
Била је заин те ре со ва на да чује неко -
ли ко рече ни ца о исто ри ји листа чији
је први број иза шао дале ке 1869.

Даг мар Реп че ко ва је, потом, само -
и ни ци ја тив но пред ста ви ла неко ли ко
моде ла уз помоћ којих је могу ће доћи
до сред ста ва из фон до ва за суфи нан -
си ра ње медиј ских садр жа ја на сло -
вач ком јези ку. Рекла је да ће, с обзи -
ром на ква ли тет дода та ка у „Пан чев -
цу”, Амба са да Сло вач ке Репу бли ке
подр жа ти сва ки сле де ћи потез менаџ -
мен та нови на чији је циљ понов но
обја вљи ва ње тек сто ва на сло вач ком
јези ку.

На кра ју, при хва ти ла је позив да
дође на при јем који ће сле де ћег апри -
ла бити упри ли чен у нашем гра ду
пово дом 150 годи на од изла ска првог
бро ја „Пан чев ца”.

Сло ва ци у гра ду у добрим рука ма
На почет ку посе те гра ду, амба са дор -
ку је доче као гра до на чел ник Павлов.
Он јој је пред ста вио град Пан че во и
њего ве исто риј ске, гео граф ске, кул -
тур не и при вред не карак те ри сти ке,
као и везе и сарад њу са сло вач ком
наци о нал ном зајед ни цом која је при -
сут на у Пан че ву, пре све га на тери то -
ри ји МЗ Вој ло ви ца.

На састан ку је обо стра но истак ну -
то да је сарад ња изме ђу Сло вач ке
Репу бли ке и Пан че ва тра ди ци о нал но
добра. Гра до на чел ник је гово рио о
подр шци Гра да удру же њи ма и кул -
тур но-умет нич ким дру штви ма, као и
кон курс ном суфи нан си ра њу про је ка -
та наци о нал них зајед ни ца. Пред ста -
вио је и про је кат који финан си ра
Савет Евро пе, а у скло пу ког су стра -
ни це интер нет пре зен та ци је гра да и
нај ва жни ја доку мен та за функ ци о ни -
са ње локал не само у пра ве пре ве де ни

на сло вач ки, као и на оста ле јези ке
наци о нал них мањи на.

Даг мар Реп че ко ва је иста кла да јој
је план да оби ђе сва места у који ма
живе Сло ва ци, а да је ове годи не Пан -
че во прво. Дода ла је:

- Сло вач ка наци о нал на мањи на у
Пан че ву је у добрим рука ма. У наред -
не две годи не коли ко сам у Срби ји
хоћу да радим на еко ном ској сарад -
њи, јер мислим да је то нај бо љи пут
да људи оста ну овде, где су им коре -
ни. У мају се у Бра ти сла ви саста је
међу вла ди на сло вач ко-срп ска коми -
си ја за еко ном ску сарад њу и ту ће
бити могу ће да гра до ви из Срби је
пока жу сво је инве сти ци о не потен ци -
ја ле, а ми ћемо се потру ди ти да то
буду гра до ви у који ма живи сло вач ка
наци о нал на мањи на.

Њену ексе лен ци ју су потом у про -
сто ри ја ма МО Мати це Сло вач ке у Вој -
ло ви ци доче ка ли пред став ни ци три ју
нај ва жни јих сло вач ких уста но ва:
СКПД „Ђетван”, СЕАВ цркве и МО
МСС. Добро до шли цу јој је поже ле ла
уче ни ца ОШ „Брат ство-једин ство” Јана
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Њена ексе лен ци ја 
задо вољ на што наш лист 
обја вљу је додат ке на 
сло вач ком

Сарад ња изме ђу Сло вач ке
и Пан че ва тра ди ци о нал но
добра

Даг мар Реп че ко ва, изван ред ни и опу -
но мо ће ни амба са дор Сло вач ке Репу -
бли ке у Срби ји, посе ти ла је Пан че во
7. фебру а ра. Током дана она се саста -
ла с гра до на чел ни ком Сашом Павло -
вим у Град ској упра ви, са сво јим суна -
род ни ци ма који живе у нашем гра ду,
као и с менаџ мен том и нови на ри ма
нашег листа у редак ци ји „Пан чев ца”.

Ова посе та је била пла ни ра на про -
шлог про ле ћа када је Њена ексе лен -
ци ја при ми ла пред став ни ке нај ста -
ри јег локал ног недељ ни ка на Бал ка -
ну у њеној рези ден ци ји на Новом Бео -
гра ду.

Амба са да уз „Пан че вац”
Током крат ког и вео ма срдач ног сусре -
та у редак ци ји листа, где су јој добро -
до шли цу поже ле ли Зоран Пешев ски,
вла сник, и Дра ган Жујо вић, дирек -
тор нови на, Даг мар Реп че ко ва је под -
ву кла да је задо вољ на чиње ни цом да
висо ко ти ра жни „Пан че вац” обја вљу -
је додат ке на јези ци ма наци о нал них
мањи на, као и да је срећ на што је
сло вач ки језик један од њих.

Пошто је про шла кроз про из вод не
„пого не” нови на и упо зна ла се са запо -
сле ни ма, Њена ексе лен ција је с вели -
ким инте ре со ва њем пре ли ста ла при -
мер ке нашег листа у који ма су изла -
зи ли дода ци на сло вач ком јези ку.

АМБА СА ДОР КА СЛО ВАЧ КЕ ПОСЕ ТИ ЛА НАШ ГРАД

ИЗ ПАН ЧЕ ВА ДО ОСТА ЛИХ МЕСТА 
ГДЕ ЖИВЕ СУНА РОД НИ ЦИ

Берац ка реци та ци јом и пред сед ник
МО МСС Михал Мар ко крат ким гово -
ром. Даг мар Реп че ко ва је прво погле -
да ла стал ну изло жбе ну етно граф ску
постав ку. Пред став ни ци сло вач ких
уста но ва су јој опи са ли Вој ло ви цу и
сло вач ку зајед ни цу у њој. Мари на
Хриб је гово ри ла о уче њу сло вач ког
јези ка у ОШ „Брат ство једин ство” и
сарад њи шко ле и Мати це.

Све ште ник Бра ни слав Кулик је при -
чао о иде ји да у про сто ри ја ма ста ре
амбу лан те буде осно ван дечи ји вртић.
Упо зо рио је да број Сло ва ка у Пан че -
ву опа да због малог при род ног при -
ра шта ја, изра же не аси ми ла ци је, а у
послед ње вре ме и због одла ска на рад
у ино стран ство, нај че шће у Сло вач -
ку. Пре ма цркве ној матич ној књи зи
тре нут но их има 700.

Њена ексе лен ци ја Даг мар Реп че -
ко ва је на кра ју посе те Пан че ву отво -
ри ла изло жбу под нази вом „Моја сло -
вач ка при ча”, ауто ра Петра Деши ћа у
Народ ном музе ју.

С. Трај ко вић
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Знамо ли шта
је самозаступање
» страна 6

Долазе Белоруси
и Словаци
» страна 31

СЛЕДЕЋЕ НЕДЕЉЕ

„ПАНЧЕВАЦ” ИЗЛАЗИ У СРЕДУ
Због Дана државности Србије, празника који се обележава 15. и 16. фе-

бруара, наредни број „Панчевца” код наших уличних продаваца можете

пронаћи дан раније – у среду, 13. фебруара.

Стога молимо наше клијенте да огласни материјал доставе најкасније

до уторка увече. Благајна „Панчевца” ће у понедељак и уторак, 11. и 12.

фебруара, радити уобичајено, од 8 до 18 сати, па ће сав огласни мате-

ријал који буде стигао до тада бити објављен у идућем броју.

У четвртак и петак благајна и редa кција нашег листа неће радити.



кре а то ри брзо сна ћи и отво ри ти нову,
с још про во ка тив ни јим садр жа јем.
Ина том и бун том које су мла ди са
спор них фото гра фи ја пока за ли сли -
ка ју ћи се у бли зи ни поли циј ских ста -
ни ца и ауто мо би ла оду ше ви ли су сво -
је вршња ке, а ста ри је нате ра ли да се
запи та ју куда иду ово дру штво и
Срби ја.

Јед но је сигур но: после слу ча ја
„Дро га Ср би ја” пока за ло се да су све
доса да шње акци је које су вође не да
би се мла ди ма ука за ло на штет ност
нар ко ма ни је „про ма ши ле тему” и
пале у воду.

Да је то тач но, пока за ло се након
обја вљи ва ња резул та та неких анке ти -
ра ња мла дих о нар ко ма ни ји. Испо -
ста ви ло се да они има ју тотал но
искри вље ну и погре шну пред ста ву о
ефек ти ма и после ди ца ма узи ма ња
раз ли чи тих дро га у дужем пери о ду.

На пита ња анке та ра одго ва ра ли су
да узи ма ње дро ге није ништа стра -
шно, да не ства ра ника кву зави сност
и да онај ко поч не да се дро ги ра,
може да у пот пу но сти све кон тро ли -
ше. По њима, с кон зу ми ра њем дро ге
може да се пре ки не кад год то неко
хоће, без стра ха да ће због тога има -
ти неке после ди це по здра вље.

Таква веро ва ња су дале ко од исти -
не, због чега би у еду ка ци ји мла дих о
штет но сти узи ма ња дро ге било мно -
го ефи ка сни је ако би им се директ но
ука зи ва ло на њене нај о па сни је после -
ди це.

То су 27. јуна про шле годи не, на
три би ни којом је у пан че вач ком
Црве ном крсту обе ле жен Међу на род -
ни дан бор бе про тив нар ко ма ни је,
поку ша ли да учи не док тор ка Тама ра

Мир ков из Заво да за јав но здра вље и
меди цин ски тех ни чар Осман Хам за -
гић из те здрав стве не уста но ве.

Док тор ка Мир ков је изне ла забри -
ња ва ју ће подат ке до којих је дошла
захва љу ју ћи запо сле ни ма у пан че вач -
кој слу жби Хит не помо ћи и осо бљу
Наци о нал ног цен тра за кон тро лу тро -
ва ња који ради у саста ву Вој но ме ди -
цин ске ака де ми је.

– Међу нај те жих десет слу ча је ва
нар ко ма на који су од почет ка про шле
годи не меди цин ски збри ну ти у пан -
че вач кој Хит ној помо ћи били су
шесна е сто го ди шњи дечак коме је
била мука након што је први пут узео
мари ху а ну, седам на е сто го ди шњак
који је постао изу зет но агре си ван
након што је про бао екста зи и два де -
сет пе то го ди шња девој ка, зави сник од
херо и на, која је има ла тежак поре ме -
ћај све сти. Још тежи је био слу чај
мла ди ћа и девој ке који су херо ин ски
зави сни ци. Након што су узе ли дозе
те дро ге, девој ка је осе ти ла сна жне
халу ци на ци је, узе ла је чекић и поче -
ла да уда ра деч ка по гла ви – рекла је
она.

Дода ла је да је вели ки број нар ко -
ма на који се меди цин ски збри ну у
пан че вач кој Хит ној помо ћи у тако
тешком ста њу да је нео п ход но да им
буде ука за на помоћ у Наци о нал ном
цен тру за кон тро лу тро ва ња који ради
у окви ру Вој но ме ди цин ске ака де ми -
је у Бео гра ду.

Тек када се с мла ди ма буде на такав
начин раз го ва ра ло о после ди ца ма
узи ма ња дро га, виде ће да су њихо ве
иде а ли зо ва не пред ста ве о томе јед но,
а ствар ност нешто сасвим дру го.

М. Г.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Поподневна дремка. Не узнемиравај!

Ових дана у парку

Снимио Милан Шупица

Петак, 9. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

И
Л

У
С

Т
Р

А
Ц

И
ЈА

: 
Д

У
Ш

А
Н

Л
У
Д

В
И

Г

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Марк Твен

Забра ње но за пуша че
Не дао вам бог да сте пушач и да вам је човек који је недав но оста вио
цига ре те добар при ја тељ. Нема веће муке! Тај што је до јуче фино и кул -
тур но пур њао и смр дуц као крај вас, одјед ном вас избе га ва јер му, мо’ш
мисли ти – сме та дим. Тај што је био спре ман да и по жеги, и по ветру, и
по леду на сва ких сат вре ме на с вама иза ђе на пау зу, на по јед ну, две,
три, чети ри нико тин ске дозе, сад вас посма тра као чуда ка и згу би да на
кад год вас види да као жало сна сова сто ји те напо љу сами с цига ре том у
руци. Тај с којим сте доне дав но диме ћи пре тре са ли сва ко дне ви цу, одјед -
ном вас избе га ва као да је, не дао бог, епи де ми ја малих боги ња, а ви
нисте при ми ли ММР! Ако таквог има те у око ли ни, изви ни те, али неви -
ђе ни сте бак суз!

Све и да вас, у знак сећа ња на добра ста ра вре ме на, удо сто ји зајед нич -
ког одла ска у кафић, немој те се уна пред радо ва ти. Пре се шће вам све и
пре него што се сме сти те, јер ће ува же на непу ше ћа пер со на, кора ча ју ћи
кроз локал, демон стра тив но маха ти рука ма како би рас те ра ла дим уз
неза о би ла зно нака шља ва ње, кола че ње очи ју и кон ста та ци је да ће „баци -
ти пеглу” и да би јој се „пре руке осу ши ле него што би то г.... опет гур ну -
ла међу прсте”. Дале ко било да том ново пе че ном смо ру каже те како не
може те да зами сли те кафу без цига ре те! Иако сте се у тој кон ста та ци ји
годи на ма сла га ли, сад је он најед ном схва тио како је то тотал на глу пост
и да кафа има мно го бољи укус кад не пуши те и како нам она, као и жва -
ке, бом бо не и соко ви, запра во слу жи да заба шу ри мо гадост која нам се
усе ли у уста кад пову че мо дим. Какав напор од чове ка!

