це и веч но си с на ма.

По ро ди ца ОКУ КА
(72/254531)

Про шло је се дам го ди на

от ка ко ни је с на ма

ЂУ РИ ЦА 

РА ДИЋ
5. II 2011 – 5. II 2018.

Чу ва ју те од за бо ра ва:

су пру га ЈЕ ЛИ ЦА, син

ДРА ГАН и ћер ка 

ДРА ГА НА с по ро ди цом

(73/254535

2. VIII 2017 – 2. II 2018.

НЕ ВЕН КА 

МИ ЛА НО ВИЋ

ВМС – ин стру мен тар ка

Не но, чу ва мо те од за бо -

ра ва

Тво ји ПЕН ДИ ЋИ

(76/254453)

БЛА ГО ЈЕ ВИ ТО МИ РОВ
6. II 2010 – 6. II 2018.

Та та, да ли знаш да бол не пре ста је, да ми све тво је не -
до ста је.

Тво ја ДРА ГА НА с по ро ди цом

(81/254554)

СЕ ЋА ЊЕ

СТАН КО АРА ЛИ ЦА

2009–2018.

Увек ћеш нам не до ста ја ти.

Тво ја по ро ди ца
(83/254557)

2. фе бру а ра на вр ша ва се го ди ну да на от ка ко ни је с на -

ма на ша дра га

ЂУР ЂА ДУ ДИЋ
Оста ћеш за у век у на шим ми сли ма и ср ци ма.

По ро ди це: БУ ДИ ША, ПЕТ КОВ СКИ, РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ
и ДУ ДИЋ

(86/254568)

Про шло је че тр де сет да -

на от ка да ни је с на ма на -

ша дра га

РУ МЕ НА 

КО ЦЕ ВИЋ
С љу ба вљу и по што ва -
њем чу ва мо успо ме ну на
те бе. 

Брат МИ РЕ и сна ја 
ВУ КИ ЦА с по ро ди цом

(87/254576)

7. фе бру а ра 2018, у 11 са ти, на Но вом гро бљу, одр -

жа ће мо че тр де се то днев ни по мен на шој дра гој

ЉУ БИ ЦИ БОГ ДА НО ВИЋ

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(89/254580)

БЛА ГО ЈЕ ВИ ТО МИ РОВ

Мно го нам не до ста јеш, дра ги та та.

Твој ВЛА ДА, МИ ЛЕ НА и уну ке СА РА и ПЕ ТРА

(90/254581)

БО ЖИ ЋИ

МИ ЛО РАД      СА ВА         СЛАВ КО     ДУ ШАН
2. II 2010.                    13. IV 2002.                    29. IV 2012.                 30. VIII 2008.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме не на вас.

Ва ши нај ми ли ји с по ро ди ца ма БО ЖИЋ, ЈА КО ВЉЕ ВИЋ 

и КО СТИЋ

(91/254585)

7. фе бру а ра 2018. на вр ша ва се шест ме се ци от -

ка ко ни је с на ма на ша

МИ ЛА ДИН КА ЖУ ЈО ВИЋ

Син ДРА ГАН с по ро ди цом
(92/254588)

ВА СА 

ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

2008–2018.

Про шло је де сет го ди на

от ка ко ви ше ни је с на ма

дра ги та та.

Ћер ке МИ ЛЕ НА 

и МИ РА с по ро ди ца ма

(94/254597)

СЕ ЋА ЊЕ

БО ЖИ ДАР 

ЈО КО ВИЋ

2011–2018.

Чу ва мо те у ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(98/254600)

30. ја ну а ра на вр ши ла се

ту жна го ди на от ка ко ни -

је с на ма наш

ЖАР КО 

ПРО ДА НОВ

Во ле те: де ца СА ЊА 

и ЗО РАН с по ро ди ца ма

и се стра КА ТИ ЦА

(101/254614)

Се ћа ње за 45. ро ђен дан

СТЕ ВАН ДА БИЋ

Тво ји нај ми ли ји

(108/254628)

Про шло је че тр де сет да на от кад ни је с на ма на -

ша дра га

РУ МЕ НА КО ЦЕ ВИЋ РУ МА

Не из мер но нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји
(109/254659)

У че твр так, 8. фе бру а ра на вр ша ва се че тр де сет да на от ка ко ни је

ме ђу на ма наш дра ги

БРАН КО МИ ЛЕ У СНИЋ

По мен ће се одр жа ти на Но вом гро бљу, у 11 са ти.

С љу ба вљу и по што ва њем: су пру га АН ЂА 

и ћер ка НА ТА ША с по ро ди цом

(113/254636)

Про шла је го ди на от ка ко ни је с на ма на ша во ље на

БИ ЉА НА БО ГО ВИЋ КЕ ВА

По мен ће се одр жа ти у су бо ту, 3. фе бру а ра 2018,

у 10 са ти.

Тво ји нај ми ли ји
(114/254642)

3. фе бру а ра 2018, у 12 са ти, у Ус пен ској цр кви у Пан че ву

да ва ћу го ди шњи по мен мо јој дра гој и не пре жа ље ној ма ми

МИ РИ ПА ВЛО ВИЋ
ОЛИ ВЕ РА

(119/254671)
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6. фе бру а ра на вр ша ва се

го ди на од смр ти на шег

дра гог

МИ РО СЛА ВА
СТАН КО ВИ ЋА

Ту гу, бол и љу бав ни вре -
ме ко је про ла зи не ума -
њу је. Оста јеш за у век у
на шим ср ци ма.

Тво ја по ро ди ца

(22/254411)

По мен на шем де ди

МИ РО СЛА ВУ

СТАН КО ВИ ЋУ

Оста ли смо ус кра ће ни тво -

је љу бав и па жње, а ипак

срећ ни што смо те има ли.

Не до ста јеш нам, чу ва ће мо

успо ме ну на те бе.

Тво ји уну ци и уну ке

(23/254411)

Го ди шњи по мен во ље -

ном бра ту

МИ ЛЕ ТУ

СТАН КО ВИ ЋУ

Вре ме про ла зи, а ту га и

бол у ср цу веч но оста ју.

Ту гу је за то бом се стра

МИ ЛИ ЦА и се стрић

НЕ НАД с по ро ди цом

(24/254411)

Де вет го ди на от ка ко ни -

је с на ма, обич на, а та ко

по себ на, не се бич на, пу на

љу ба ви, раз у ме ва ња и

стр пље ња, на ша ма ма,

та шта, ба ка и пра ба ка

ОЛ ГА 

НИ КО ЛИЋ

5. II 2009 – 5. II 2018.

За хвал не ћер ке: НЕ НА,

ЗО РИ ЦА и ВЕ СНА 

с по ро ди ца ма

(12/25439)

У су бо ту, 3. фе бру а ра

2018, је шест ту жних ме -

се ци от ка ко је пре ми ну -

ла на ша дра га

БОР КА 

РАЈ ЧЕ ВИЋ

МОМ ЧИ ЛО ВИЋ

По мен ће се одр жа ти на

Ста ром пра во слав ном

гро бљу у 11 са ти.

Ожа ло шће ни су пруг

ЗО РАН и ћер ка

ЈА СМИ НА

(19/254406)

МИ ЛИ САВ 

МИ ЛО ВА НО ВИЋ 

МР КИ
пре ми нуо 10. фе бру а ра

2017.

За у век ћеш жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни брат 

РА ДАН с по ро ди цом

(13/254400)

Про шло је се дам го ди на откако ни је с на ма наш 

ЖАР КО ГРУ БЕ ТИЋ

1930–2011.

Но си ће мо Те у ср ци ма и ми сли ма, и пам ти ти по

тво јој до бро ти, по ште њу и љу ба ви за све нас.

Тво ји ро ђе ни: су пру га МИ РА, син ЈО ВАН, унук

НИ КО ЛА и уну ка ЈО ВА НА с по ро ди цом
(33/254435)

2. фе бру а ра на вр ша ва се че тр де сет да на отка ко

нас је на пу стио наш во ље ни

СТЕ ВАН БУ РА

То га да на одр жа ће мо па ра стос за по мен ње го ве

пле ме ни те ду ше. 

Ње го ва су пру га АН КА
(34/254438)

ПО МЕН

ГРУ ЈИ ЦА ША ПО ЊИЋ
5. II 2009 – 2018.

Жи виш у на шим ср ци ма, ми сли ма, сно ви ма...
Во ли те тво ја по ро ди ца

(43/254460)

3. фе бру а ра 2018, на Но вом гро бљу, да ва ће мо

го ди шњи по мен

МИ ЛИ СА ВУ МИ ЛО ВА НО ВИ ЋУ
МР КИ ЈУ

1957–2017.
С љу ба вљу ко ју смрт не пре ки да жи ве ћеш веч но
у на шим ср ци ма...