И тако ви дође те у тај про кле ти кафић и с нела го дом изву че те цига ре -
ту... И док при но си те упа љач лишћем испу ње ном шта пи ћу (кри о ми це се
раду ју ћи обла ку дима који ће вам уско ро испу ни ти плу ћа), прав да те се
да мора те да запа ли те да бисте се сми ри ли, јер сте нер во зни због пре ви -
ше посла и про бле ма и због бес па ри це... Ајао! Ако вам је живот мио, не
спо ми њи те тазе непу ша чу бес па ри цу и иде ју да вас цига ре те сми ру ју.
Осим ако не жели те да вам изра чу на како, ако пуши те кути ју и по на дан,
у смрад, пепео и дим пре тво ри те 345 дина ра днев но, 10.350 месеч но,
124.200 годи шње, што је пре ко хиља ду евра, а да не при ча мо о пери о ду
од десет годи на и шта ако дво је у кући пуши и бла, бла, бла... Лепо вам
каже мо, бес па ри ца је забра ње на тема!

А што се тиче иде је да вам је дуван сред ство за сми ре ње, ваш нека да
забав ни при ја тељ уда ви ће вас пре да ва њем о томе како се, кад попу ши те
јед ну цига ре ту, одмах јавља жеља за сле де ћом, због чега ћете сва ког
мину та поста ја ти све узне ми ре ни ји. И онда, када запа ли те нову, ви запра -
во нисте сми ри ли нер во зу због теку ћих живот них про бле ма, јер о њима,
реал но, нисте ни раз ми шља ли, већ сте се реши ли зави снич ке кри зе, која
поно во почи ње чим се у пепе ља ри нађе и тај дру ги опу шак.

Онда ће досад ња ко вић поче ти да дрви о томе како про из во ђа чи у цига -
ре те трпа ју које ка кве суп стан це које вам, на при мер, реме те цен тар за
жеђ, па мисли те да вам се пуши, а запра во сте жед ни, и цен тар за сре ћу,
па сте депре сив ни без цига ре те. Закле ће вам се и да вели ки део те хеми -
је иза зи ва зави сност која је иста као и она од херо и на. Добро, исти ни за
вољу, све то твр де и струч ња ци. Кажу да је зато данас толи ко тешко лиши -
ти се Пан до ри них кути ја пуње них нико ти ном, катра ном и угљен-монок -
си дом. Но ако то потег не те као аргу мент за нео ста вља ње, ваш (ако тако
наста ви – уско ро бив ши) при ја тељ обја сни ће вам да је он успео да се
осло бо ди гро зне нави ке зато што је „имао пози ти ван став и није сажа ље -
вао себе, већ је себи чести тао што при па да дру штву непу ша ча”. Украт ко,
тупи ће о глу пом пуше њу све док не утр не те и не зажа ли те што сте тог
анти ни ко тин ског фана ти ка уоп ште и позва ли на пиће! Као да све ово
нисте зна ли без њега! Сад мора те да запа ли те од муке!

* * *
Да, ми бив ши пуша чи ствар но уме мо да буде мо напор ни. Али ако јед ног
дана ипак реши те да нас послу ша те, при зна ће те да смо у пра ву и биће те
нам захвал ни. И не мора те да нам се оду жи те, ваша радост, све жи на и
чиње ни ца да више нисте роб инду стри је за про из вод њу кан це ра и срча -
них и можда них уда ра биће нам нај ве ћа награ да. С малим зака шње њем
– сре ћан вам 31. јану ар, Наци о нал ни дан без дуван ског дима!

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Драгана Кожан

Дро га није шала
Они који узи ма ју дро гу су шме ке ри, а
пуше ње мари ху а не је „кул” и „фен си”!
Ова ко мисле тинеј џе ри који су про шле
неде ље узбур ка ли јав ност про во ка тив -
ним фото гра фи ја ма на „Инста грам”
стра ни ци „Дро га Ср би ја”, које је за крат -
ко вре ме виде ло неко ли ко хиља да људи.

Иако је та стра ни ца после тога
затво ре на, нема сум ње да ће се њени

СЕБИ САМ ПОСТАВИО ПРАВИЛО ДА НИКАДА 

НЕ ПУШИМ ВИШЕ ОД ЈЕДНЕ ЦИГАРЕТЕ У ИСТО ВРЕМЕ.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АКТУЕЛНО 3

НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац”
први у све му

СВАКЕ СУБОТЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

КАРДИОЛОГА И ЕКГ

Цена: 3.000 дин

УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 4.000 дин

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД КАРДИОЛОГА

+ УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 7.000 дин

Прегледе обавља 

dr sc. med. 
Слободан Томић
(Институт „Дедиње”)

Заказивање радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

САМО У „НИКО ДЕН ТУ”

Врхун ски ква ли тет, 
а нај по вољ ни је цене

У центру Панчева
смештен је луксузно
опремљени центар за
хитну и рестауратив-
ну стоматологију
„Никодент медик”,
који се од самог отва-
рања истакао по ква-
литету услуга, профе-
сионалном и љуба-
зном особљу и при-
јатном амбијенту.

Стручни тим „Нико-
дента” спреман је да
на једном месту одго-
вори на све захтеве из области
целокупне стоматологије, па
се стога све већи број Панчев-
ки и Панчеваца одлучује упра-
во за посету овом центру, којим
руководи др Ђорђе Николић.

Због вели-
ког интересова-
ња наших сугра-
ђана, у „Нико-
денту” су одлу-
чили да поново
покрену много-
бројне акције у
оквиру којих сто-
матолошке услу-
ге постају доступ-
не свима. Иско-
ристите ову при-
лику и закажите
преглед путем

телефона 064/21-75-056. Ова
савремена и модерно опремље-
на ординација налази се преко
пута старе робне куће, у Ули-
ци Максима Горког 2.

Д. К.

Изве штај о виру со ло шкој ситу -
а ци ји који је нашем листу
доста вио пан че вач ки Завод за
јав но здра вље, потвр ђу је да је
од почет ка над зо ра узор ко ва -
њем до 31. јану а ра на тери то -
ри ји Јужно ба нат ског окру га из
пет узо ра ка (чети ри из Пан че -
ва и јед ног из Али бу на ра)
потвр ђе на инфек ци ја виру сом
гри па Б код три паци је на та –
јед ног сен ти нел ног и два бол -
нич ка. Све три осо бе су с тери -
то ри је гра да Пан че ва.

У Заво ду исти чу да је лабо -
ра то риј ска потвр да за јед ног
паци јен та одра ђе на у Цен тру
за виру со ло ги ју, на Оде ље њу за
инфлу ен цу и дру ге инфек ци је
Инсти ту та за јав но здра вље Вој -
во ди не, а за пре о ста ла чети ри
паци јен та на Инсти ту ту за виру -
со ло ги ју, вак ци не и серу ме
„Тор лак”. Код паци јен та с тери -
то ри је Али бу на ра, који је хоспи -
та ли зо ван у пан че вач кој Општој
бол ни ци, потвр ђен је респи ра -
тор ни син ци ци јал ни вирус.

Тренд инци ден ци је обо ље ња
слич них гри пу током пери о да
од 22. до 28. јану а ра био је у
бла гом пора сту у општи на ма
Пан че во, Кова чи ца и Али бу -
нар – пока за ли су резул та ти
сен ти нел над зо ра, који се у
Јужно ба нат ском окру гу редов -
но спро во ди од 2. окто бра про -
шле годи не. Како кажу у Заво -
ду за јав но здра вље, уку пан

интен зи тет актив но сти виру са
гри па у послед њој неде љи јану -
а ра био је испод пра га сред њег
интен зи те та (Ин-94,62), али је
дво стру ко виши у одно су на
про шлу неде љу посма тра ња
(Ин-51,61).

Ана ли зом попу ла ци о ног над -
зо ра при ја ва обо ље ња слич них
гри пу за 2017/2018. годи ну, у
пери о ду од 1. окто бра 2017. до
28. јану а ра 2018. број при ја -
вље них са обо ље њем слич ним
гри пу с тери то ри је јужног Бана -
та изно си 1.427, што је 74%
мање него у истом пери о ду
посма тра ња у сезо ни 2016/17.

годи не (5.549). Инци ден ци ја је
испод пра га сред њег интен зи -
те та (42,89) с трен дом бла гог
пора ста. Нај ве ћи број при ја -
вље них обо ле лих је у узра сној
гру пи од 30 до 64 годи не.

– У слу ча ју поја ве симп то ма:
пови ше не тем пе ра ту ре пре ко
38 сте пе ни и сувог кашља, оте -
жа ног диса ња и боло ва у миши -
ћи ма и згло бо ви ма, јави те се
иза бра ном лека ру. Оба ве зно
одле жи те и узи мај те доста теч -
но сти: супа, нега зи ра них соко -
ва, лиму на де и чаје ва. Леко ве
кори сти те искљу чи во по саве ту
док то ра – пре по ру чу је Мир ја -

на Осто јин, помоћ ник дирек -
то ра и мена џер за одно се с јав -
но шћу Заво да за јав но здра вље.

Као што је већ позна то,
основ на мера за пре вен ци ју
гри па је вак ци на ци ја. У слу ча -
ју да има те симп то ме боле сти,
избе га вај те руко ва ње, грље ње
и љубље ње. Уко ли ко кија те и
кашље те, покриј те уста и нос
мара ми цом, а након што је
упо тре би те, одмах је баци те у
кан ту за отпат ке. Редов но пери -
те руке теку ћом водом и сапу -
ном и често про ве тра вај те про -
сто ри је у који ма бора ви те.

Д. К.

Оче ку је се да ће 
до 2032. годи не 
обо ле ва ње од рака
пора сти за 70 одсто

У Срби ји се годи шње
дијаг но сти ку је око
36.000 нових 
слу ча је ва кан це ра

У окви ру Кален да ра здра вља,
4. фебру ар се у целом све ту,
као и у нашој земљи, обе ле жа -
ва као Свет ски дан бор бе про -
тив рака. Ову кам па њу покре -
ну ле су Свет ска здрав стве на
орга ни за ци ја и Међу на род на
уни ја за бор бу про тив рака, а
на њихо ву ини ци ја ти ву, она се,
од 2016. до 2018. годи не, реа -
ли зу је под сло га ном „Ми може -
мо. Ти можеш”.

Овај мото слу жи као под сет -
ник на то да и поје ди нац и
зајед ни ца могу дати свој допри -
нос сма ње њу гло бал ног опте -
ре ће ња раком.

Мрач на ста ти сти ка
Пре ма про це на ма Свет ске
здрав стве не орга ни за ци је, обо -
ле ва ње од малиг них боле сти у
све ту је пора сло са 12,7 мили -
о на у 2008. годи ни на 14,1
мили он људи у 2012. годи ни.
Ови бро је ви јесу дра ма тич ни,
али како ства ри сто је, будућ -
ност доно си још горе ста ти сти -
ке. Наи ме, оче ку је се да ће до
2032. годи не обо ле ва ње од рака
пора сти за око 70%, што зна чи
да ће за четр на ест годи на
широм пла не те наjвероватније
бити чак 25 мили о на обо ле -

СВЕТ СКИ ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ МАЛИГ НИХ БОЛЕ СТИ

МОДИ ФИ КО ВА ТИ ФАК ТО РЕ РИЗИ КА

окру гу годи шње у про се ку око
1.350 осо ба обо ли и 930 умре
од малиг них боле сти. Од тога
само у Пан че ву обо ли око 640
и умре око 390 осо ба.

Скри нинг је реше ње
Пре вен ци ја малиг них боле сти
има огро ман јав но здрав стве ни
потен ци јал и пред ста вља нај е -
фи ка сни ји при ступ кон тро ли
малиг них боле сти. На више од
80% свих малиг них боле сти
могу ће је ути ца ти моди фи ко ва -
њем фак то ра ризи ка који су одго -
вор ни за поја ву боле сти. Уко ли -
ко до боле сти ипак дође, њен је
исход могу ће побољ ша ти раним
откри ва њем, тера пи јом и реха -
би ли та ци јом уз одго ва ра ју ће
пали ја тив но збри ња ва ње.

Охра бру је чиње ни ца да су и
у нашој земљи запо че ти скри -
нинг про гра ми раног откри ва -
ња малиг них боле сти које су
нај пре вен та бил ни је – скри нинг
рака дебе лог цре ва, дој ке и
грли ћа мате ри це. Када је реч о
тери то ри ји јужног Бана та, тре -
ба под се ти ти да се у Пан че ву,
по пре по ру ци Мини стар ства
здра вља, спро во де орга ни зо ва -
ни скри нинг про гра ми рака
дебе лог цре ва и рака дој ке.

Како кажу у Заво ду за јав но
здра вље, у 2017. годи ни на скри -
нинг коло рек тал ног кар ци но -
ма у Пан че ву позва но је 4.498
особa, а 3.362 осо бе су ура ди ле
тест на окулт но крва ре ње. Тест
је био пози ти ван код 90 паци -
јен та. Ура ђе но је 60 коло но -
ско пи ја, при чему је откри ве -
но 13 кар ци но ма, дијаг но сти -
ко ва на су и одстра ње на 34 поли -
па, а откри ве но је и јед но обо -
ље ње дебе лог цре ва које не спа -
да у већ поме ну та.

Током про шле годи не на
скри нинг рака дој ке у Пан че ву
је позва но 2.686 жена, а 824
жене су ура ди ле мамо гра фи ју.
Пози ти ван БИРАДС 4 и 5 је
био код 13 нала за. Код 150
жена ура ђе на је додат на дијаг -
но сти ка пре ма Води чу добре
кли нич ке прак се и откри ве на
су два кар ци но ма.

Д. Кожан

лих. Пре ма истом изво ру, у
2012. годи ни у све ту је од свих
лока ли за ци ја малиг них тумо -
ра умр ло 8,2 мили о на људи.

У Срби ји се годи шње у про -
се ку дијаг но сти ку је око 36.000
нових слу ча је ва малиг них боле -
сти, док од рака умре више од
20.000 људи. Када је реч о воде -
ћим узро ци ма обо ле ва ња и уми -
ра ња од рака у нашој земљи,
може се запа зи ти да мушкар -
ци нај ви ше обо ле ва ју и уми ру
од рака плу ћа, дебе лог цре ва и
про ста те, а жене од рака дој ке,
дебе лог цре ва, плу ћа и грли ћа
мате ри це.

На осно ву пода та ка Реги стра
за рак Заво да за јав но здра вље
Пан че во, у Јужно ба нат ском

Пре вен ци ја и бла го вре ме ни пре гле ди спа са ва ју живот

ВИРУ СО ЛО ШКА СИТУ А ЦИ ЈА У ЈУЖНОМ БАНА ТУ

Потвр ђен грип код тро је Пан че ва ца
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Да ли ће и када са наших стам -
бе них згра да и дру гих обје ка -
та бити укло ње ни ради о ак тив -
ни гро мо бра ни који су одав но
тре ба ли да буду заме ње ни без -
о па сним и нешко дљи вим?
Пово дом овог про бле ма који
још увек није решен наш сугра -
ђа нин, адво кат, нека да шњи
мини стар прав де, и посла ник
у Скуп шти ни Срби је Петар
Јојић поста вио је ових дана
више посла нич ких пита ња

Гора ну Три ва ну, мини стру еко -
ло ги је у Вла ди Срби је.

–На првом месту, тра жио сам
да ми одго во ри коли ко има у
Пан че ву ради о ак тив них гро -
мо бра на, и на којим објек ти ма
се нала зе. Затим, зах те вам да
ми одго во ри и на пита ња ко су
вла сни ци тих гро мо бра на, као
и на то ко је овла шћен да их
одр жа ва, а ко би тре ба ло да их
укло ни, и демон ти ра. Под јед -
на ко је важно и то посто ји ли
рок тра ја ња тих гро мо бра на, и

шта су Мини стар ство за зашти -
ту живот не сре ди не и Покра -
јин ски секре та ри јат за зашти -
ту живот не сре ди не пред у зе ли
да се укло не ради о ак тив ни гро -
мо бра ни јер је дока за но да су
они опа сни. И на кра ју, зани -
ма ме и то шта пла ни ра да ура -
ди Мини стар ство за зашти ту
живот не сре ди не да би се гра -
ђа ни ма Пан че ва омо гу ћи ло да
живе у здра вој живот ној сре -
ди ни. Ово је изу зет но важно с
обзи ром да је Пан че во нај за -

га ђе ни ји град у Срби ји, у коме
како је добро позна то, посто је
три петро хе миј ске фабри ке које
угро жа ва ју живот ну сре ди ну –
и зја вио је за „Пан че вац” Јојић. 

Под се ћа мо, Скуп шти на
Срби је је још пре осам годи на
усво ји ла Закон о нукле ар ној
сигур но сти и зашти ти од јони -
зу ју ћих зра че ња којим је изме -
ђу оста лог про пи са но да они
мора ју да буду ски ну ти до кра -
ја 2014. годи не. Међу тим, тај
посао ни до данас још увек није
завр шен. Про це њу је се да у гра -
до ви ма Срби је има око 700
ради о ак тив них гро мо бра на који
су одав но мора ли да буду
демон ти ра ни и укло ње ни. 

Иако су по зако ну за укла -
ња ње ради о ак тив них гро мо -
бра на сада заду же не скуп шти -
не ста на ра тај посао не може
да се завр ши, јер ски да ње и
скла ди ште ње само јед ног гро -
мо бра на кошта око 3.000 евра!
Над ле жне инсти ту ци је у нашој
држа ви поку ша ва ју да обез бе -
де тај новац од дона то ра из
ино стран ства. 

Обја вље но писмо РЕМ-у
у коме се зах те ва од те
инсти ту ци је да тра жи
од РТС-а урав но те же но
изве шта ва ње о 
актив но сти ма како
вла да ју ћих, тако 
и опо зи ци о них пар ти ја.

„Сада шњи трет ман
опо зи ци је је 
недо пустив” – пише
тако ђе у писму. 

Одбор нич ка гру па „Сло бод но
Пан че во” обја ви ла је на сво јој
стра ни на Феј сбу ку писмо чел -
ни ка три на ест опо зи ци о них
пар ти ја, покре та и удру же ња
гра ђа на упу ће но кра јем про -
шлог месе ца Регу ла тор ном телу
за елек трон ске меди је и Саве -
ту РЕМ-а. У њему се упо зо ра ва
на нерав но мер ну засту пље ност
поли тич ких пар ти ја у инфор -
ма тив ним про гра ми ма јав ног
сер ви са и при ват них еми те ра
од како је поче ла пред из бор на
кам па ња. 

„Пози ва мо РЕМ да уз пошто -
ва ње неза ви сно сти уре ђи вач ке
поли ти ке елек трон ских меди ја
у про гра ми ма јав них, али пре
све га комер ци јал них еми те ра
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На јав ном сер ви су тре ба да има више дија ло га, више кри -
тич ког мишље ња, и више опо зи ци је.

(Зоран Пано вић, члан Управ ног одбо ра РТС-а) 

* * *
Раз ре ше ња чла но ва руко вод ства РТС-а су регу ли са на зако -
ном. Ако се пока же да су пре кр ши ли пра ви ла биће раз ре ше -
ни, али про це ду ра нала же да пре тога прво Про грам ски савет
РТС-а ана ли зи ра про грам, и тек онда може да доне се став о
томе.

( Вла ди мир Вуле тић, пред сед ник Управ ног 
одбо ра РТС-а, у обра ћа њу уче сни ци ма про те ста 

одр жа ном испред згра де те медиј ске куће) 

СНС сва ко днев но дово зи акти ви сте из дру гих места у Бео -
град. Зашто?

( Саша Јан ко вић,. пред сед ник 
Покре та сло бод них гра ђа на, Тви тер, 4. фебру ар)

* * *
Вучић про шао пет кру го ва пакла. Шести неће пре жи ве ти.

(Један од насло ва на првој стра ни 
„Срп ског теле гра фа за 7. фебру ар) 

* * *
При хва там да је Демо крат ска стран ка дове де на у лошу ситу -
а ци ју. Нека њена руко вод ства после 2012. годи не су сво јим
незна њем, али и лошим одлу ка ма дева сти ра ли Демо крат ску
стран ку како у бирач ком телу тако и финан сиј ски, и дове ли
нас у огром не дуго ве из којих још не може мо да се изву че мо.

( Дра ган Шута но вац, пред сед ник ДС, 
у инте вјуу за „Данас”, 4. фебру ар) 

* * *
Пошту јем све што је Демо крат ска стран ка до сада ура ди ла
за Срби ју, и све оне који и данас гла са ју за њу. Желео сам и
даље желим да сви зајед но побе ди мо Срп ску напред ну стран -
ку. Да ли сам позван да при су ству јем про шло не дељ ној про -
сла ви 28-годи шњи це од фор ми ра ња ДС-а? Не.

(Дра ган Ђилас, нека да шњи пред сед ник ДС, у одго во ру 
на пита ње „Дана са” како реа гу је на Шута нов че ву опту жбу) 

* * *
Глав на мета напа да режи ма је Ђилас, као нај ја чи опо зи ци о -
ни кан ди дат за гра до на чел ни ка Бео гра да. С дру ге стра не,
Дра ган Шута но вац је три пута, у року од само неко ли ко
неде ља, сво јим поте зи ма помо гао режи му Срп ске напред не
стран ке.

(Бојан Пај тић, у одго во ру на пита ње „Дана са”, 
како комен та ри ше изја ву Дра га на Шута нов ца ) 

* * *
Кад те на ули ци опсу је непо знат човек, онда је то фаши зам.
Кад те Сла ви ша Лекић псу је, вре ђа, и пише прет ње на „Тви -
те ру” и у „он-лајн” изда њу листа „Данас” онда је то сло бо да
изра жа ва ња. Да ли сам добро раз у мео.

(Небој ша Крстић, мар ке тин шки стуч њак, 
„Тви тер”. 6. фебру ар) 

* * *
Ако стe мисли ли да је „Инфор мер” нај го ри од све деце грд но
сте се пре ва ри ли: тај табло ид је тек четвр ти на листи туже -
них днев них нови на коју је сачи нио Савет за штам пу. Нови -
нар ски кодекс је нај че шће кршио „Срп ски теле граф” (1282
пута) „Ало” (1070 пре кр ша ја) и „Курир” ( 1016 тужби).

* * *
(Сла ви ша Лекић, пред сед ник НУНС-а, 

у аутор ском тек сту на сај ту „Ава ан гар да”)

КОНЦЕПТ АКЦИ ЈА ОДБОР НИЧ КЕ ГРУ ПЕ „СЛО БОД НО ПАН ЧЕ ВО” 

ДА МЕДИ ЈИ ПОД ЈЕД НА КО ПРА ТЕ 
ПРЕД ИЗ БОР НУ КАМ ПА ЊУ 

обез бе ди да се пред из бор на кам -
па ња за пред сто је ће бео град -
ске избо ре пра ти урав но те же -
но, под јед на ко, и непри стра -
сно. Под се ћа мо да комер ци јал -
ни еми те ри који су доби ли
наци о нал не фре квен ци је има -
ју закон ску оба ве зу да пошту ју
про фе си о нал не медиј ске стан -
дар де, и шти те зако ном зага -
ран то ван медиј ски плу ра ли тет.
Пра во је гра ђа на и наци о нал -
ни инте рес да пред сто је ћи избо -
ри про тек ну у демо крат ској
атмос фе ри. Сада шњи трет ман
опо зи ци о них пар ти ја, покре та,.
и удру же ња гра ђа на у поје ди -
ним јав ним сер ви си ма и комер -
ци јал ним меди ји ма је дис кри -
ми на тор ски, и недо пу стив, и
један је од фак то ра који нај ви -
ше угро жа ва зако ни тост и леги -
ти ми тет избор ног про це са”-
исти че се у овом писму. 

У њему се може про чи та ти и
да су мно ги гра ђа ни у Срби ји
неза до вољ ни због тога како Регу -
ла тор но тело за елек трон ске
меди је врши сво ју закон ску оба -
ве зу зашти те медиј ског плу ра -
ли зма и јав ног инте ре са у обла -
сти јав ног инфор ми са ња. 

Под се ћа мо, неза до вољ ство
гра ђа на начи ном на који РТС
оба ве шта ва јав ност о доса да -
шњем току пред из бор не кам -
па ње био је повод за про тест
који је одр жан 4. фебру а ра
испред згра де РТС-а, у при су -
ству неко ли ко хиља да људи.

Уче сни ци тог ску па иста кли
су зах тев да јав ни сер вис, с
обзи ром да га пла ћа ју сви гра -
ђа ни, рав но прав но оба ве шта ва
о актив но сти ма свих пар ти ја и
дру гих поли тич ких орга ни за -
ци ја, јер је на то оба ве зан на
осно ву зако на.

На про те сту су затра же не
остав ке нај од го вор ни јих у руко -
вод ству Радио Теле ви зи је Срби -
је, као и пред сед ни ка њено гУ -
прав ног одбо ра. Обја шње но је
да би они то тре ба ло да ура де
због број них при ме ра нео бјек -
тив ног и при стра сног изве шта -
ва ња.

Поје ди ни говор ни ци су опту -
жи ли РТС и због тога што је
по њихо вом мишље њу, та теле -
ви зи ја од уво ђе ња више стра -
нач ког систе ма увек изве шта -
ва ла про тив опо зи ци је, а у
корист вла да ју ћих стра на ка. 

ПОСЛА НИЧ КО ПИТА ЊЕ ПЕТРА ЈОЈИ ЋА ЗА МИНИ СТРА ЕКО ЛО ГИ ЈЕ

Када ће бити укло ње ни ради о ак тив ни гром бра ни? 

НИСУ СКУПИЛИ НИ 500 ЉУДИ! 

Српска напредна странка сматра да све тајкунске паре,

лажи, циркуске представе, обмане и увреде нису помогле

представницима целе опозиције да пошаљу ружну слику

Србије у свет.

Грађани Београда и Србије послали су им јасну и директ-

ну поруку–да не желе никада више да стану уз лопове и

лажове, представнике лоповско-тајкунске коалиције, који су

годинама уништавали нашу државу и чинили све да униште

будућност наше деце.