Тво ја по ро ди ца
(44/254463)

МИ ЛИ САВ 

МИ ЛО ВА НО ВИЋ

МР КИ

Дра ги бра те, го ди ну да на

отка ко те не ма, ни кад те

не ћу за бо ра ви ти.

Тво ја се стра ДРА ГИ ЦА

с по ро ди цом

(45/254464)

У пе так, 2. фе бру а ра 2018, у 11 са ти, на Но вом

гро бљу, да ва ће мо го ди шњи по мен

ТО МИ СЛАВ ИГ ЊА ТО ВИЋ

По ро ди ца ИГ ЊА ТО ВИЋ
(59/254504)

ДРА ГАН НАЂ

ГА ГА

5. II 2008 – 5. II 2018.

Успо ме на је пу но, се ћа ња

не бле де.

БИ ЉА

(60/254506)

1. фе бру а ра 2018. го ди не на вр ша ва се шест ме -

се ци от ка ко ни је са м ном мој су пруг

РА ДИ ВОЈ ДА МЈА НОВ

Не, не до ста јеш ми са мо сад.

Не до ста јеш ми већ за сва ко на ред но не до ста ја -

ње. Сва ки дан, сва ку ноћ ка да ни си ту где сам ја.

Тво ја СУ ЗА НА
(68/254523)

СЕ ЋА ЊЕ

1. VIII 2017 – 1. II 2018.

РА ДИ ВОЈ ДА МЈА НОВ

Про шло је шест ме се ци ту ге и пра зни не без те бе.

Увек си у на шим ср ци ма.

Се стри чи на СНЕ ЖА НА са ћер ком ИВОМ 

и уну ком ЈО ВА НОМ и зе то ви ЗО РАН и МИ ЛАН
(69/254523)

МИ ЛОШ ВУ ЛЕ ТИЋ
6. II 2015 – 6. II 2018.

Три го ди не као веч ност.

Бес крај но нам не до ста јеш.

Тво је: МИ ЛИ ЦА, СМИ ЉА и БИ ЉА НА 

с по ро ди цом
(49/254479)

Се ћа ње на на ше

КА ПЛАР

МИ ЛАН              ДА НИ ЦА
1994–2018.                        2015–2018.

По ро ди це АЛЕК СИЋ и ИВ КО ВИЋ
(54/254498)

Дра ги наш

МИР КО 

БА ЊЕ ВИЋ

2008–2018.

Де сет го ди на. Оста ла су

се ћа ња и ле пе успо ме не.

По ро ди ца

(51/254487)

Про ђе го ди на без те бе

ПРЕ ДРАГ 

АДА МО ВИЋ

Син ди кат „Прав да” ЈКП

„Хи ги је на”

(55/254496)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН 

ГА ЂАН СКИ

3. II 2014 – 3. II 2018.

С љу ба вљу и по но сом чу -

ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(50/254485)

ЕВИ ЦА МИ ТИЋ

1931–2017.
На вр ша ва се го ди на от -

ка ко ви ше ни је с на ма

на ша во ље на су пру га,

мај ка, ба ба, пра ба ба и

чу кун ба ба.

Хва ла ти на све му.

Тво ји нај ми ли ји

(53/254492)

У су бо ту, 3. фе бру а ра 2018. го ди не, у 11 са ти, на

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

ЈУ ЛИ ЈА НИ МИ ЛИ КИЋ
рођ. Ђу ро вић

1936–2017.

По до бру те пам ти мо, с по но сом по ми ње мо и чу -

ва мо те од за бо ра ва.

Бес крај но ти хва ла за све што си нам пру жи ла.

Син ВУ КО МИР с по ро ди цом
(74/254356)

Го ди на мом

та ти

У ду ши се 

бу ра спре ма

... што те не ма...

НА ЛЕ

(75/254542)

По след њи по здрав во ље -

ној се стри 

МИ РИ 

МА ТЕ ЈИЋ

од БА ТЕ и РО ЗА ЛИ ЈЕ

с по ро ди цом

(38/254449)

ГРУ ЈИ ЦА 

ША ПО ЊИЋ
5. II 2009 – 5. II 2018.

Ту гу ју за то бом: тво ја

се стра МИЉ КА, 

зет НИ КО ЛА, 

се стри чи не МА РИ ЈА НА

и СО ФИ ЈА 

с по ро ди ца ма

(11/254347)
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СЕ ЋА ЊЕ

НИ КО ЛИЋ

ДРА ГО МИР              МИ ЛЕ НА
суд. окр. су да                      рођ. Јо ва но вић

1911–1989.                             1918–2010.

С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди ца НИ КО ЛИЋ
(21/234232)

Две го ди не от ка ко ни си с на ма

ВЕ РА ЂО КИЋ
Не до ста јеш нам. Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Тво ји нај ми ли ји

(1/254360)

3. фе бру а ра на вр ша ва ју се че ти ри го ди не од

смр ти на шег

МИ ЛЕН КА ЛУ КО ВИ ЋА

2014–2018.

Го ди не про ла зе, али се ћа ње на тво ју па жњу, љу -

бав и бри гу за нас ни ка да не ће.

Тво ји нај ми ли ји
(2/254366)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗЛА ТО МИР 

ПО ПО ВИЋ

2015–2018.

Дра ги та та, увек ћеш би -

ти у на шим ср ци ма.

Тво ја по ро ди ца

(3/254373)

РАД МИ ЛА ЈЕ ЛА ЧА
2007–2018.

Се ћа ње на ма му, на ну и
пра ба ку

Ћер ка с де цом

(5/254384)

Се ћа ње на

МИ ЛО ВА НА 

БЛА ГО ЈЕ ВИ ЋА

2009–2018.

Дра ги мој бра те, веч но

ћеш жи ве ти у мом ср цу.

Твој брат ЗО РАН 

с по ро ди цом

(7/254389)

СЕ ЋА ЊЕ

СА ВО 

СТО ЈИ СА ВЉЕ ВИЋ

7. II 2011 – 7. II 2018.

Го ди не без те бе ни су

убла жи ле на шу ту гу. Увек

ћеш нам не до ста ја ти.

Тво ја по ро ди ца

(9/254393)

МИ ХАЈ ЛО 

ВУК МИ РО ВИЋ

2017–2018.
По до бр ом те пам ти мо, с

по но сом по ми ње мо и од

за бо ра ва чу ва мо.

По ро ди це 

ВУК МИ РО ВИЋ

и ЈО ВИ ЧИЋ

(14/254401)

2. фе бру а ра 2018. на вр ша ва се де сет го ди на от -

ка да ни је с на ма наш во ље ни

НИ КО ЛА МИ ТИЋ
1. I 1957 – 2. II 2008.

Чу ва ју га у ср цу и ми сли ма: су пру га, син 

с по ро ди цом, ма ма и та та и се стра с по ро ди цом
(20/254408)

УРС

ТО МА                        СЛА ЂА НА
1928–1996–2018. 1955–2007–2018.

Нај дра жи на ши, оста је нам са мо да по ша ље мо сво је мо -
ли тве с на дом да ће мо се опет сре сти.

По ро ди ца УРС

До ла зи сед ма го ди на бо ла

ВЛА ДИ МИР 
СТОЈ КА НО ВИЋ

2011–2018.
Вла до, бо рим се са исти ном твог до го во ра
пред од ла зак што си ме са ве то вао да бу -
дем ја ка. Је сам, и бо рим са исти ном да те -
бе не по вре ди, јер са мо још то ме др жи, и
оста ћу та ква док се те би не при дру жим.
Вла до, увек си у мо јим ми сли ма и хва ла за
све ле пе тре нут ке што си ми пру жио.

Тво ја су пру га ВЕ РА

(25/254416)

3. фе бру а ра 2018. на вр ша ва се по ла го ди не от ка -

ко ни је с на ма

ЉУ БИН КА МИ ЛА НО ВИЋ

1939–2017.
То га да на, у 11 са ти, на Но вом гро бљу, одр жа ће -

мо по мен.

Чу ва мо те у на шим ср ци ма.

Ћер ке с по ро ди ца ма
(18/254405)

6. фе бру а ра на вр ша ва се

че тр де сет да на от ка да

нас је на пу стио мој брат

МИР КО ЛЕУ

1933–2017. 

По след њи по здрав мом

бра ту „Ла ти” од бра та

СА ВЕ с по ро ди цом

(26/254417)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛО ЈИ ЦА

МИ ЛО ШЕ ВИЋ

6. II 2012 – 6. II 2018.

Про шло је шест го ди на. 