Шта народ мисли о Ђиласу, Шапићу, Јеремићу, Јанкови-

ћу, Шутановцу, Тадићу, Живковићу и њиховом шефу Мишко-

вићу довољно говори чињеница да вечерас, на протесту

испред зграде РТС-а који су организовали, нису успели да

окупе ни 580 својих чланова! Поређења ради, Синиша Мали

је имао више људи на трибини која је одржана у Вреоцима,

него сва опозиција на вечерашњем протесту.

За разлику од свих њих, Српска напредна странка је увек

радила у корист грађана и наставиће да се свакодневно

бори за њихов бољи живот и већи стандард, за развој и

напредак, јер волимо Београд и целу Србију.

У ПЕТАК, 9. ФЕБРУ А РА 

Долази амба са дор Вели ке Бри та ни је
У петак, 9. фебру а ра, наш град
ће посе ти ти амба са дор Вели ке
Бри та ни је у Срби ји Денис Киф.
Он ће у Раги о нал ном цен тру за
тален те „Михај ло Пупин” зајед -
но са пред став ни ци ма „British
Council”-a за Запад ни Бал кан
као и пред став ни ци ма локал не
вла сти и невла ди них орга ни за -
ци ја при су тво ва ти обе ле жа ва њу
почет ка дру ге фазе реа ли за ци је
про јек та „Актив ни гра ђа ни”.

Циљ тог про јек та је обу ча ва -
ње мла дих у држа ва ма Запа -
ног Бал ка на да боље раз у ме ју
потре бе сво јих локал них зајед -

ни ца и њихов поло жај у реги о -
ну да би актив но ради ли на
побољ ша њу. 

Про је кат „Актив ни гра ђа -
ни”је важан и због тога што је
осми шљен ради јача ња спо соб -
но сти мла дих које су потреб не
за запо шља ва ње на савре ме -
ном тржи шту рада, и вође ња
више пажње инсти ту ци ја пре -
ма аспи ра ци ја ма и потре ба ма
мла дих.

Реа ли за ци ја овог про јек та у
Срби ји поче ла је децем бра 2017.
годи не. Инструк то ри из Вели ке
Бри та ни је тада су одр жа ли пето -

днев ну ради о ни цу за 35 чла но -
ва НВО са Запад ног Бал ка на.
Током обу ке су обра ђе ни раз -
ли чи ти при ме ри потре ба мла -
дих на локал ном нивоу, и зајесд -
но са уче сни ци ма су про на ђе ни
начи ни за њихо во реша ва ње. 

Парт не ри „British Council”-
a у реа ли за ци ји овог про јек та
су Цен тар за еду ка ци ју и тран -
спа рент ност из Пан че ва, Удру -
же ње сту де на та са хен ди ке -
пом из Бео гра да, Жен ска
алтер на ти ва из Сом бо ра, Цен -
тар за омла дин ски рад из
Новог Сада, итд. 

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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Желе ли ми то или не, интер нет је
део наше сва ко дне ви це. Отка ко се
про бу ди мо, кому ни ци ра мо с при ја -
те љи ма, инфор ми ше мо се и истра -
жу је мо. Када смо сами, одлич но је
дру штво, али и у пери о ди ма гро зних
виру са, и један је од оми ље них видо -
ва заба ве.

Пита ли смо наше сугра ђа не коли -
ко они вре ме на днев но про во де на
интер не ту и које савре ме не тех но ло -
ги је нај че шће кори сте.

АЛЕК СА БОР КО ВИЋ, сту дент:
– Интер нет кори стим у про се ку

два-три сата днев но. Нај ви ше као
медиј инфор ми са ња и кому ни ка ци је
с дру гим људи ма. Савре ме не тех но -
ло ги је су део моје сва ко дне ви це, а с
обзи ром на то да сту ди рам диги тал -
не умет но сти и радим као сни ма тељ
на ОКК и МТС теле ви зи ји, логич но,
видео-каме ра је „оруж је” које ми је
увек при руци. Играм се њоме на све
могу ће начи не.

АНЂА БУБО ЊА, кому ни ко лог: 
– Тешко пита ње. Сигур но чети ри

до пет сати днев но. Нај ви ше сам на
„Инста гра му” и „Гуглу”. Од савре ме -
не тех но ло ги је нај ви ше кори стим

теле фон, који ми је заме нио и ком -
пју тер.

АЛЕК САН ДРА ЊАГУЛ, сту дент ки ња
нови нар ства:

– По цео дан сам на интер не ту, јер
се нај че шће пре ко „WhatsApp-a” чујем
с деч ком и при ја те љи ма. У тре ну ци -
ма доса де ула зим на „Инста грам” без -
број пута. Када ми је потреб на инфор -
ма ци ја у вези с факул те том, про на -
ла зим је у гру пи на „Феј сбу ку”, у којој
су све коле ге. Тако ђе, посто је мно ги
сај то ви на које сами про фе со ри „поста -
вља ју” инфор ма ци је, па и њих често
про ве ра вам. Иако посто ји мишље ње
да нас је интер нет учи нио асо ци јал -
ним, сма трам да је вео ма кори стан и
због факул те та и посла којим се бави -
мо, и зато што нам је гото во сва ка
инфор ма ци ја на све ту доступ на.

БИЉА НА ПЕТРО ВИЋ, трго вац:
– Немам одре ђе но вре ме коли ко

сам на интер не ту днев но, али сигур -
но више од два сата. Савре ме не тех -
но ло ги је кори стим нај ви ше у вези
са еду ка ци јом, јер се бавим пле те -
њем, али и за рекла ми ра ње мојих
про из во да на „Инста гра му” и на „Феј -
сбу ку”.

ДУШАН МИЛОЈ КОВ, бици кли ста: 
– Интер нет кори стим сва ки дан по

сат вре ме на. То ми је тре нут но једи ни
вид кому ни ка ци је на даљи ну којом оства -
ру јем раз ме ну мишље ња. Тај начин сма -
трам брзом поштом и сред ством брзог
про то ка инфор ма ци ја, без којег се данас
не може ништа у савре ме ном све ту. Нај -
ви ше га кори стим када сам на путо ва -
њи ма бици клом по целој Евро пи. Имам
пуно при ја те ља који ма се наја вљу јем
када сти жем. Савре ме не тех но ло ги је
кори стим нај ви ше за истра жи ва ње лепих
пре де ла у разним земља ма које желим
да видим и упо знам. Тако сазна јем нај -
бо ље и нај бр же све што ме зани ма о
некој земљи и гра до ви ма у њој.

МИО ДРАГ ВИДО ВИЋ, тре нер у ори -
јен ти ринг клу бу ОСА Пан че во:

– На интер не ту про ве дем од три до
пет сати днев но, јер имам доста оба ве -
за пре ма стра ни ци клу ба. Поне кад погле -
дам неки филм или нешто на „Вики пе -
ди ји”. Углав ном кори стим „Феј сбук”
месин џер на теле фо ну, али и неке апли -
ка ци је, као што су „WhatsApp” и „Viber”,
јер ми је лак ше да кому ни ци рам с клин -
ци ма које тре ни рам.

Анке ти ра ла 

Мир ја на Марић Велич ко вић

Б. ПЕТРОВИЋА. ЊАГУЛ Д. МИЛОЈКОВ М. ВИДОВИЋ

НАША АНКЕТА

КОЛИ КО ВРЕ МЕ НА ДНЕВ НО ПРО ВО ДИ ТЕ НА ИНТЕР НЕ ТУ?

Неко ли ко сати информисањa и дружењa

А. БУБОЊАA. БОРКОВИЋ

ХРОНИКА

КАКАВ НАМ ЈЕ КВА ЛИ ТЕТ УСЛУ ГА СОЦИ ЈАЛ НЕ ЗАШТИ ТЕ

ПАН ЧЕ ВО НАЈ ОД ГО ВОР НИ ЈИ 
ГРАД У СРБИ ЈИ

ка који је учи њен, про ве ра ва ли смо
шта се ура ди ло када је реч о датим
пре по ру ка ма. Ради ли смо и на осна -
жи ва њу струч них рад ни ка који су
директ но укљу че ни у про цес пру жа ња
услу га. Што се тиче наших пред ло га
упу ће них локал ној само у пра ви, они се
одно се на Стра те ги ју раз во ја соци јал -
не зашти те Гра да Пан че ва, која је ура -
ђе на за пери од 2014–2018. годи не, па
је сто га сада потреб но запо че ти дефи -
ни са ње пра ва ца раз во ја већ посто је -
ћих услу га и иден ти фи ко ва ње оних
које у зајед ни ци недо ста ју. Јед на од
пре по ру ка Заво да, с циљем раци о на -
ли за ци је тро шко ва, јесте и да се ради
на умре жа ва њу удру же ња на локал ном
нивоу – иста кла је Анђе ли ја Ђоло вић.

Пре ма речи ма Милен ка Чуч ко ви -
ћа, чла на Град ског већа заду же ног за
под руч је рада, запо шља ва ња и соци -
јал них пита ња, град тежи да услу ге
соци јал не зашти те поја ча и подиг не
на виши ниво, те ће се сто га сарад ња
с Покра јин ским заво дом наста ви ти и
у 2018. годи ни. За те свр хе је већ
издво је но 600.000 дина ра.

Д. Кожан

Шта ради мо добро, а где
су нео п ход на побољ ша ња

Дефи ни са ти прав це раз во ја,
умре жи ти удру же ња

Про грам се наста вља 
и ове годи не

Покра јин ски завод за соци јал ну зашти -
ту реа ли зо вао je Про грам мони то рин -
га и ева лу а ци је ква ли те та услу га соци -
јал не зашти те у Гра ду Пан че ву, а
резул та ти овог про це са пред ста вље -
ни су на завр шној кон фе рен ци ји упри -
ли че ној у петак, 2. фебру а ра, у малој
сали Град ске упра ве.

Изра ду ова квог про гра ма стрикт но
нала же Закон о соци јал ној зашти ти из
2011. годи не, а циљ тог спе ци фич ног
оце њи ва ња јесте да кори сни ци услу га
соци јал не зашти те доби ју што ква ли -
тет ни ји трет ман, али и да се они ма који
услу ге пру жа ју, као и самом Гра ду, који
их финан си ра, омо гу ће струч на подр -
шка и пре по ру ке о томе како да свој
даљи рад уна пре де и побољ ша ју.

Ко је био под лупом
Зани мљи во је да ова кву врсту екс тер -
ног над зо ра, мони то рин га и ева лу а -
ци је у обла сти соци јал не зашти те до
сада није вршио нико у Срби ји, а Пан -
че во тај про цес успе шно спро во ди већ
три годи не. Током про шле годи не
Покра јин ски завод је пра тио рад Дома
„Срце” у Јабу ци, Герон то ло шког цен -
тра и Сигур не куће.

– Позна та је чиње ни ца да је Пан че -
во један од соци јал но нај од го вор ни -
јих гра до ва у Репу бли ци Срби ји. На
то, пре све га, ука зу ју две ства ри: висок
ква ли тет услу га соци јал не зашти те и
финан сиј ска сред ства која издва ја мо
за те услу ге. У 2017. годи ни буџе том
смо пла ни ра ли пре ко 393 мили о на
дина ра за услу ге соци јал не зашти те,
а реа ли зо ва но је нешто више од 320

мили о на. Ове годи не смо у те свр хе
опре де ли ли око 350 мили о на дина -
ра. Мони то ринг услу га ради мо од
2015. годи не и досад смо од Покра -
јин ског заво да доби ли неза ви сан
поглед на ква ли тет наших број них
услу га, као и кори сне пре по ру ке, које
смо и ува жи ли – иста као је, изме ђу
оста лог, гра до на чел ник Саша Павлов.

Дирек тор ка Покра јин ског заво да за
соци јал ну зашти ту Тати ја на Грн чар -
ски похва ли ла је чиње ни цу да је Град
Пан че во сагле дао важност ула га ња
сред ста ва у одре ђе не услу ге, али и да
је уви део коли ко је важно про ве ри ти
како су се та сред ства кори сти ла и
какав је био ква ли тет услу ге по крај -
ње кори сни ке.

Шта су при о ри те ти
Пре ма речи ма Анђе ли је Ђоло вић,
савет ни це за соци јал ну зашти ту у
Покра јин ском заво ду, пан че вач ка
локал на само у пра ва пока за ла је да јој
је један од при о ри тет них циље ва раз -
ви ја ње нових и уна пре ђи ва ње посто -
је ћих услу га соци јал не зашти те.

– Током 2016. и 2017. годи не ста ви -
ли смо акце нат на сагле да ва ње напрет -

Задо вољ ство кори сни ка је увек на првом месту

Деветнаести број годишњег издања
Гласника музеја Баната представљен
је у среду 31. јануара у Народном
музеју Панчево. 

У изради овог часописа учествова-
ло је преко четрдесет сарадника из
музеја у Панчеву, Кикинди, Вршцу,
Зрењанину, Белој Цркви и осталих
сродних установа. Неке од текстове
су писали стручњаци из Завода за
заштиту споменик културе у Панчеву
и по први пут полазници Регионал-
ног центра за таленте „Михајло Пупин“. 

- Овакав годишњак је врло неопхо-
дан Панчеву. као и свим установама
културе у Банату. На овај начин успе-
вамо да сачувамо један део локалне
историје и културе, рекао је директор
Народног музеја Панчево Мирослав
Бирцлин. 