У на шим ср ци ма оста -

јеш за у век.

Тво ји нај ми ли ји

(36/254445)

СЕ ЋА ЊЕ

БО ЖИ ЦА 

НИ НИЋ

2004–2018.
Увек ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма. 

Отац ЈО ВАН, брат 

ЂУ РА, сна ја ДРА ГА НА 

и бра та нац СТЕ ФАН

(37/254206)

5. фе бру а ра на вр ша ва се

пет го ди на от ка ко ви ше

ни је с на ма

ЗО ЈА 

СТАН КО ВИЋ
Вре ме про ла зи и не ле чи
бол. Не до ста јеш нам да
жи ви мо жи вот са то бом,
да се ра ду је мо за јед но.
Во ли мо те.

Тво ји нај ми ли ји
(40/254453)

Про шло је пет го ди на от -

ка ко се пре се ли ла у веч -

ност на ша ми ла се стра

РА ДОЈ КА 

МУ НИЋ
рођ. Ло вић

29. I 2013 – 29. I 2018.

Ту гу ју за то бом тво је

се стре и бра ћа

(42/254457)

Бол и ту га не ме ре се ре чи ма ни вре ме ном ко је

про ла зи, већ пра зни ном  у ду ши ко ја је оста ла

ва шим од ла ском

ПА ВЛО ВИЋ

МИР ЈА НА  МИ ЛИН КО СТО ЈАН КА

1949–1984. 1912–1996. 1921–2007.

Се стра и ћер ка СПО МЕН КА и зет ВЕ ЛИ ЗАР
(10/и)

3. фе бру а ра нар ша ва ју

се три го ди не от ка ко ни -

је с на ма наш дра ги

ЈО ВИ ЦА 

СТО ЈО ВИЋ

Го ди не без те бе ни су

убла жи ле на шу ту гу. Увек

ћеш нам не до ста ја ти.

Тво ји нај ми ли ји: 

су пру га РА ДА, си но ви

СР ЂАН и ЂОР ЂЕ 

с по ро ди ца ма

(61/254506)

МИ ЛАН 

НЕ ДЕЉ КОВ

4. II 2017 – 4. II 2018.

Оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље да ће мо го ди -

шњи по мен одр жа ти у

су бо ту, 3. фе бру а ра 2018,

у 11 са ти.

Тво ји нај ми ли ји

(65/254516)

2. фе бру а ра на вр ша ва се че тр на ест го ди -

на от ка да не ма на ше дра ге и во ље не

БО ЖИ ЦЕ НИ НИЋ

У на шим ср ци ма за у век оста је се ћа ње на

тво ју љу бав и то пли ну.

Тво ји: БО РИС,  СТО ЈАН КА и ДРА ГАН

(66/254517)

Про ђе го ди на

На ша дра га 

ЗА ГОР КА БЛА ГО ЈЕ ВИЋ
5. II 2017 – 5. II 2018.

Ње ни: ЛЕ ПА, МИ КИ и МА ЈА 

с по ро ди цом и ДУ ЛЕ

(57/254500)

ПО МЕН

ДИ МИ ТРИ ЈЕ

АР СИЋ

2007–2018.

По ро ди ца АР СИЋ
(41/254456)



вић” и „Сте ви ца Јова но вић”.
Усле ди ла је при ред ба, у којој су
уче ни ци поме ну тих обра зов них
уста но ва изво ди ли реци та ци је и
ске че ве. Након тога су пио нир -
ски и први ансамбл КУД-а
„Добри во је Пут ник” оди гра ли
коре о гра фи је „Банат”, „Катан -
ка” и „Циган ске игре”, а пола -
зни це Пле сног сту ди ја „Бале ри -
на” пред ста ви ле су се са чети ри
тач ке. Напо слет ку је пред сед -
ник Месне зајед ни це Котеж
Милан Стан ко вић поздра вио
скуп и поде лио награ де нај бо -
љи ма на кон кур су: Сари Јаго -
дић, Ањи Рада нов („Васа Жив -
ко вић”), Алек сан дри Тепа вац и
Мило шу Мила но ви ћу („Сте ви -
ца Јова но вић”), а сви мали ша ни
су, по оби ча ју, доби ли пере це.

И, нарав но, шко ле...
Тра ди ци о нал но, јед на пан че -
вач ка основ на шко ла била је
ово го ди шњи дома ћин све ча ног
обе ле жа ва ња пра зни ка посве -
ће ног лику и делу нај ве ћег срп -
ског про све ти те ља у Пре о бре -
жен ској цркви.

Петак, 2. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

25ФОТО-РЕПОРТАЖА

га тор соци јал ног мора ла, од
мла дог зане се ња ка – орга ни -
за тор, држав ник и књи жев ник.

У знак сећа ња на свог оца,
око 1208. годи не напи сао је
„Жити је Све тог Симе о на”, које
се сма тра почет ком ори ги нал -
не срп ске књи жев но сти и пред -
ста вља важан извор исто риј -
ских зна ња. Након тога Сава
је при ре дио још мно го спи са,
међу који ма и „Зако но пра ви -
ло”, обим ни збор ник цркве -
них и све тов них зако на и про -
пи са, а у међу вре ме ну је запо -
чео рефор му цркве и довео до

њеног оса мо ста ље ња. Фор ми -
ра на је Жич ка архи е пи ско -
пи ја, чији је вла ди ка био
упра во Сава, да би у наред -
ном пери о ду засно вао и број -
не дру ге архи е пи ско пи је.
При том, његов огро ман ути -
цај на вла да ју ћу дина сти ју,
којој је крв но и сам при па -
дао, и уоб ли че ње Срби је као
држа ве, био је несум њив, а
земља је под Нема њи ћи ма
дожи вља ва ла про цват.

Током поврат ка с јед ног од
ходо ча шћа у Јеру са ли му, 14.

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.

Mаза
Мла да жен ки ца расе тери јер, недав но
про на ђе на у јед ној од фир ми у јужној
зони, одне дав но има без бед но пре би ва -
ли ште.

Да ли је изгу бље на, забо ра вље на након
лова или ју је неко јед но став но изба цио
испред фабри ке, веро ват но ника да до
кра ја неће бити јасно, али сада је неу по -
ре ди во бит ни је да је сте ри ли са на, вак ци -
ни са на и микро чи по ва на, тако да буду ћи
вла сник неће има ти ника кве тро шко ве
након удо мља ва ња.

Све дру ге инфор ма ци је могу се доби ти
на кон такт-теле фон 060/513-72-00.

Лабра дор чић
Овај мла ди меша нац, који у себи има
крви лабра до ра, уочен је пре неко ли -
ко дана на ули ца ма у насе љу Стре ли -
ште. Изу зет но је весео и акти ван, а
воли и да се игра с дру гим пси ма.
Можда је само побе гао неко ме из кра -
ја, прем да се већ дуже вре ме виђа на
ули ци.

Све у све му, овај лепо тан момен тал но
је у гро зни ча вој потра зи за неким ко жели
да га удо ми и да му пру жи сигу ран дом.

Кон такт-теле фон: 064/217-48-80

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.

Све шко ле од 1840. годи не, не
рачу на ју ћи пау зу у доба кому -
ни зма, разним при ред ба ма и
дру гим при го да ма обе ле жа ва -
ју сва ког 27. јану а ра сећа ње на
јед ног од нај зна чај ни јих срп -
ских вели ка на – Све тог Саву.

Поред њих, то чине и неке
уста но ве, а у нашем гра ду то
су Дом за децу и одра сле „Спо -
ме нак” и Месна зајед ни ца
Котеж.

Сва ке годи не пово дом пра зни -
ка који сла ви Све тог Саву у
свим шко ла ма орга ни зу ју се
при год не мани фе ста ци је, путем
којих се ода је пошто ва ње све -
му што је за срп ски народ ура -
дио његов први про све ти тељ.

Тада се кроз песму, при чу и
реци тал мла дим нара шта ји ма
при бли жи ва ју лик и дело чове -
ка који је рођен под име ном
Раст ко Нема њић.

Непро це њи ва зао став шти на
Због све га што је оста вио за
собом, није зго рег ни на овом
месту под се ти ти на део живо -
то пи са јед ног од наших нај зна -
чај ни јих вели ка на, који је рођен
(око) 1175. годи не, као дете
исто тако вели ког жупа на Сте -
фа на Нема ње Првог и њего ве
супру ге Ане.

Пре ма спи си ма мона ха
Домен ти ја на и Тео до си ја, Раст -
ко је одма ле на пока зи вао неу -
по ре ди во већу скло ност ка уче -
њу и раз у ме ва њу вере него пре -
ма оно ме што се дога ђа ло око

ШКО ЛЕ И ПОЈЕ ДИ НЕ УСТА НО ВЕ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛЕ ДАН СВЕ ТОГ САВЕ

СЛЕ ДИ ТИ ДУХ ПРВОГ СРП СКОГ ПРО СВЕ ТИ ТЕ ЉА

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Јед на од њих је Дом за децу
и одра сле „Спо ме нак”. Тамо је,
након реза ња кола ча и обра ћа -
ња све ште ни ка, у име дома ћи -
на све при сут не поздра ви ла вас -
пи та чи ца Јели сав ка Мило ше -
вић. Затим је увек атрак тив ни
деч ји хор „Вокал кидс” отпе -
вао неиз бе жне песме за ова кву
при ли ку: „Усклик ни мо с љуба -
вљу” и „Све ти Саво, мудра гла -
во”. Нај ве ће апла у зе доби ли су
мла ди ста нов ни ци ове уста но -
ве, који су за ову при го ду при -
пре ми ли реци тал о вели ком
срп ском про све ти те љу. Ништа
мање бур ним ова ци ја ма нису
награ ђе ни ни чла но ви Хора
сла ви ста, чији је наступ оста -
вио све без даха.

Већ пет годи на Месна зајед -
ни ца Котеж овом при го дом пра -
ви при ред бу, која је овог пута
одр жа на у петак, 26. јану а ра, у
про сто ри ја ма те инсти ту ци је. Тог
дана нај пре је у пре двор ју отво -
ре на изло жба црте жа деце од
првог до четвр тог раз ре да из две
основ не шко ле – „Васа Жив ко -

њега. Реци мо, више је волео
чита ње књи га или пост него
заба ве и весе ља.

Када је његов отац кре нуо да
гра ди мана стир Сту де ни цу, он
је почео да раз ми шља о одла -
ску у неки храм, што га је, са
око седам на ест годи на, нагна -
ло да побег не у Све ту Гору, где
је добио име Сава. Иако је са
собом „понео” и титу лу прин -
ца, то га није спре чи ло да буде
нај вред ни ји, нај до ви тљи ви ји,
нај по бо жни ји..., због чега су га
сви воле ли, а ста ре ши не су чак
бри ну ле да од пре те ра не посве -
ће но сти не нау ди соп стве ном
здра вљу. О њего вој пле ме ни -
то сти гово ри и пода так да је
сав новац који је доби јао од
роди те ља и бра ће дони рао
мана сти ру. У међу вре ме ну је
постао ђакон, а затим и архи -
ман дрит у Солу ну. Неко ли ко
годи на касни је, по дола ску на
Све ту Гору њего вог оца, који је
про ме нио име у Симе он, запо -
чео је град њу чуве ног срп ског
мана сти ра Хилан да ра.

Након оче ве смр ти при ли ке
у Срби ји су се про ме ни ле, усле -
ди ла је сва ђа око пре сто ла изме -
ђу њего ве бра ће Сте фа на и
Вука на, па је Сава убр зо, 1207.
годи не, одлу чио да се вра ти у
сво ју земљу и наста ви живот у
Сту де ни ци. Иако никад није
оду ста јао од при ље жно сти вери,
он је ипак дожи вља вао коре -
ни ти пре о бра жај, па је од испо -
сни ка постао борац за народ,
од вер ског фана ти ка – про па -

јану а ра 1236. годи не по јули -
јан ском кален да ру (или 27.
јану а ра по гре го ри јан ском),
Сава је пре ми нуо.

Мно го годи на касни је, од
1840. годи не (не рачу на ју ћи
пери од изме ђу 1945. и 1990.
годи не), тај дан сла ви се као
Савин дан, а нај ви ше га обе ле -
жа ва ју шко ле.

„Спо ме нак” и МЗ Котеж
Све шко ле, без изу зет ка, у целој
земљи, па и у нашем гра ду, 27.
јану а ра при се ћа ју се Све тог Саве,
а тај вели ки дан обе ле жен је и у
поне ким уста но ва ма.

пово дом Савин да на. Јед на од
њих је и омо љич ка основ на
шко ла „Доси теј Обра до вић”.
Као и увек, поче ло је литур -
ги јом у тамо шњој пра во слав -
ној цркви, а наста ви ло се у
пре пу ној фискул тур ној сали
поздрав ним гово ром дирек -
то ра шко ле Вла ди ми ра Ристи -
ћа и Све то сав ском бесе дом
Мар ја на Алек си ћа, нека да -
шњег уче ни ка те шко ле, а сада
док то ра тео ло ги је и пре да ва -
ча у Колум би ји. Слав ски колач
су, поред оста лих, ломи ли нај -
у спе шни ји уче ни ци виших
раз ре да, а све ча на ака де ми ја
посве ће на вели ка ну срп ског

про све ти тељ ства пред ста вља -
ла је моза ик нај леп ших деч -
јих уме ћа и састо ја ла се од
дра ма ти за ци ја, при ча, реци -
та ци ја и песа ма. Током при -
ред бе про гла ше не су и доде -
ље не награ де на ликов ном
кон кур су „Све ти Сава виђен
мојим срцем”, а од нај бо љих
радо ва напра вље на је „Мала
све то сав ска гале ри ја”.

Слич но је било и у дру гим
основ ним шко ла ма, а дели ћи
те атмос фе ре доча ра ни су на
фото гра фи ја ма.

Нема сум ње да је сва ко дете
у себи осе ти ло пле ме ни ту енер -
ги ју вели ког про све ти те ља...

Овог пута то су били ђаци и
запо сле ни у ОШ „Ђура Јак -
шић”, а након литур ги је и
ломље ња пога че усле дио је
зани мљив и сим бо ли чан про -
грам у коме су пре о вла да ва ли
еле мен ти сред њо ве ков не Срби -
је. Тра ди ци о нал на игра, реци -
та ли и пер фор манс о Све том
Сави пре не ли су јасну пору ку
да су писме ност, обра зо ва ње,
очу ва ње поро ди це и љубав моћ -
на сна га која може и мора да
побе ди сва ку теско бу.

По сели ма је сва ка шко ла
за себе пра ви ла при ред бу

„Вокал кидс” у „Споменку”

„Ђура Јакшић”

Брестовац

Иваново

МЗ Котеж

Јабука



Женска кадетска кошаркашка
репрезентација Србије освоји-
ла је прво место на међуна-
родном турниру у Букурешту.

Национални тим који чине
девојчице од шеснаест годи-
на предводи наш суграђанин
Ненад Марковић. Селекција
Србије је у утакмици трећег
кола савладала репрезента-
цију Румуније са 78:47, по
четвртинама 15:7, 20:18, 20:15
и 23:7. Српкиње су тако завр-
шиле турнир с максималним

учинком, јер су претходно
победиле Мађарску и Бугар-
ску.

За најбољег играча на тур-
ниру проглашена је Панчевка
Марина Давинић, кошаркаши-
ца КК-а „Радивој Кораћ”.

У атлет ској дво ра ни у Бео -
гра ду про шлог викен да одр -
жа но је Првен ство Срби је за
јуни о ре. У вео ма јакој кон ку -
рен ци ји атле ти ча ри Дина ма
пости гли су запа же не резул -
та те.

У трци на 400 мета ра Иван
Божа нић је осво јио брон за ну
меда љу, и то с новим лич ним
рекор дом од 51,43. Тре нер
АК-а Дина мо Љуп чо Цвет ко -
ски сма тра да је Иван овим
резул та том обез бе дио место
у репре зен та ци ји Срби је која
ће уче ство ва ти на Првен ству
Бал ка на у Софи ји.

Шта фе та Дина ма поста ла
је вице шам пи он Срби је у над -
ме та њу на 4 x 400 мета ра.
Вели ки успех оства ри ли су:
Сте фан Михај лов, Мла ден
Митрић, Стра хи ња Стев шић
и Иван Божа нић.

Сјај ни Сте фан Михај лов
зау зео је четвр та места у
обе нај бр же и нај ма сов ни је

сприн тер ске дисци пли не. У
финал ној трци на 60 мета -
ра био је четвр ти, с лич ним
рекор дом од 7,25, док је
дис тан цу од 200 мета ра
истр чао у вре ме ну 23,70.
Тре ба напо ме ну ти да је Сте -
фан тре нут но нај бо љи мла -
ђи јуни ор у Срби ји и да пра -
ве резул та те од њега тек тре -
ба оче ки ва ти.