„Гласник музеја Баната“је стручни
часопис из области музеологије, умет-
ности и културе, основан 1988. као
„Гласник Народног музеја Панчево“.
Имао је задатак да стручној и широј
јавности представи резултате науч-
них истраживања и музеолошке делат-

ности у нашем Музеју. Од 1995. часо-
пис прераста у „Гласник музеја Бана-
та“, када се панчевачком Музеју при-
дружују и колеге из Кикинде, Вршца,
Зрењанина и Беле Цркве. Уредник
овог издања Дамир Прашникар је
истакао да се садашњи креатори часо-
писа труде да испоштују све циљеве
које су имали оснивачи часописа, али
и да их и унапређују. 

- У релазацији овогодишњег часо-
писа је заједно радило преко четде-
сет сарадника – аутора, рецезената,
коректора, лектора ,преводиоца и оста-
лих чланова редакције, и мислим да
је овај тимски рад дао веома добар
резултат – рекао је Прашникар.

Чланци су подељени у више цели-
на: археологија, етнологија, историја,
историја уметности, конзервација, гра-
ђа, извештаји и прилози и прикази. 

Средства за реализацију Гласника
обезбеђена су из Покрајинског секре-
таријата за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницима
и буџета Града Панчева.

М. М. В:  

ПРЕДСТАВЉЕН НОВИ БРОЈ ГЛАСНИКА МУЗЕЈА БАНАТА

Очување локалне историје
и културе

Панчево ће заједно са још 7 војво-
ђанских градова ( Нови Сад, Субо-
тица, Зрењанин, Кикинда, Вршац,
Сремска Митровица, и Сомбор) ове
и следеће године имати прилику да
се представи на 4 велика међуна-
родна сајма који су намењени потен-
цијалним инвеститорима (Пекинг,
Франкуфрт, Минхен, и Берлин) чуло
се на седници Градског већа која је
одржана 6. фебруара. 

Споразум о заједничком предста-
вљању војвођанских градова потпи-
сан је у Покрајинској влади, а том
приликом је истакнуто да ће зајед-
нички наступи на инвестиционим
сајмовима бити добра шанса за при-
влачење заинтересованих за улага-
ња у Војводини, и промоцију војво-
ђанске привреде. 

Међу важним одлукама које су
донете на седници Градског већа су
и оне из којих се види да се у Пан-
чеву све интензивније ради да би се
завршили послови у вези са инфра-
структурним опремањем Северне
индустријске зоне. 

Чланови Градског већа одлучили
да Секретаријат за инвестиције Град-
ске управе буде носилац послова
који ће омогућити припремање
потребне документације, надзор над

радовима, извештавање градоначел-
ника Панчева и покрајинских инсту-
ција о радовима, итд. За координа-
тора свих послова је изабран Ђури-
ца Ресановић, секретар Секретари-
јата за инвестиције Градске управе. 

Градско веће Панчева је дало зеле-
но светло и за предлог да се одреди
носилац посла на пројекту „Друга
фаза изградње потамишког колек-
тора”. Због људских и техничких
капацитета и бројних до сада успе-
шно реализованих послова предло-
жено је да то буде Јавно комунално
предузеће „Водовод и канализаци-
ја”. У име Града Панчева оно ће бити
задужено за реализацију овог вели-
ког посла.

На седници Градског већа која је
одржана 6. фебруара су усвојени

годишњи програми управљања спо-
меницима природе „Два стабла белог
јасена” ( код Долова) „Ивановачка
ада”, „Стабло црнолисне букве” ( у
Омољици) и „Кестен Ћурчина” ( у
Панчеву) О одржавању тих природ-
них драгуља водиће рачуна одређе-
на јавно-комунална предузећа а да
би оно било што боље у градском
буџету је издвојена одређена сума
новца. 

М. Г. 

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Представљање на важним
међународним сајмовима



Рок за учешће у акцији „Нај-
бољи из Србије“ продужен је
до 12. фебруара. Доделу овог
вредног признања за које се
могу пријавити компаније из
наше земље традиционално
организују Привредна комора
Србије и Министарство трго-
вине, туризма и телекомуни-
кација. 

Најбољи робни и корпора-
тивни брендови ове године ће
бити бирани у 24 категорије,
међу којима су и три нове –
Најбољи хотел у Србији, Нај-

бољи „мали“ туристички сме-
штај у Србији и Најбољи орган-
ски производ из Србије.

Традиционална акција ПКС и
Министарства трговине, тури-
зма и телекомуникација која се
ове године органзује по тринае-
сти пут подиже видљивост дома-
ћих брендова, а признање које
је од 2004. понело 312 добитни-
ка у различитим категоријама. 

Критеријуми за избор најбо-
љих дефинисани су посебном
методологијом, која обухвата
анализу тржишно-финансијских

параметара, гласање потроша-
ча, пословних партнера и струч-
њака, као и оцене жирија. У
жирију су представници Мини-
старства трговине, туризма и
телекомуникација, Министар-
ства привреде, Привредне комо-
ре Србије и истакнути струч-
њаци из света маркетинга, кому-
никација и медија, заштите
потрошача. Гласање почиње сре-
дином фебруара.

Од 2004, када је акција „Нај-
боље из Србије“ први пут орга-
низована, номиновано је више

од 1700 брендова. Из годину у
годину све је више пријавље-
них компанија за ово призна-
ње и све више потрошача, при-
вредника и стручњака који гла-
сају за најбоље.

Учешће у акцији је бесплат-
но, пријављивање компанија и
гласање је онлајн на званич-
ном сајту www.naj bo lje iz sr bi -
je.com ,а информације ће бити
доступне и на друштвеним мре-
жама ове акције и Привредне
коморе Србије.

М. М. В.

ЈОШ ЈЕДНА ШАНСА ЗА ПРИВРЕДНИКЕ

Продужен рок за пријаву

ПРО ЈЕ КАТ УДРУ ЖЕ ЊА „НА ПОЛА ПУТА”

ЗНА МО ЛИ ШТА ЈЕ САМО ЗА СТУ ПА ЊЕ
Систе мат ска 
подр шка осо ба ма 
са инте лек ту ал ним и
физич ким тешко ћа ма

Реа ли за ци ја поче ла
2016. годи не

Финан сиј ска подр шка
Европ ске уни је

Један од број них важних про -
је ка та које удру же ње „На пола
пута” кон ти ну и ра но спро во ди
с циљем да побољ ша ква ли тет
живо та осо ба са инте лек ту ал -
ним тешко ћа ма и пот по мог не
њихо ву инклу зи ју у дру штво,
почео је у апри лу 2016. годи не
и тра ја ће 24 месе ца.

Његов назив је „Само за ступ -
ни ци за основ на пра ва осо ба
са инва ли ди те том у Срби ји”, а
више речи о томе шта су уче -
сни ци у окви ру њега до сада
пости гли, било је на три би ни
одр жа ној у поне де љак, 5. фебру -
а ра, у про сто ри ја ма Град ске
упра ве.

Гово ри ти у сво је име
Чла но ви Гру пе за само за сту -
па ње оку пља ли су се током
прет ход них месе ци јед ном
недељ но на јед но ча сов ним
ради о ни ца ма и учи ли су да
гово ре у сво је име о про бле ми -
ма који ути чу на њихов живот
и да се зала жу за сво је ста во ве
пред дру гим дру штве ним гру -
па ма, поли ти ча ри ма и доно -
си о ци ма одлу ка у цели ни.

Прва гру па за само за сту па -
ње осно ва на је у удру же њу „На
пола пута” још 2014. годи не, а
у акту ел ном про јек ту уче ству -
ју и слич ни тимо ви из Јаго ди -

не, Новог Сада и Бео гра да. Про -
је кат финан си ра Деле га ци ја
Европ ске уни је у Репу бли ци
Срби ји у окви ру про гра ма EID-
HR-а под нази вом „County
Based Support Scheme 2016”.

– Циље ви про јек та су да
допри не се мо пошто ва њу људ -
ских пра ва осо ба са инва ли ди -
те том у Срби ји, да осна жи мо и
укљу чи мо осо бе са инте лек ту -
ал ним тешко ћа ма за актив ну
бор бу за сво ја пра ва, да јача мо
капа ци те те удру же ња гра ђа на
за фор ми ра ње гру па за само -
за сту па ње, да спро во ди мо међу -
на род не и наци о нал не прав не
акте, да ства ра мо наци о нал ну
мре жу само за ступ ни ка и, на
кра ју, да се пове же мо са европ -
ском плат фор мом за само за -
ступ ни ке. Током реа ли за ци је
про јек та дошли смо до закључ -
ка да је само за сту па ње начин
да обез бе ди мо систе мат ску
подр шку осо ба ма са инте лек -
ту ал ним и физич ким тешко -
ћа ма да гово ре у сво је име и
зала жу се за сво ја пра ва – рекла
је Алек сан дра Јанић, води тељ

Гру пе за само за сту па ње у удру -
же њу „На пола пута”.

Вели ки напре дак
Она је набро ја ла и шта су све
уче сни ци про јек та пости гли до
сада.

– Уче ство ва ли смо у раду
фокус-гру пе за јача ње капа ци -
те та локал них само у пра ва у
југо и сточ ној Евро пи, коју је
орга ни зо ва ла Град ска упра ва.
Дали смо пред ло ге за уна пре -
ђе ње кому ни ка ци је Град ске
упра ве са осо ба ма са инва ли -
ди те том, који су ува же ни. Сва -
ко днев но смо се само за сту па -
ли пред дру гим људи ма и орга -
ни за ци ја ма. Уче ство ва ли смо
на завр шној реги о нал ној кон -
фе рен ци ји о соци јал ној инклу -
зи ји гра до ва у Загре бу, као и у
обу ци „Спре ча ва ње наси ља над
жена ма са инва ли ди те том у
рези ден ци јал ним усло ви ма” –
издво ји ла је Јани ће ва.

Пре ма речи ма само за ступ -
ни ка Нема ње Јови ћа из удру -
же ња „На пола пута”, чла но -
ви гру пе су на ради о ни ца ма

нау чи ли број не вешти не нео -
п ход не за вође ње ква ли тет ног
живо та.

– При ча ли смо о про бле -
ми ма с који ма се сусре ћу мла -
ди данас, а то су, изме ђу оста -
лог, дис кри ми на ци ја и неу -
ва жа ва ње раз ли чи то сти, неза -
по сле ност и лоша кому ни ка -
ци ја с вршња ци ма, настав ни -
ци ма и роди те љи ма. Уве жба -
ли смо да се за сво ја пра ва
бори мо, да само стал но или у
гру пи доно си мо одлу ке, да
иска же мо сво је мишље ње а
да при том никог не увре ди -
мо и да буде мо одго вор ни
како за себе, тако и за зајед -
ни цу у којој живи мо – рекао
је Јовић.

Сви они који би желе ли да
уче ству ју на ради о ни ца ма за
само за ступ ни ке и да нау че
нешто више о тој теми, могу
посе ти ти неки од саста на ка
који се одр жа ва ју четврт ком,
од 13 до 14 сати, у про сто ри ја -
ма удру же ња у Ули ци цара
Душа на 1.

Д. Кожан

Има мо пра во да сло бод но изра зи мо сво је мишље ње
Јед но зр нац (Triticum mono-
coccum L.), у наро ду познат
као шиљ или пир јед но зр -
нац, уз дво зр нац, нај ста ри -
је је жито које су људи гаји -
ли на нашој пла не ти. Само -
ни кли пир јед но зр нац људи
су саку пља ли и кори сти ли
у исхра ни још у пале о ли ту
(пре 16.000 годи на). Гаје на
врста је поре клом с гор њих
обла сти плод ног полу ме се -
ца Бли ског исто ка, где су је
људи, пре ма архе о ло шким
изво ри ма, поче ли про из во -
ди ти пре око 10.000 годи на
(сред ње каме но доба). Од
север ног дела плод ног полу -

ме се ца ова врста се шири ла
у про из вод њи ка Кав ка зу,
Бал ка ну, све до цен трал них
дело ва Евро пе. У исхра ни
се зрно кори сти ло за кува -
ње каше, слич но као и дво -
зр нац. С поја вом при но сни -
јих жита, круп ни ка, као и
голо зр них врста пше ни це,
јед но зр нац је поти снут из
про из вод ње. До сре ди не XX
века у алп ским обла сти ма
и на про сто ру Кав ка за, Кри -
ма и Бал ка на мести мич но
су гаје ни ози ми и про лећ ни
шиљ у сиро ма шним, брд -
ским и пла нин ским под руч -
ји ма у екс тен зив ним усло -
ви ма про из вод ње.