Четвр то место је зау зе ла и
шта фе та Дина ма у трци на 4
x 200 мета ра. Над ме та ли су
се: Сте фан Михај лов, Мла -
ден Митрић, Алек са Жива -
нов и Иван Божа нић, који је
у трци на 800 мета ра пети
сти гао на циљ.

Дина мо је на овом шам пи -
о на ту насту пио без гото во
целе жен ске еки пе, као и без
неко ли ко стан дард них чла -
но ва еки пе у обе мушке шта -
фе те. Грип је био вели ка пре -
пре ка на путу осва ја ња још
неко ли ко тро фе ја.

Одбој ка ши це Дина ма
доче ку ју Тент

Борац про тив 
Гра ди шта на ца

Про шла је и та „стра шна” ново -
го ди шња сери ја за одбој ка ши -
це Дина ма. После дуе ла с нај -
бо љим тимо ви ма у Срби ји,
после три утак ми це про тив три
прво пла си ра на тима – Црве не
зве зде, Визу ре и Желе зни ча ра
из Лај ков ца, пан че вач ке „лави -
це” конач но могу да се окре ну
мече ви ма са себи рав ним рива -
ли ма. И да се при пре ме за
жесто ке окр ша је у грче ви тој
бор би за о(п)ста нак у дру штву
нај бо љих.

Про шлог викен да на про -
гра му су биле утак ми це 14.
кола Супер ли ге, у коме су
одбој ка ши це Дина ма госто ва -
ле у Лај ков цу. Један од глав -
них фаво ри та за титу лу ове
сезо не, дома ћи Желе зни чар,
био је апсо лут ни фаво рит и
пре почет ка утак ми це, а како
је меч одми цао, било је јасно
да у овом дуе лу неће бити
ника квих изне на ђе ња: Желе -
зни чар –Ди на мо 3:0, по сето -
ви ма 25:15, 25:15 и 25:18.

„Лави це” су и овог пута игра -
ле коли ко су могле, тач ни је
коли ко им је про тив ник то
дозво ља вао. Еки па у саста ву:
Мили ца Јова но вић, Сара Павло -
вић, Јана Ћук, Мили ца Шорак,
Бјан ка Пет ко вић, Дра га на Мар -
ко вић, Сања Ђур ђе вић, Вања
Симе у но вић, Тија на Стој ко вић
и Тија на Митро вић није била
у ста њу да се озбиљ ни је супрот -
ста ви фаво ри зо ва ном Желе -
зни ча ру.

После глат ко изгу бље ног
првог сета, девој ке које с клу -
пе пред во ди тре нер Нико ла Јер -
ко вић успе ва ле су у дру гом делу
утак ми це да одр же резул тат -
ски при кљу чак, али мале неиз -

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

СЛЕ ДЕ НАЈ ВА ЖНИ ЈИ ДУЕ ЛИ

пое на „мину са” (14:12), па чак
и да уне су неиз ве сност у меч
(19:17), али за конач ни пре о -
крет нису има ле сна ге, нити је
то ривал дозво лио. Дома ће
одбој ка ши це су доми ни ра ле у
фини шу сета, па су на кра ју
сла ви ле убе дљи ву и заслу же ну
побе ду, захва љу ју ћи којој су
оста ле на челу супер ли га шког
кара ва на.

Иду ћег викен да одбој ка ши -
це Дина ма игра ју вео ма важну

ве сно сти било је само до сре -
ди не дру гог сета. Лај ков чан ке
су потом дода ле гас, па су без
про бле ма пове ле с 2:0.

Желе зни чар је сило ви то запо -
чео и тре ћи сет. Повео је с 10:3
и када је око 200 гле да ла ца у
хали спор то ва у Лај ков цу оче -
ки ва ло брзи крај меча, Дра га на
Мар ко вић и њене саи гра чи це
заи гра ле су мало хра бри је. Пан -
чев ке су успе ле да сма ње зао -
ста так, да се при бли же на два

утак ми цу. У Халу спор то ва на
Стре ли шту дола зи обре но вач -
ки Тент, тим који тре нут но има
само јед ну побе ду више од
„лави ца” и зау зи ма сед мо место
на првен стве ној табе ли.

Евен ту ал ни три јумф у овом
дуе лу мно го би зна чио Жен -
ском одбој ка шком клу бу Дина -
мо. Уко ли ко би успе ле да осво -
је бодо ве, „лави це” би мно го
мир ни је ушле у наста вак првен -
стве не трке за бодо ве. Подр -
шка с три би на у дуе лу про тив
Тен та, за који насту па ју доско -
ра шње одбој ка ши це Дина ма
Јеле на Лазић и Нико ли на
Ашће рић, биће од вели ког зна -
ча ја за мла ди тим Дина ма.
Утак ми ца почи ње у 17 сати.

После пора за у дер би ју од
Пар ти за на одбој ка ши Бор ца
вра ти ли су се на побед нич ки
коло сек у Првој лиги. Они су у
окви ру 13. кола госто ва ли у
нашем глав ном гра ду, где су
савла да ли дома ћи Желе зни чар
с 3:0, по сето ви ма 25:17, 26:24
и 28:26, и тако наста ви ли трку
за воде ћим двој цем: еки пом
ВА-014 и Пар ти за ном...

Мом ци које пред во ди тре нер
Душан Јовић лако и убе дљи во
доби ли су први сет, па су мно -
го мир ни је могли да уђу у наста -
вак утак ми це. Ипак, у дру гом
и тре ћем сету виђе на је мно го
неиз ве сни ја бит ка, али су „бор -
ци” пока за ли да могу да буду
нај бо љи када је то нај по треб -
ни је, па су у мани ру иску сних
одбој ка ша сти гли до убе дљи ве
и вео ма важне побе де која им
оста вља наду да се могу доко -
па ти дру гог места на табе ли.

Сле де ћег викен да одбој ка ши
Бор ца има ће нешто лак ши
посао, јер на свом тере ну доче -
ку ју прет по след њи ВГСК из
Вели ког Гра ди шта, док се вели -
ки дер би игра у Ваље ву, где ће
се саста ти ВА-014 и Пар ти зан.
Биће то зани мљи ва одбој ка шка
рун да, у којој ће сва ки тим пра -
ви ти сво ју рачу ни цу...

ЈУНИ ОР СКО ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ У АТЛЕ ТИ ЦИ

ВИЦЕ ШАМ ПИ ОН СКА 
ШТА ФЕ ТА ДИНА МА
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Стране припремио

Александар
Живковић

Руко ме та ши Дина ма уче ство -
ва ли су про шлог викен да на врло
јаком тур ни ру, којим су бео град -
ски „црно-бели” про сла ви ли
седам деце ни ја посто ја ња.

Желе зни чар из Ниша је побед -
ник „Тро фе ја Пар ти за на”, јер је
у фина лу савла дао дома ћи на так -
ми че ња с 31:30. У бор би за тре -
ће место пан че вач ки Дина мо је
убе дљи во савла дао Вој во ди ну из
Новог Сада с 30:19. Пода так да
је у 50. мину ту резул тат био 27:11
мно го гово ри о томе шта се деша -
ва ло на тере ну.

Гле да о ци су током оба дана
има ли могућ ност да ужи ва ју у
вео ма ква ли тет ним утак ми ца ма
и да виде буду ћег прва ка Срби -
је, јер ће нови шам пи он сигур но
бити из кру га ове чети ри еки пе.

Првог дана, у првом полу -
фи нал ном мечу, Нишли је су
савла да ле Дина мо с 30:29. У
редо ви ма тима из нашег гра да
иста кли су се Дими три је вић,
Пили по вић и Сла ву љи ца, који

су пости гли по шест пого да ка,
а ефи ка сан је био и Јелић, који
је пет пута савла дао про тив -
нич ког гол ма на.

У дру гом мечу Пар ти зан је
напра вио пра во изне на ђе ње
савла дав ши Вој во ди ну са 25:24.

Тре ба рећи да су мом ци које
пред во ди тре нер Иван Пет ко -
вић на овом тур ни ру игра ли
знат но осла бље ни. На мечу у
Шап цу, про шле неде ље, Миљан
Буњев че вић и Урош Еле зо вић
сло ми ли су прст на руци. Павле
Бан ду ка је опе ри сао сле по цре -
во, а Јован Сто ја но вић се још
увек опо ра вља после опе ра ци -
је раме на. Дакле, недо ста ја ла
су чети ри сјај на руко ме та ша,
вео ма важне кари ке у „жуто-
-црној маши не ри ји”.

Већ у субо ту, 3. фебру а ра, на
реду је полу фи на ле Купа Вој во -
ди не. На путу ка одбра ни про -
шло го ди шњег тро фе ја Дина му ће
нај пре ста ја ти дуел у Кикин ди,
про тив исто и ме ног дома ћи на.

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

ПРВИ ТРО ФЕЈ НА НИША НУ

Милан
Дотлић
(1945–2018)
Панчевци, Банаћани, Војвођа-
ни... Цела кошаркашка Србија
испратила је у суботу, 27.
jануара, на вечни пут Милана
Дотлића, кошаркаша „Динама”
из шездесетих година прошлог
века, кратко ОКК „Београда” и у зениту каријере „Рад-
ничког” из Ковина.

Случај је удесио да то буде на Светог Саву, највећег
српског просветитеља. И Мића је, барем у свом окруже-
њу, био својеврсни кошаркашки просветитељ. Многе
млађe је увео у свет кошарке да заувек остану између два
обруча. Да им, као и Мићи, кошарка постане смисао
живота.

Када је завршио играчку каријеру, био је тренер у
матичном клубу, судија у великој Југославији, потом
делегат, контролор, ментор младим делиоцима правде,
функционер. У свим ранговима, волео је кошарку, није
правио питање око тога – од Прве лиге до летњих лига и
такмичења млађих категорија.

Највише ће ипак бити запамћен као дугогодишњи гене-
рални секретар Окружног кошаркашког савеза Панчево.
Подигао је рад канцеларије на највиши ниво. То је било
његово ремек-дело, тиме се и највише поносио. Ту је
дочекао и пензију. Био је један од синонима за кошарка-
шко Панчево. Омиљен у свим срединама које је попут
мисионара походио.

Највећи домет ипак му је био у другом спорту. Као
генерални секретар Атлетског клуба „Црвена звезда”,
1991. године, окитио се титулом шампиона Европе. Добит-
ник је и највеће спортске награде Војводине, „Јован
Микић Спартак”, за животно дело.

Био је несвакидашњи лик. По образовању економиста,
по опредељењу хедониста, али и гастроном, кувар, глу-
мац. Робин Худ, Џејмс Бонд, Џери Вест. Курир Вацлаву
Хавелу, писцу из прашких пивница, касније председнику
Чешке, чије текстове је преносио за београдска позори-
шта. Колико људи, занимања, страсти у једном човеку.
Да није притока, Дунав би за Мићу био провинцијски
поточић. „Панчевац” је писао још седамдесетих година
прошлог века: „Градски стадион би био мали када би
Мића Дотлић позвао све своје познанике...”

Упоришне тачке су му биле Панчево и Београд, међа-
ши Опатија, Дубровник, Трст, Праг, Карлове Вари, Бар-
селона, Рим, Аризона дрим... Компликоване претпостав-
ке за обичан живот.

Вечна ти слава, Милане Дотлићу!

IN MEMORIAM

СЈАЈАН УСПЕХ НАШИХ СУГРАЂАНА

И БУКУРЕШТ ПОД НОГАМА



У Наци о нал ном бад мин тон
цен тру на Ади Циган ли ји у
субо ту, 27. јану а ра, одр жан је
међу школ ски тур нир у бад мин -
то ну под нази вом „Јефи ми ја
2018”, чиме је отво ре на сери ја
так ми че ња на дома ћој сце ни у
новој годи ни.

На шест тере на, од раних
јутар њих часо ва, на тур ни ру
којим је 2010. годи не поче ло
увр шћи ва ње бад мин то на у наста -
ву физич ког вас пи та ња у окви -
ру про јек та Свет ске бад мин тон
феде ра ци је, бори ло се око 50
так ми ча ра и так ми чар ки из три -
де сет јед не шко ле из седам гра -
до ва: Бео гра да, Пан че ва, Зре ња -
ни на, Вршца, Кра гу јев ца, Кру -
шев ца и Петров ца на Мла ви. На
про гра му су били мече ви у поје -
ди нач ним кон ку рен ци ја ма у
осам так ми чар ских кате го ри ја.

Међу добит ни ци ма меда ља
нашло се пето ро пан че вач ких
шко ла ра ца. Нај у спе шни ја међу
њима била је Нађа Попо вић,
уче ни ца ОШ „Све ти Сава”, која
је осво ји ла сре бр но одлич је у
гру пи уче ни ца петог и шестог
раз ре да. Тре ћа места су зау зе -
ли: Ката ри на Виг (ОШ „Иси -

до ра Секу лић”), тако ђе у кон -
ку рен ци ји девој чи ца из петог
и шестог раз ре да, Софи ја Паре -
жа нин (ОШ „Јован Јова но вић

Змај”) у кате го ри ји уче ни ца
тре ћег и четвр тог раз ре да,
Бошко Јако вље вић (ОШ „Бран -
ко Ради че вић”) у гру пи деча ка

из првог и дру гог раз ре да и
Дејан Мило ше вић (Гим на зи ја
„Урош Пре дић”) у над ме та њу
сред њо шко ла ца.

НОВИ МАЈ СТО РИ ЏУДА
У Новом Саду је у субо ту, 27.
јану а ра, одр жа но пола га ње за
мај стор ске поја се ве, а шесто ро
џуди ста Дина ма поста ло је
носи лац мај стор ског поја са
први дан.

То су: Анђе ла Ран ђе ло вић,
Анђе ла Раду ло вић, Вук Кошић,
Игор Ома ста, Душан Павић и
Милан Кај га нић.

СПОРТ
Петак, 2. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

27

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–ТЕНТ

субота, 17 сати

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ–ВГСК

недеља, 16 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Футог: ФУТОГ – ОДБОЈКА 013

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–СПАРТАК

субота, 19.30

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Житиште: СВ. ЂОРЂЕ – КРИС КРОС

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Б. Н. Село: БНС–ВОЈКА

субота, 17 сати

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Лајковац: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДИНАМО 3:0

ПРВА ЛИГА

Београд: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ 0:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ПАНОНИЈА 0:3

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ваљево: МЕТАЛАЦ–ТАМИШ 83:95

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – МЛАДОСТ 68:78

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Опово: ОПОВО–ЈЕДИНСТВО 75:74

Пећинци: ЛОКОМОТИВА–БНС 80:88
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Lakner

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

По так ту 
Алек се Илки ћа

У субо ту дола зи 
Спар так

Захук та ла се првен стве на трка
за бодо ве у Кошар ка шкој лиги
Срби је. Све пршти у над ме та -
њу у коме, бар ове сезо не, сва -
ко сва ко га може да доби је.
Еки пе су врло изјед на че не,
резул тат ска неиз ве сност је из
меча у меч све већа... Нема
изра зи тих фаво ри та, пада ју и
нај бо љи...

Про шлог викен да на про гра -
му је било 16. коло елит ног
срп ског кошар ка шког над ме -
та ња. После пора за од лиде ра
Дина ми ка, пред еки пом Тами -
ша је био нови, изу зет но тежак
зада так. Мом ци које пред во ди
тре нер Бојан Јови чић госто ва -
ли су у Ваље ву, на „вру ћем”
тере ну, где ника да нису успе -
ли да три јум фу ју. Дома ћи
Мета лац је на свом тере ну оду -
век био тврд орах за Пан чев це.
Али само до пет ка, 26. јану а -
ра... Неки кажу да тра ди ци ја
посто ји да би се сру ши ла –
Пан чев ци су први пут у исто -
ри ји међу соб них дуе ла сла ви -
ли у Ваље ву: Мета лац –Та миш
83:95, по четвр ти на ма 11:30,
21:26, 26:23 и 25:16.

Мла ден Вит ко вић и њего ви
саи гра чи игра ли су од самог
стар та у добром рит му, вешто
су кори сти ли мно го број не про -
пу сте ваљев ских кошар ка ша,
па су деве ти три јумф у шам -
пи о на ту прак тич но обез бе ди -
ли већ у првом полу вре ме ну.
Мета лац је остао на десет побе -
да, а ово му је шести пораз,
дру ги уза стоп ни на дома ћем
тере ну.

Кошар ка ши Тами ша су од
првог судиј ског зви жду ка

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТРИ ЈУМФ ТАМИ ША У ВАЉЕ ВУБРОН ЗА ЗА ЈЕЛЕ НУ
Запа жен успех на јуни ор ском
држав ном првен ству оства ри -
ли су и чла но ви АК-а Тамиш,
које је пред во дио тре нер Зоран
Коцић.

Јеле на Васи -
ље вић осво ји -
ла је брон зу у
брзом хода њу
на 3.000 м, с
резул та том
од 16 мину та
и 37 секун ди,
што је њен
нови лич ни
рекорд. Тре -

ба напо ме ну ти да се Јеле на
над ме та ла с ривал ка ма које су
и чети ри годи не ста ри је од ње,
па зато овај успех још више
доби ја на зна ча ју.