Биљ ке јед но зрн ца има ју
виша ста бла и дужи веге та -
ци о ни пери од од обич не
пше ни це. Зрно ове пше ни -
це чвр сто је оба ви је но пле -
ва ма и пле ви ца ма, после
жетве оста је пле ви ча сто, па
га је пре упо тре бе у људ ској
исхра ни потреб но ољу шти -
ти. При но си се кре ћу од 2,5
до 3,5 т ха -1. У мар ги нал -
ним под руч ји ма за гаје ње
пра вих жита у непо вољ ни -
јим годи на ма и на сиро ма -
шним земљи шти ма про лећ -
не сор те јед но зрн ца могу
дати веће при но се зрна од
про лећ них сор ти обич не
пше ни це. Зрно ове пше ни -
це има већи садр жај про те -

и на од модер них пше ни ца
и сма тра се хран љи ви јим
јер има и веће коли чи не
масти, фос фо ра, кали ју ма,
пири док си на и бета-каро -
те на. Шире њем орган ске
про из вод ње у земља ма цен -
трал не Евро пе седам де се -
тих годи на XX века, због
сво јих агро ном ских и нутри -
тив них осо би на, пше ни ца
јед но зр нац се вра ћа у про -
из вод њу. Јед но зр нац се
данас гаји ради зрна које се
као цело кори сти за пра вље -
ње паху љи ца, при пре му
супа, сала та, сосо ва или
самле ве но у сме ша ма с бра -

шном дру гих жита у пекар -
ској инду стри ји. У исхра ни
дома ћих живо ти ња кори сте
се нео љу ште на зрна као кон -
цен тро ва на сточ на хра на, а
над зем на био ма са као волу -
ми но зна. Тре ба иста ћи да
нови је селек ци је, које има -
ју чвр сто и висо ко ста бло,
успе шно заме њу ју овас и
три ти ка ле у крм ним сме -
ша ма, на већим над мор ским
виси на ма, у усло ви ма хлад -
ни је кон ти нен тал не кли ме.
Због све га тога селек ци о ни -
са не сор те јед но зр на ца инте -
ре сант не су за гаје ње у спе -
ци фич ним агро е ко ло шким
усло ви ма, на малим повр -
ши на ма у систе му орган ске
про из вод ње, ради зрна или
био ма се која се може кори -
сти ти као зеле ни шно ђубри -
во. На наг ну тим тере ни ма
и у под руч ји ма јаких зим -
ских ветро ва пого дан је за
гаје ње као покров ни усев.

Пире ви јед но зрн ци данас
су на већим повр ши на ма у
про из вод њи засту пље ни у
Инди ји и Тур ској. У Евро пи
се у Ита ли ји и Фран цу ској
гаје у мар ги нал ним под руч -
ји ма, на има њи ма која се
баве орган ском про из вод -
њом, због сво јих нутри тив -
них вред но сти и при ла го ђе -
но сти мање повољ ним агро -
е ко ло шким усло ви ма.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ
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Пшеница једнозрнац

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Секретаријат за пореску адми-
нистрацију града Панчева оба-
вештава пореске обвезнике који
не воде пословне књиге – физич-
ка лица да у среду, 14. фебруа-
ра, доспева прва рата за порез
на имовину за 2018. годину и
да је у току достава уплатница.

Код пореских обвезника који
су у прописаним роковима

плаћали обавезе, износ на
уплатници је у висини обаве-
зе утврђене за последње тро-
месечје 2017. године – наводе
у Секретаријату. Ако порез
нисте плаћали на време, биће
вам испостављен рачун за
неплаћену главницу по реше-
њима увећану за камату обра-
чунату у складу са законом, а

на то ће бити додат износ прве
рате за порез на имовину за
текућу годину.

Из Секретаријата апелују на
обвезнике да благовремено
измире своја дуговања како би
избегли плаћање камате и
покретање прекршајног поступ-
ка и принудне наплате.

Д. К.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

Доспева рата за порез на имовину

Регионална привредна комо-
ра Јужнобанатског управног
округа, у сарадњи са Привред-
ним Саветником из Београда
организовала је у понедељак,
5. фебруара семинар на тему
„Годишњи финансијски изве-
штај, обрачун пореза на добит
за 2017.годину и остале акту-
елне теме“ на којем је било
више од седамдесет учесника. 

Овом приликом предавачи
су објаснили новине у пропи-
сима везане за израду годи-
шњег финансијског извештаја

са практичним примерима,
припремне радње за саставља-
ње финансијског извештаја за
2017.годину у складу са важе-
ћим прописима, као и обрачун
пореза на добит за привредна
друштва и друга комерцијална
правна лица за 2017.годину.

Скуп је отворио нови дирек-
тор Регионалне привредне
коморе Јужнобанатског управ-
ног округа др Марко Ћулибрк,
а присутнима се обратио и
Милош Јелић из Привредне
коморе Србије. М. М. В. 

СЕМИНАР У РЕГИОНАЛНОЈ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ ЈУЖНОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Новине у прописима
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју нашег листа
питали смо вас који је ваш
рецепт за најбољу зимску
салату. „Панчевац” и изда-
вачка кућа „Вулкан издава-
штво” припремили су по
један примерак књиге „Пала-
та од папира” Ерин Вот за
два наша читаоца или чита-
тељке који су најкреативни-
је одговорили на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:

„Моја зимска салата изгле-
да овако: ред чварака, ред лука,
ред сланинице, ред сира и
одгоре декорација од ђакони-
ја из туршије. Да ти крене вода
на уста, је л’ да?” 064/3020...

„Наша омиљена зимска
салата прави се од листа кисе-
лог купуса у који се спакује
млевено месо помешано с
пиринчем. Све се то смести
у лонац између сувог меса и
знате већ о чему причамо...”
060/4434...

Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-
ативнијих одговора на пита-
ње колико времена током
дана проводе гледајући теле-
визију. Они ће освојити по
један примерак књиге „Тај-
на ватра” К. Џ. Доерти и
Карине Розенфелд.

То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори сле-
дећих одговора:

„Не гледам телевизију, не
волим илузију, имам о
будућности лепшу визију.”
063/1241...

„Одавно сам продала теле-
визор и купила полицу за
књиге. То ми је најбоља инве-
стиција у животу.” 065/5776...

С добитницима ћемо кон-
тактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потра-
жите на страницама овог бро-
ја „Панчевца”.

Д. К.

Два читаоца који до среде, 14. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико вре-
мена током дана проводите у спремању хране?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Мамин тест” Роба Фицпатрика. Најбо-
ље 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.

Кажу да никада не би треба-
ло да питате своју маму да
ли је ваша идеја о послу који
бисте желели да започнете
добра или није, јер мама вас
воли и највероватније ће вас
слагати. Истина је да никога
не би требало да питате да
ли је ваша идеја о покретању
бизниса добра или није. Јед-
ноставно, то је лоше питање
и свако кога будете питали,
слагаће вас бар мало. Запра-
во, они и немају обавезу да
вам кажу истину. Ви сами
морате да сазнате и схватите
да ли је оно што сте наумили
да урадите вредно ваших
напора и ресурса или није.

Разговор с купцима је јед-
на од основних поставки
успешног стартапа. Знамо да
у тој ситуацији морамо дати
све од себе, јер је веома тешко
обавити кључне разговоре
ваљано. „Мамин тест” вам

износи примере како кому-
никација с важним клијен-
тима може кренути у погре-
шном смеру и како можете
успешно да је остварите и
обезбедите себи сигурна сред-
ства.

„Мамин тест” Роба Фицпатрика

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Инамората” Меган Чанс

Два читаоца који до среде, 14. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Који је ваш
рецепт за најбољу зимску торту?”, наградићемо по једним пример-
ком књиге „Инамората” Меган Чанс. Најбоље одговоре ћемо обја-
вити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети 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.

Била је оличење Венеције,
са својом бесмртном способ-
ношћу да се одупре време-
ну, с тим дивним тајанстве-
ним очима које су обећава-
ле избављење и спас и усна-
ма које су шапутале на сто-
тине заносних обећања. Обе-
ћања сатканих од лажи.

Побегавши од скандала у
Њујорку, амбициозни умет-
ник Џозеф и његова сестра
Софи стигли су у очаравају-
ћу деветнаестовековну Вене-
цију и имају само једно на
уму: желе да пронађу бога-
тог покровитеља за Џозефов
рад. Али загонетни Ханига-
нови нису једини који нешто
таје. Џозефов таленат убрзо
ће привући пажњу отмене и
величанствене куртизане,

музе која је инспирисала
ремек-дела великих уметни-
ка. Жена која најбоље зна
колика је цена вечне славе.

ПРО ШЛОГ ПЕТ КА У ДОМУ ВОЈ СКЕ

ОДР ЖАН ПРВИ ОФИ ЦИР СКИ БАЛ 
У ПАН ЧЕ ВУ

Насту пи ла је пле сна
гру па „Тамо дале ко”
из Новог Сада, 
саста вље на од 
при пад ни ка Прве
бри га де Коп не не 
вој ске и Реч не 
фло ти ле

У пре пу ној сали Дома Вој ске
Срби је про шлог пет ка је одр -
жан први офи цир ски бал у пан -
че вач ком гар ни зо ну.

На том лепом дога ђа ју прва
је насту пи ла пле сна гру па „Тамо
дале ко” из Новог Сада, саста -
вље на од при пад ни ка Прве бри -
га де Коп не не вој ске и Реч не
фло ти ле. Њени чла но ви су за
све при сут не пле са ли уз ком -
по зи ци је „Срп ки ња”, „Дор ћол -
ка”, „Бојар ка”, „Кра ље во оро”,
„На лепом пла вом Дуна ву” и
„Пук ни, зоро”.

У дру гом делу бала, уз так -
то ве ком по зи ци ја „Срп ски вал -
цер” и „Тамо дале ко” и „Вој во -
ђан ског спле та”, запле са ли су
сви гости. Ком по зи ци је су изво -
ди ли  чла но ви умет нич ког
ансам бла Мини стар ства одбра -
не „Ста ни слав Бинич ки”, под
дири гент ском пали цом мајо ра
Иго ра Митро ви ћа.

Првом офи цир ском балу у
Пан че ву при су ство ва ли су коман -

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Шта се крије 
у листу купуса?

дант Коп не не вој ске гене рал-
пот пу ков ник Мило сав Симо вић,
бри гад ни гене ра ли Жељ ко Петро -
вић и Зоран Велич ко вић, капе -
тан бој ног бро да Андри ја Андрић,
начел ни ца Јужно ба нат ског управ -
ног окру га Дани је ла Лон чар, пен -
зи о ни са ни при пад ни ци вој ске и
број ни гости из кул тур ног и јав -
ног живо та овог гра да.

Први офи цир ски бал у Срби -
ји изве ден је 1852. годи не.
Након тога ти дога ђа ји су орга -
ни зо ва ни у свим гар ни зо ни ма
у Срби ји у пери о ду изме ђу два
свет ска рата, а тач ни пода ци о

томе да ли је бало ва било и у
Пан че ву не посто је. Орга ни зо -
ва ње офи цир ских бало ва на
начин на који их данас орга -
ни зу ју при пад ни ци Коп не не
вој ске отпо че ло је у Вра њу 2008.
годи не, на ини ци ја ти ву тада -
шњег коман дан та Четвр те бри -
га де Коп не не вој ске, бри гад ног
гене ра ла Мило са ва Симо ви ћа.

Офи цир ски бало ви се од
2015. годи не, поред Вра ња,
орга ни зу ју и у Нишу, Кра ље ву
и Новом Саду, а од ове годи не
и у Пан че ву. Орга ни за то ри офи -
цир ског бала и насту па пле сне

гру пе били су мајо ри Милан
Бур му џи ја и Алек сан дар Ман -
џић из Прве бри га де Коп не не
вој ске.

На првом офи цир ском балу
у Пан че ву госте су доче ки ва ли
пуков ник Миро љуб Чупић,
начел ник шта ба у Спе ци јал ној
бри га ди, и мајор Вла дан Кола -
рић, коман дант 11. пеша диј -
ског бата љо на Прве бри га де
Коп не не вој ске. Једи ни це које
су они пред ста вља ли биле су
дома ћи ни првог офи цир ског
бала у Пан че ву.

М. Глигорић

У четвртак, 1. фебруара у Дому
омладине Панчево одиграна је
представа „Фауст“ Јохана Вол-
фганга Гетеа у извођењу позо-
ришта „Лектира“.

Позориште „Лектира“ наста-
ло је по идеји глумца Ивана
Јевтовића који је у сарадњи са
својим колегама Миленом
Николић и Дејаном Јајчани-
ном и своје породице започео
рад на оснивању новог позо-
ришта које има едукативни
карактер. Као тему изабрали
су школску лектиру и у сарад-
њи са професорима књижев-
ности одабрана су одређена
дела планом и програмом увр-
штена у рад школа на терито-
рији Републике Србије. Свако
извођење представе прати ради-
оница у којој публика има при-
лику да активно дискутују са
глумцима и професорима срп-
ског језика и књижевности.

Ученицима је након представе
омогућено да изнесу своја раз-
мишљања о комаду-књижев-
ном делу и ономе што су виде-
ли на сцени, али и да одаберу

одређене сцене које желе да
одгледају поново или да их
редитељи измене, након чега
глумци одиграју тај сегмент
према њиховим инструкција-

ма. Циљ је адекватно разуме-
вање и анализа одређеног књи-
жевног дела.

Панчевачка публика, међу
којом су најјвећи број чинили
ученици средњих школа врло
активно су учествовали у диску-
сији о представи и глумцима
постављали разна питања о
томе како они доживљавају ово
дело, посебно из угла ликова
које су тумачили. 

Дом омладине Панчево и
Позориште Лектира потписа-
ли су уговор о сарадњи за 2018.
годину, па ће се и Аполу у
наредном периоду играти пред-
ставе „Ромео и Јулија“ Вили-
јам Шекспир, „Јазавац пред
судом“ Петар Кочић, „Народ-
ни посланик“ Бранислав Нушић
и „Покондирена тиква“ Јован
Стерија Поповић. Улаз за све
представе биће слободан.

М. М. В. 

ПОЗОРИШТЕ ЛЕКТИРА

Представе намењене средњошколцима

Изложба уметничких фотогра-
фија нашег суграђанина Чедо-
мира Милосављевића, академ-
ског сликара, отворена је у
четвртак, 1. фебруара, у „Срећ-
ној галерији” Студентског кул-
турног центра у Београду и
моћи ће да се погледа до субо-
те, 10. фебруара.