Сте фан Лазић је зау зео четвр -
то место у трци на 3.000 мета ра.

ЈУНИОРКЕ 
НА ДРУГОМ МЕСТУ

У Врбасу је прошлог викенда
одржано шесто коло Лиге пио-
нира Војводине, у којем је екипа
пионирки Стрељачке дружине
„Панчево 1813” освојила треће
место и значајних шест бодова.

Најефикаснија је била Теодо-
ра Кондић (170 кругова), а следе
је најмлађа Ива Ракоњац (154) и
Марина Мијатовић (123 круга).

Екипа пионира није била
комплетна, али је Алекса Ушље-

брка знатно напредовао, док је
Алекса Ракоњац, са сто осам-
десет једним кругом, заузео
седмо место и поправио своју
позицију у првих десет пиони-
ра на табели.

Такође у Врбасу одржано је и
треће, последње коло Лиге каде-
та и млађих јуниора Војводине.

Марија Алексић је, с 384 кру-
га, освојила друго место у кон-
куренцији кадеткиња, а сребр-
но одличје заслужила је и са
екипом млађих јуниорки.
Поред Марије и Анастасије Гру-
јоски (368 кругова), у тиму је
заблистала и Ивана Виславски.
Она је упуцала 385 кругова,
што јој је донело шесто место
у појединачном надметању.

На финални меч, који ће
бити одржан у марту, пласи-
рале су се Марија Алексић и
Ивана Виславски.

„ОСВО ЈЕ НА” 
И МАЂАР СКА

Мла ди бор ци Џудо клу ба Пан -
че во, које пред во ди тре нер Мар -
ко Ата на сов, наста вља ју да
пости жу изван ред не резул та те.

Про шлог викен да су уче ство -
ва ли на међу на род ном тур ни -
ру у Мађар ској под нази вом

„Фран ци ско Мол нар”, где су у
јакој кон ку рен ци ји осво ји ли
нова одлич ја.

Нина Алби ја нић је заслу жи -
ла нај сјај ни је одлич је у кате -
го ри ји до 38 кг, а Лазар Ванев -
ски је изгу био у бор би за брон -
зу, па је морао да се задо во љи
четвр тим местом.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

мину та на сема фо ру је ста јао
резул тат 11:30!

Шутер ски рас по ло же ни тан -
дем Иван Сми ља нић – Сте фан
Савић и цен тар Душан Кне же -
вић били су нај за слу жни ји за
то што је Тамиш у послед њем
мину ту прве четвр ти не имао
чак 21 поен пред но сти (9:30),
док је у истом пери о ду у дома -

успе ли да пари ра ју раз и гра ном
про тив ни ку. Беко ви Пан че ва -
ца лако су оби ла зи ли директ -
не чува ре, а цен трал на фигу ра
утак ми це био је сјај ни плеј меј -
кер Алек сан дар Илкић. Попу -
лар ни Илке је атрак тив ним про -
до ри ма и енер гич ним заку ца -
ва њем наго ве стио вели ки три -
јумф свог тима. Кра јем тре ће
четвр ти не повре дио се иску -
сни Кне же вић, па је тај пех
мало успо рио „маши не ри ју”
Боја на Јови чи ћа.

У послед њој део ни ци Ваљев -
ци су иско ри сти ли хен ди кеп
Пан че ва ца и успе ли су да се
кон со ли ду ју и да мало убла же
пораз. Иза бра ни ци Боја на Јови -
чи ћа реван ши ра ли су се тако
Метал цу за пораз у првом делу
сезо не, па ће и у евен ту ал ној
међу соб ној бор би за Супер ли -
гу Тамиш бити у пред но сти.

– Изу зет но важна побе да за
нас. Чести там мом ци ма на
зала га њу и бор бе но сти. У Ваље -
ву смо игра ли без Нико ле

за сла вље, за еуфо ри ју. Наста -
вља мо да ради мо, јер нас већ
за викенд оче ку је нови тежак
испит. У Пан че во дола зи субо -
тич ки Спар так, а веро ват но ће
у саста ву бити и нај бо љи играч
Хри стов, који се опо ра вио од
повре де. Лига је ове годи не
изјед на че на, сва ко сва ко га може
да побе ди, нема изра зи тих
фаво ри та. Пред сто ји нам врло
тежак посао. Било би лепо да
три јум фу је мо и тако „ове ри -
мо” побе ду у Ваље ву – рекао је
у теле фон ском раз го во ру шеф
струч ног штаба Тами ша Бојан
Јови чић.

Тим из нашег гра да у Ваље -
ву је играо у саста ву: Ђор ђе вић
(седам пое на), Илкић (17, осам
аси стен ци ја, пет ско ко ва), Лан -
гу рић, Кање вац (два), Бало вић,
Вит ко вић (12, седам ско ко ва),
Раи че вић (седам), Сми ља нић
(16), Савић (11, осам ско ко ва),
Кне же вић (20), Митро вић и
Раден ко вић (три пое на).

намет ну ли свој тем по. Игра ли
су чвр сто у одбра ни, а лоп та је
„текла” из руке у руку... Одлич -
но осми шље ним и изгра ђе ним
акци ја ма Пан чев ци су пости -
за ли лаке пое не и из мину та у
минут уве ћа ва ли сво ју пред -
ност. Коли ко је Тамиш био
супер и о ран у овом мечу, пока -
зу је и пода так да је Мета лац
први кош за два пое на пости гао
тек у послед њој секун ди прве
четвр ти не, после седам про ма -
ша ја. Након десет почет них

ћем тиму из игре пога ђао само
Крсто вић.

Иако су дома ћи ни у настав -
ку меча заи гра ли боље, ништа
се бит ни је у игри није про ме -
ни ло ни у дру гој четвр ти ни, па
је Тамиш оти шао на одмор с
пред но шћу од чак 24 пое на
(32:56).

Кошар ка ши Метал ца су
почет ком дру гог полу вре ме на
заи гра ли анга жо ва ни је, били
су ефи ка сни ји у напа ду, али у
оста лим сег мен ти ма игре нису

Сочан ца, који због при ват них
про бле ма није тре ни рао целе
неде ље. Али зато је бри љи рао
Алек са Илкић. Одлич но је
играо у оба сме ра, био је мотор -
на сна га, пра ви вођа еки пе.
Сми ља нић је на нај бо љи начин
„отво рио” меч, а вео ма добру
пар ти ју пру жио је и иску сни
Душан Кне же вић. Фан та стич -
но смо игра ли у првом полу -
вре ме ну, искон тро ли са ли смо
кон та ра на пад, све је било баш
како тре ба. Али нема вре ме на

МЕЂУ ШКОЛ СКИ ТУР НИР У БАД МИН ТО НУ

ПАН ЧЕВ ЦИ МА ПЕТ МЕДАЉА
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Кри сти јан Сабо,
гим на зи ја лац:
     
– Овог викен да ћу у
чи ти, јер сам био 
боле стан прет ход не 
две неде ље. Можда 
ћу успе ти и да иза ђем 
с дру штвом.

Душан 
Гаври ло вић,
гим на зи ја лац:
     
– Нај ве ро ват ни је 
ћу уве че бити 
у гра ду, а током
дана ћу мора ти 
да учим.

Еле на Гру јин, 
гим на зи јал ка:
     
– Овог викен да 
ћу учи ти и поку ша ћу 
да се наспа вам 
и одмо рим.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Тесла
Нај ве ћи науч ник са ових про сто ра.

    Ика да.

    Ино ва ти ван.

    Хра бар.

    Сасвим свој.

    Визи о нар.

    Видео је будућ ност.

    И тако себи оси гу рао веч ност.

Песма
„Погле дај ме, Јеле на, са два ока зеле на.”

    Напи сао је песник за децу, њихов друг Саша Божо вић.

    И још мно го тога.

    Дир љи вог.

    Духо ви тог.

    Певљи вог.

    Пам тљи вог.

    Тиме је себи обез бе дио пут у веч ност.

Фор го
„И даље си сила од чове ка.

    У гла ви и даље одзва ња

    како пуцаш од сме ха.”

    Каже гра фит на мура лу.

    Беше млад.

    И духо вит.

    И хра бар.

    То је оно што сва ки живот тре ба да кра си како би постао вечан.