На фотографијама су махом
приказане особе са посебим
потребама, чланови удружења
МНРО, а кадрови су снимље-
ни на радионици ручног пра-
вљења папира и током припре-
ма за адаптацију представе
„Ромео и Јулија”.

– Просјаци и мртве приро-
де, теме којима се иначе бавим
су, током припреме ове изло-
жбе, потиснуте у други план.
Могао сам да их и не излажем,
јер су портрети особа са посеб-
ним потребама убедљивији од
ма које моје личне теме. Они
су толико позитивно утицали
на мене, не само зато што ника-
да нису одбили наше захтеве
током снимања, него и због
само њима својствене љубави
и бриге о пријатељима. Посеб-
на благодарност сарадницама
које воде свакодневну бригу о
њима – истакао је аутор.

Чедомир Милосављевић
рођен је 1960. године у Панче-
ву. Дипломирао је на Факул-

тету ликовних уметности у Бео-
граду (ФЛУ), на одсеку за сли-
карство у класи проф. Војисла-
ва Тодорића. Поред фотогра-
фије, професионално се бави
и иконописом. Боравио је на
студијским путовањима у Пари-
зу, Бечу и на Светој Гори. Осни-

вач је и члан уметничке групе
„Свети Лука“, у Панчеву. До
сада је излагао на две само-
сталне изложбе фотографија у
Београду и Панчеву, а његова
дела била су застуљена и на
бројним колективним постав-
кама. Д. К.

НАШ СУГРАЂАНИН ИЗЛАЖЕ У БЕОГРАДУ

Портрети љубави и пријатељства
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Маде ро те ра пи ја (тера пи ја
дрве ним окла ги ја ма) поти че
из Колум би је и засни ва се на
кори шће њу ана том ски изра -
ђе них еле ме на та од дрве та и
при род них биљ них уља, што
трет ман чини 100% при род -
ним, без јавља ња алер гиј ских
реак ци ја на кожи. Ова тера -
пи ја даје одлич не резул та те
код свих обли ка целу ли та,
масних насла га и задр жа ва -
ња воде у телу.

Бит но је нагла си ти да
током маса же не тре ба да
осе ћа те бол или нела год ност,
а на кожи не сме ју да оста ју
модри це. У супрот ном, то је
пока за тељ да се трет ман не
изво ди како тре ба. Маде ро -
те ра пи ја је моћ на мето да у
којој је бит на тех ни ка, а не
сна га и при ти сак. Дози ра ним
при ти ском на фибро зни целу -

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

Окла ги ја ма про тив
целу ли та

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Састој ци: 500–600

гра ма бра шна, пола

паке ти ћа ква сца,

каши чи ца соли, 150

+ 50 гра ма сит но

нарен да ног кач ка ва -

ља (тра пи ста, емен -

та ле ра), 200 гра ма

мар га ри на, јед но

јаје и мало мле ка.

При пре ма: Раз му ти те ква сац у мало топлог мле ка, с каши чи цом

шеће ра и бра шна. Од бра шна, надо шлог ква сца, јед ног жуман це та,

150 гра ма нарен да ног кач ка ва ља и оста лих састо ја ка заме си те

тесто. Оста ви те у фри жи де ру сат-два (може и дуже).

Раз виј те кору дебљи не око пола цен ти ме тра, пре ма жи те белан -

це том и поспи те сит но нарен да ним кач ка ва љем (око 50 гра ма).

Већом чашом вади те пога чи це, а мањом изва ди те сре ди ну тако да

се доби је облик вен чи ћа. Тако ћете ујед но доби ти и мале пога чи це.

Ређај те у под ма зан плех и пеци те око 20 мину та у рер ни загре ја ној

на 200 сте пе ни.

Овај, као и мно ге дру ге сјај не рецеп те може те про на ћи на бло гу „La cuisine

creative”, који се нала зи на адре си kuhinjica-mignone.blogspot.rs.

Пи ше: Лана Белић

Вен чи ћи с кач ка ва љем

ХРАНА ЗА ДУШУ

При ста ја ње

Дра ги моји, небро је но пута
смо себи обе ћа ли да ника да
неће мо при ста ти на мање од
нече га што смо поста ви ли као
лич ни стан дард, ма шта то
било. Нерет ко може мо да чује -
мо себе како гово ри мо да не
бисмо при ста ли на нешто што
нару ша ва људ ско досто јан -
ство, она ко како га ми дожи -
вља ва мо. Као да сва ка та наша
реч пред ста вља маг нет за при -
вла че ње ситу а ци ја које нас,
по пра ви лу, нате ра ју да сво је
„ника да” с лако ћом пре тво -
ри мо у при ста ја ње на лич ни
хорор и ноћ ну мору.

Фоку си ра ни на узрок нево -
ље, све што смо кроз живот
изгра ди ли за наше добро и
лич ни раст пре ста је да буде
важно. Копа ју ћи по све жим
рана ма, тра жи мо узрок пат -
ње у дру гим људи ма и несрећ -
ним окол но сти ма, забо ра вља -
ју ћи да су они сли ка нас
самих. Убр зо поста је мо одраз
соп стве них мисли, емо ци је
пре вла да ју воде ћи нас дубље
у немир, бес по моћ ност, огор -
че ност и очај. Када поч не мо
да сум ња мо у дру ге, запра во
не веру је мо себи. Уљуљ ка ни
у сва ко днев но „ништа се не
деша ва”, при ста је мо на мање
ула га ња у себе и мање тру да
око дру гих, јер се све нека ко
под ра зу ме ва у уста ја ло сти
веза и одно са. Нису се про -
ме ни ле окол но сти, ми смо
се про ме ни ли, нису се дру ги
окре ну ли про тив нас, ми смо

се окре ну ли про тив себе. Зао -
ку пље ни мисли ма о лошем
и још горем што нас чека,
хра ни мо страх из којег наста -
ју нове мисли подр шке још
јед ном при ста ја њу на више
пат ње и круг се затва ра. Ухва -
ће ни смо у мре жу соп стве -
них мисли.

Сум ња увек прво делу је из
оправ да но сти, али је ми усме -
ра ва мо ка дру ги ма. Мисао
која је вође на сум њом пред -
ста вља пра ви емо тив ни шок
и тре ба ло би да нас раз бу ди
из учма ло сти и лењо сти и
покре не и окре не себи и
неким новим поче ци ма, про -
на ла же њу и допу шта њу забо -
ра вље ним тален ти ма и спо -
соб но сти ма да се пока жу.

Када се поја ви мисао која
пре ти да нам уру ши уве ре ња
и лич не одбра не, има мо
могућ ност избо ра. Увек може -
мо да се зау ста ви мо пре него
што нам мре жа коју пле те мо
за сво је „ника да” не поста не
нераз мр си ва и пре те шка. Оног
тре нут ка када при ме ти мо да
при ста је мо на све мање дава -
ња, а све више оче ки ва ња,
спрем ни смо да про на ђе мо
глав ног „крив ца” за бол и
несре ћу, пат њу и само ћу. Сами
смо узрок сво је несре ће, а
исто тако поста је мо и узрок
сре ћи када пре ста не мо да је
тра жи мо, већ је допу сти мо.
Кад дожи ви мо себе као неког
ко уме да пру жи, поста је мо
ујед но и осо ба која доби ја. Не
иде дру га чи је.

Нас не пред ста вља ју само
бол и пат ња које тре нут но
дожи вља ва мо, то је само део
којем при да је мо нај ве ћи зна -
чај. Тре ба да се сети мо ко
смо и коли ко вре ди мо, шта
смо били пре при ста ја ња на
соп стве но уру ша ва ње. Једи -
ни излаз из лич ног пакла је
окре та ње себи и мисли ма уз
које не при ста је мо на мање
од оно га што нам при па да.

При ста ја ње на пат њу или
допу шта ње сре ће – одлу ка
је, као и увек, на вама!

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

лит и масне насла ге тех ни -
ком сери је покре та лим фне
дре на же који се пона вља ју,
уз кори шће ње пуно дрве них
еле ме на та, сти му ли ше мо
лим фни систем тела и тиме
га осло ба ђа мо од наго ми ла -
них ток си на. Тиме се орга -
ни зам под сти че на саго ре ва -
ње масти. Тако ђе, раз би ја ју
се џепо ви упо р ног целу ли та
и омо гу ћа ва се рав на ње
„помо ран џи не коре”.

Маде ро те ра пи ја се ради
сва ки дру ги дан, нај ма ње у
сери ји од десет. Било би
пожељ но да се изме ђу маде -
ро те ра пи је раде дру ги трет -
ма ни за целу лит, као што су
руч на анти це лу лит маса жа,
лим фна дре на жа или неки
од број них дру гих про гра ма
за целу лит.

Поред укла ња ња целу ли та
и масних насла га изра же но је
поди за ње тону са коже и зате -
за ње. Кон тра ин ди ка ци је су као
и код дру гих маса жа. Нај бо -
ља уља који ма се ради маде -
ро те ра пи ја су уље кана би са,
коко со во и лешни ко во уље.

Нашег суграђанина Милоша
Станисављевића Зеца (28), који
је у ноћи између 6. и 7. децем-
бра прошле године доживео
тешку саобраћајну несрећу на
Малти, када је пао с мотора и
претрпео бројне повреде, а
након тога провео десет дана у
коми, лекари су с правом свр-
стали у медицинске феноме-
не. Иако му нису давали ника-
кве шансе да ће преживети,
Милош се 14. јануара вратио с
Малте, а после прегледа у пан-
чевачкој болници пуштен је на
кућно лечење!

Као што смо већ писали, у ноћи
када је доживео саобраћајку,
Милош је с тежим повредама
лица и главе примљен у бол-
ницу „Mater dei” на Малти, у
којој је оперисан. Операција је
трајала шест сати, након чега
је уведен у индуковану кому.
После неколико покушаја
Милош је пробуђен из коме 16.
децембра. Упркос лошим прог-
нозама лекара, младић се за
три недеље опоравио толико да
му за повратак кући чак нису
били потребни ни специјални
санитет ни пратња лекара.

Ипак, стање овог младића
није ни близу идеалног: за неко-
лико месеци му предстоји опе-
рација враћања дела лобање на
место, десно око му је у лошем
стању, а од 6. јануара, када је
тек установљено да му је сло-
мљена и нога, до пре неколико
дана носио је и гипс. О свему
што се током протекла два
месеца догодило разговарали
смо са Милошевим братом
Бојаном Станисављевићем.
ПАНЧЕВАЦ: Уз све тешке тре-
нутке које сте преживели од
децембра, притисли су вас и
финансијски проблеми, јер
Милош није био здравствено
осигуран на Малти. Шта то тач-
но значи?
БОЈАН СТАНИСАВЉЕВИЋ: –
Милош је требало да на Малти
борави дуже време, али сао-
браћајна несрећа му је после
седам месеци пореметила све
планове. Како већ само судби-
на може да се поигра, пар дана
после пада Милош је требало
да обнови здравствено осигу-
рање, да узме личну карту и да
среди свој статус. Како га је
немили догађај спречио да све
то заврши до краја, цео тро-
шак операција и лечења сноси
он са породицом. Коначан
рачун према болници „Mater
dei“ износи 22.700 евра. До сада
смо, уз помоћ добрих и хума-
них људи сакупили око 17.000
евра, што је велика сума. Заи-
ста се нисмо надали да ће толи-

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: БОЈАН СТАНИСАВЉЕВИЋ, БРАТ МЛАДИЋА ПОВРЕЂЕНОГ НА МАЛТИ

СУПЕРЧОВЕК КОЈИ НАС ЈЕ УЈЕДИНИО

да би се остатак новца прику-
пио организовали смо још неко-
лико великих дешавања о који-
ма ћемо обавестити Панчевце
путем медија када све буде до
краја потврђено. Овим путем
бих желео да се од срца захва-
лим свим људима добре воље
који су нам помогли. На првом
месту, захвалност дугујемо
нашим суграђанима, граду Пан-
чеву и свим јавним предузећи-
ма, који су показали неверо-
ватну хуманост. Искрено, све
што се издешавало после првог
апела нам је измамило осмех
и натерало сузе на очи. Неоче-
кивана реакција људи, медија
и града вратила нам је веру у
људе и у то да овај свет може
да буде једно јако лепо место
за живот.

Какво је Милошево здравстве-
но стање сада и какви су даљи
планови за његово лечење?

– На самом почетку лечења
Милош је окарактерисан као
медицински феномен, као
суперчовек. Доказао је да он
то јесте и наставља то да дока-
зује из дана у дан. Откако се
вратио у Панчево опоравак тече
по плану. Он се осећа добро,
скинуо је гипс са ноге и боло-
ви су знатно мањи. Међутим,
сада следи дуг период опорав-
ка. Вид му још увек није нај-
сјајнији и фали му део лобање
који је уклоњен због операци-
је. Због тога мора да буде екс-
тремно обазрив. Када се буде

јасно му је колико је ситуација
била озбиљна и у каквом је ста-
њу, али позитиван став је оно
што га је одувек красило и што
га краси и сада. На све што се
десило гледа увек са неке ведри-
је стране и шали се на рачун
свог стања. Чак је и фризеру
рекао да, када га буде шишао,
мора да обрати пажњу на „нове
контуре“, алудирајући на део
лобање који му недостаје. Крат-
ко и јасно, то је Милош. За
њега ће вам свако ко га позна-
је рећи да је то момак који је
јачи од свега. Међутим, он твр-
ди да је, након несреће, спре-
ман за „обичан“ живот. Жели
да му се врати снага, па да
може да обиђе своје Панчево и
да седне да попије кафу негде
где нема пуно дима, да се види
с пријатељима... Стање није
нимало идеално, али сигурни
смо да ће му се убрзо жеље
испунити и да ће његова пози-
тива и воља за животом умно-
гоме допринети његовом пот-
пуном опоравку.