На про зив ци 28 игра ча

Сти жу поја ча ња

Вре ме одмо ра је иза фуд ба ле ра Дина -
ма 1945. У неде љу, 28. јану а ра, мом ци
су се оку пи ли на Град ском ста ди о ну,
што је озна чи ло и поче так при пре ма
за про лећ ни део сезо не у Срп ској лиги
гру па „Вој во ди на”. Про зив ку прво ти -
ма ца извр шио је шеф струч ног шта -
ба Алек сан дар Сте ва но вић, зајед но
са сво јим сарад ни ци ма Кри сти ја ном
Сто ја но вим, Гора ном Ама но ви ћем и
тре не ром гол ма на Сла ве ном Про го -
веч ким.

На првом тре нин гу било је при сут -
но 28 фуд ба ле ра, међу који ма и неко -
ли ко новај ли ја који ће у наред ним
дани ма поку ша ти да се намет ну тре -
не ру Аци Сте ва но ви ћу, како би га
„убе ди ли” да заслу жу ју дрес срп ско -
ли га ша с Тами ша.

Нови чла но ви Дина ма 1945 поста -
ли су: Сте фан Чикић, који је дошао из
сло вач ких Коши ца, Дејан Ива но вић,
доско ра шњи играч ЖАК-а, Милош
Бра јо вић, који је при сти гао из ново -
сад ског Про ле те ра, те Јован Вукај ло -
вић, који је у првом делу сезо не носио
дрес Про ле те ра из Банат ског Кар лов -
ца, и Лазар Триф ко вић, доне дав но
фуд ба лер Црве не зве зде. С позај ми це
из омо љич ке Мла до сти у „брзи воз”
су се вра ти ли Пре драг Јањо вић и Алек -
сан дар Јавор. Било је и одла за ка током
ове зиме. Напа дач Лука Јова нић постао
је нови члан ОФК-а Бач ка из Бач ке
Палан ке, док је што пер Сте ван Раду -
ло вић пре шао у ФК Зла ти бор.

струч ни штаб да може мо ове сезо не
до самог врха табе ле. Има те вре ме на
да се добро при пре ми те и оче ку јем
да ћете пру жа ти добре игре у настав -
ку сезо не и на кра ју првен ства обра -
до ва ти наше нави ја че.

Струч ни штаб, са Алек сан дром Сте -
ва но ви ћем на челу, осми слио је план
и про грам рада, па фуд ба ле ри могу
оче ки ва ти жесток ритам тре нин га у
наред ном пери о ду.

– Спорт ски је нада ти се да може мо
сти ћи до првог места и то нам је циљ
овог про ле ћа. Иако нам Бечеј „бежи”
за једа на ест бодо ва, у фуд ба лу су увек
могу ћа изне на ђе ња, па зашто сада то
ми не бисмо учи ни ли. Сви зајед но
мора мо да веру је мо у себе и свој рад
и резул та ти неће изо ста ти. Пред сто ји
нам напо ран рад, који је нор ма лан у
при прем ном пери о ду. Уго во ре но је и
седам кон трол них утак ми ца. Веру јем
да ће мом ци озбиљ но при сту па ти сва -
ком тре нин гу и утак ми ци, како бисмо
зајед нич ки оства ри ли резул та те који
се од нас оче ку ју у настав ку првен -
ства – иста као је први тре нер „брзог
воза” Алек сан дар Сте ва но вић.

Фуд ба ле ри Дина ма 1945 оди гра ће
3. фебру а ра први кон трол ни меч, про -
тив румун ског Рипен ци ја, седам дана
касни је одме ри ће сна гу с ново сад -
ском Вој во ди ном, за сре ду, 14. фебру -
ар, зака за на је про ве ра с Рад нич ким
из Кови на, потом је на про гра му меч
про тив Жар ко ва, а 21. фебру а ра и
утак ми ца с румун ским ФК-ом Реши -
ца. Пан чев ци ће 28. фебру а ра одме -
ри ти сна гу са ОФК Бео гра дом, а 3.
мар та са Син ђе ли ћем.

А. Живковић

Првом тре нин гу фуд ба ле ра у новој
годи ни при су ство ва ли су и чел ни ци
Дина ма 1945: пред сед ник Горан Јањо -
вић, те чла но ви Управ ног одбо ра Зоран
Радој ко вић, Ненад Јован че вић, Алек -
сан дар Пав ко вић и Дра го слав Ћур -
чин, као и неко ли ко бив ших воде ћих
људи клу ба с Тами ша, који су поздра -
ви ли фуд ба ле ре и поже ле ли им успе -
шну сезо ну.

– Иска зи ва њем фуд бал ских и људ -
ских ква ли те та, од вас оче ку је мо да у
про лећ ном делу сезо не буде те нај бо -
љи тим, еки па која ће поку ша ти да се
пла си ра у виши ранг. У име упра ве
Дина ма 1945 желим да вам кажем да
смо вам обез бе ди ли све усло ве за рад
како бисте се што боље при пре ми ли
за наста вак првен ства. Желим вам
пуно успе ха у раду и да на кра ју сезо -
не зајед нич ки оства ри мо зацр та ни
циљ. Без обзи ра на то у ком ран гу
игра мо, наш клуб увек има нај ви ше
циље ве. Тако је и сада и ја веру јем у
још јед ну успе шну сезо ну. У дого во ру
с тре не ром Сте ва но ви ћем дове шће мо
поја ча ња која ће пове ћа ти кон ку рен -
ци ју у тиму. С новим игра чи ма оче ку -
јем још боље резул та те у настав ку сезо -
не. Веру јем да ћемо добро сара ђи ва ти
и да ћете сво јим добрим игра ма оправ -
да ти оче ки ва ња свих љуби те ља фуд -
ба ла у гра ду и око ли ни – рекао је у
обра ћа њу игра чи ма Горан Јањо вић,
први човек ФК-а Дина мо 1945.

Прво тим ци ма се обра тио и пот -
пред сед ник клу ба Зоран Радој ко вић,
који је нагла сио:

– Нај ва жни је је да буде те здра ви и
спрем ни за напо ре који су пред вама,
а ми из упра ве клу ба веру је мо у вас и

У Новом Саду је у субо ту,
27. јану а ра, одр жан међу -
на род ни пли вач ки митинг
под нази вом „Евро па 2018”.
Уче ство ва ло је 414 так ми -
ча ра из 32 клу ба из Срби је,
Хрват ске и Мађар ске. У тако
јакој кон ку рен ци ји чла но -
ви Пли вач ког клу ба Дина -
мо осво ји ли су пре ко три -
де сет тро фе ја.

Бри љи ра ла је Ања Цре вар.
Она је осво ји ла злат не меда -
ље у трка ма на 200 м кра ул,
200 и 400 м мешо ви то и сре -
бро у над ме та њу на 100 м
кра ул. Уз све то, три јум фо -
ва ла је и у трци „Евро па”.

Вања Гру јић је била нај -
бр жа на 100 и 200 м леђ но,
а Дуња Нишић је осво ји ла

сре бро на 50 м дел фин.
Андреа Нађ је осво ји ла три
меда ље у пли ва њу прсним
сти лом – злат ну на 50, сре -
бр ну на 100 и брон за ну на
200 мета ра. Срна Милу ти -
но вић је три јум фо ва ла на
50 м дел фин, а брон зе су

јој при па ле у трка ма на 50
и 200 м кра ул. Лана Мол -
нар је осво ји ла брон зу на
50 м леђ но. Андреа Пољак
је заслу жи ла сре бр не меда -
ље на 50 и 100 м леђ но, а
Огњен Стој шић био је дру -
ги на 100 м прсно и тре ћи

на дупло кра ћој део ни ци у
пли ва њу истим сти лом.

Петар Ран ко вић је осво -
јио три злат не меда ље – у
трка ма на 50, 100 и 200 м
прсно. Стра хи ња Шон дић
је побе дио на 50 м леђ но,
док је на 100 м прсно и 100
м леђ но дру ги сти гао на
циљ, а у над ме та њу на 50 м
прсно био је тре ћи. Мар тин
Ћир ко вић је осво јио злат на
одлич ја у трка ма на 50 и
100 м прсно и брон зу на 50
м дел фин, а Лазар Анто ни -
је вић је зара дио сре бро на
200 м кра ул и брон зу на 50
м истим сти лом. Огњен
Мило ше вић је дру ги сти гао
на циљ у над ме та њу на 50
м дел фин. А. Ж.

ПЛИ ВАЧ КИ МИТИНГ У НОВОМ САДУ

ЕВРО ПУ „ДОНЕ ЛИ” У ПАН ЧЕ ВО

ФУД БА ЛЕ РИ ДИНА МА 1945 ЗАПО ЧЕ ЛИ ПРИ ПРЕ МЕ

„БРЗИ ВОЗ” НАПА ДА ТРОН