Тешко је и замислити како
сте ви као породица превази-
шли све што вас је снашло.
Шта човеку пролази кроз гла-
ву кад му се живот у трену ова-
ко преокрене?

– Све се десило брзински. У
једном тренутку смо водили
обичан, једноставан живот, а

у наредном нам је буквално
нестало тло под ногама. Гово-
рили су нам да за Милоша
нема наде, да неће преживе-
ти, да очекујемо најгоре... Суд-
бина нас је у секунди бацила
на колена. Били смо сломље-
ни и постављали смо само јед-
но питање: „Зашто?!”. Но,
пошто је Милош, као што сам
већ рекао, „суперчовек“, са
његовим неочекиваним опо-
равком дошао је и одговор на
наше питање: Милош нас је
опет ујединио! Наше друштво
се због мањка времена и број-
них обавеза, дословно речено,
било распало. Међутим, од
дана када је имао несрећу сви
смо опет заједно, свакоднев-
но. Јачи смо и сложнији него
икада. Панчевци су деловали
као један. Јавило се у људима
оно најбитније: јавио се у њима
човек – биће које воли, осећа,
помаже. У времену када сви
јуримо за новцем, када ради-
мо и више него што треба, када
нам је посао најбитнији, а кући
одемо само да преспавамо,
Милош нам је показао да је
породица светиња и да је све
остало на другом месту, да су
битни брат, сестра, мама, тата,
дете, супружник... Милош нам
је на свом примеру показао да
су љубав, вера и нада заиста
нешто без чега нема живота.

Милош и Бојан Станисављевић

КАКО ПОМОЋИ?

Сви они који желе да помогну да се плате трошкови Мило-

шевог лечења, новац могу уплатити на динарски рачун број

160–5810200045750–33, отворен у Банци „Интеза“ на име

Милошевог брата Бојана Станисављевића.

За уплате из иностранства отворен је рачун IBAN

RS35160583020072037851, SWIFT DBDBRSBG. Додатне

информације могу се добити од Бојана Станисављевића

путем телефона 066/300–985.

ко новца прикупити за овако
кратко време, али људи вели-
ког срца прискочили су нам у
помоћ кад је било најтеже и
оставили нас без текста оним
што су учинили за нас.

Недостаје вам још око 6.000
евра. Има ли наде да ће тај
новац бити сакупљен на време?

– Поред тога што су отворе-
ни посебни жиро-рачуни на
које се може уплатити помоћ,

опоравио, када му ојача иму-
нитет и када се врати на кила-
жу с којом је примљен у бол-
ницу, а изгубио је између 10 и
15 килограма, биће спреман за
још једну операцију. Тада ће
му бити враћен део кости лоба-
ње који недостаје. До тада, сви
се надамо да ће тренд чуда
наставити да га прати у стопу.

Да ли је Милош свестан свега
што му се десило и како комен-
тарише целокупну ситуацију?

– Милош је велики борац, о
чему сведоче и његове речи:
„Лекари су добро урадили свој
посао, на мене се добро при-
мило и ето нас заједно опет.“
Свестан је свега што се десило,



Пан че вач ки поли цај ци у патро -
ли успе ли су про шлог четврт ка

да спре че мушкар ца да се уби је
ско ком са ста рог моста на Тами -
шу. Када су га при ме ти ли како
сто ји на огра ди моста, они су
поче ли да раз го ва ра ју с њим и
после изве сног вре ме на успе ли
су да га нате ра ју да про ме ни
мишље ње. Након тога он је мир -
но сишао с моста.

Петак, 9. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Осмо ро људи је осу ђе но од 1.
јуна про шле годи не, када су у
наше зако но дав ство увр ште на
нова кри вич на дела – про га -
ња ње и пол но узне ми ра ва ње.
Пре ма пода ци ма Репу блич ког
јав ног тужи ла штва које су обја -
ви ле „Вечер ње ново сти”, због
тих обли ка угро жа ва ња при ја -
вље но је 219 осо ба, а у стар ту
су одба че не 42 при ја ве.

Спро ве де но је 125 истра га,
опту жни це су под не те про тив
два де сет дво је људи, а тро је про -
го ни те ља је осу ђе но. За пол но
узне ми ра ва ње (недо лич но пона -
ша ње, непри стој не пону де и све
оста ле рад ње са сек су ал ним
коно та ци ја ма које вре ђа ју нечи -
је досто јан ство) при ја вље но је
осам де сет пето ро људи људи, а
про тив шезде сет јед не осо бе су
спро ве де не истра ге. То је резул -
ти ра ло поди за њем једа на ест
опту жни ца и доно ше њем пет
конач них пре су да.

Под се ћа мо, кри вич ним дели -
ма про га ња ње и пол но узне ми -

ра ва ње по новом се санк ци о -
ни шу упор но теле фо ни ра ње,
сла ње СМС пору ка, пра ће ње и
прет ње без сагла сно сти дру ге
осо бе. За посто ја ње тих кри -
вич них дела потреб но је да неко
током одре ђе ног пери о да нео -
вла шће но пра ти или пред у зи -
ма дру ге рад ње с циљем физич -

ког при бли жа ва ња дру гој осо -
би без њене воље и да, иако она
то не жели, насто ји да с њом
успо ста ви кон такт непо сред но,
пре ко тре ћег лица, или путем
сред ста ва кому ни ка ци је.

За про га ња ње суд ски може
да буде гоњен и онај ко пре ти
дру гој осо би да ће јој угро зи ти

живот и тело, или да ће напа -
сти неко њој бли ско лице. Да
би се такво пона ша ње ока рак -
те ри са ло као про га ња ње,
потреб но је да тра је у дужем
пери о ду, као и то да осо ба која
је про га ња на сачу ва неки доказ
– сни мак теле фон ских прет -
њи, СМС пору ка којe су јој упу -
ћи ва не итд.

За кри вич но дело про га ња -
ње пред ви ђе не су нов ча не
казне, или затвор ске казне до
три годи не. Ако је оно има ло
дра стич не после ди це, одно сно
ако је про га ња њем иза зва на
опа сност по живот, здра вље
или тело жртве или неке њој
бли ске осо бе, осум њи че ном
може да буде изре че на затвор -
ска казна од три месе ца до пет
годи на затво ра. У нај дра стич -
ни јем слу ча ју, ако се про га ња -
ње завр ши смр ћу про га ња не
осо бе или њој бли ског лица,
запре ће на казна за осум њи че -
ног је затвор од јед не до десет
годи на.

ХРОНИКА

Још увек је неја сно
због чега је овај
шесна е сто го ди шњак
изгу био живот

Од тешких повре да
које је задо био након
удар ца ножем, 
пре ми нуо је пре ко
пута Спорт ског 
цен тра „Мла дост”

У Вишем суду у Пан че ву овог
месе ца тре ба да поч не суђе ње
17-годи шњем Н. С., осум њи -
че ном да је 7. децем бра про -
шле годи не убио 16-годишњeг
Ива на Ада мо ва, који је од задо -
би је них повре да пре ми нуо на
лицу места.

Оче ку је се да ће кри вич но
про це су и ра ње мла ди ћа који је
усмр тио Ада мо ва баци ти више
све тла на овај дога ђај и дати
одго вор на пита ње шта је био
повод осум њи че ном да несрећ -
ном шесна е сто го ди шња ку оду -
зме живот.

Ова тра ге ди ја, о којој су изве -
шта ва ли сви меди ји у Срби ји,
дого ди ла се на сла бо осве тље -
ном делу недав но асфал ти ра -
не пешач ке ста зе пре ко пута
Спорт ског цен тра „Мла дост”.

Туча у којој је шесна е сто го -
ди шњак изгу био живот била је
уна пред уго во ре на, а још увек
се не зна шта је био повод за
њу. По јед ни ма, раз лог за сукоб

ПОЧИ ЊЕ СУЂЕ ЊЕ ЗА ПРО ШЛО ГО ДИ ШЊУ ТРА ГЕ ДИ ЈУ НА МИСИ

ЗАШТО ЈЕ УБИ ЈЕН ИВАН АДА МОВ?

био је то што је настра да ли мла -
дић дуго вао хиља ду дина ра
осум њи че ном за уби ство, а као
дру ги могу ћи раз лог поми ње
се жеља за одме ра ва њем сна ге.

На обра чун који је тра гич но
завр шен један од мла ди ћа је
повео дво ји цу, а дру ги тро ји цу
дру го ва, који нису уче ство ва -
ли у суко бу. После сва ђе усле -
ди ла је туча. Ухап ше ни мла -
дић је у јед ном тре нут ку изву -
као нож и убо жртву испод
левог пазу ха, у срце. Након тога
сви посма тра чи туче су се раз -

бе жа ли сем јед ног мла ди ћа,
који је остао уз уби је ног. Хит -
на помоћ је брзо интер ве ни са -
ла, али су чла но ви еки пе те
слу жбе виде ли да избо де ни мла -
дић лежи без све сти и не даје
зна ке живо та, па им је пре о -
ста ло само да кон ста ту ју да је
пре ми нуо.

Његов друг који је остао на
месту уби ства прво бит но је
рекао да не зна шта се дого ди -
ло и да се он сам убо, али је
поли ци ја расве тли ла овај дога -
ђај изу зет но брзо и откри ла све

дета ље ове тра ге ди је. Након
тога су при ве де ни сви уче сни -
ци у тучи, а нож је накнад но
про на ђен.

Поли цај ци ма је посао био
оте жан због тога што осум њи -
че ни за уби ство није у почет ку
хтео да каже где се нала зи нож
који је кори стио. На саслу ша -
њу је нај пре изја вио да га је
бацио у Тамиш, а потом у језе -
ро Песка на поред Спорт ског
цен тра „Мла дост”. Међу тим,
поли ци ја је успе ла да га про -
на ђе.

СУЂЕ ЊА ЗА НОВО КРИ ВИЧ НО ДЕЛО

Прве казне за про га ња ње

Страну припремио
Михајло

Глигорић

Јован
Тофел
(1943–2018)
Панчевци су се 26. јануара у
великом броју опростили од
свог омиљеног суграђанина,
фудбалера Јована Тофела, тре-
нера и спортског радника,
заслужног за стварање многих
генерација спортиста и фудба-
лера у целом јужном Банату.

Јован Тофел је рођен у Панчеву, фудбал је почео да
тренира у „Динаму”, као голман, а као велики таленат
прешао је у „Црвену звезду” и брзо стигао до чувара
мреже омладинске репрезентације Србије. Било је то
пре скоро шест деценија, у сезони 1960/61, када је омла-
динска фудбалска репрезентација Србије освојила титу-
лу екипног првака тадашње Југославије.

Екипу су сачињавали „звездаши” Куле Аћимовић,
Жота Антонијевић, Саша Марковић, Дејан Бекић, али и
Сурдучки и Милић из новосадске „Војводине”, Ескић из
„Партизана”, Кривокућа из ОФК „Београда” и многи
други асови.

После „Звезде” Јован Тофел је бранио за „Срем” из
Сремске Митровице у Другој савезној лиги, те за матич-
ни клуб „Динамо”. На позив Ђорђа Герума, који је као
тренер преузео „брзи воз”, постао је и његов помоћник.

Тофел је по струци био техничар, али је завршио и
Вишу тренерску школу, што је био разлог да га руковод-
ство Хемијске индустрије вештачког ђубрива „Азотара”,
у то време гиганта у овом делу Европе, позове да орга-
низује рекреацију радника. Наравно, у овим такмиче-
њима доминирао је фудбал.

Смрћу Јована Тофела српски спорт, а нарочито фуд-
бал, изгубио је свог великог заљубљеника и посленика.

IN MEMORIAM

ОДЛУ КА МИНИ СТАР СТВА 

УНУ ТРА ШЊИХ ПОСЛО ВА

Отво ри ли зва нич ну 
стра ни цу на „Феј сбу ку”
Ради што бољег инфор ми -
са ња гра ђа на о нај зна чај ни -
јим актив но сти ма Мини стар -
ство уну тра шњих посло ва
отво ри ло је зва нич ну стра ну
МУП-а на дру штве ној мре -
жи „Феј сбук” – www.facebo-
ok.com/srbijamup. Нема сум -
ње да ће тај потез бити корак
више у додат ном побољ ша -
ва њу ими џа при пад ни ка
МУП-а, с обзи ром на то да
поли ци је број них зема ља
има ју сво је пре зен та ци је и
на „Феј сбу ку”.

Гра ђа ни који има ју налог
на тој дру штве ној мре жи и
који буду пра ти ли ту стра ну,
моћи ће да се упо зна ју с про -
фе си о нал ним и лич ним

достиг ну ћи ма поли ца ја ца,
као и дру гих запо сле них у
Мини стар ству уну тра шњих
посло ва. Има ће при ли ку да
се инфор ми шу о њихо вим
хра брим под ви зи ма, хума -
ним гесто ви ма, зани мљи вим
хоби ји ма и дру гим ства ри -
ма због којих заслу жу ју
пажњу. Сви они који ма су
поли цај ци на било који начин
помо гли и воле ли би да им
због тога захва ле, тако ђе ће
то моћи да ура де оста вља -
њем афир ма тив них комен -
та ра. Заин те ре со ва ни за пра -

ће ње актив но сти поли ци је
на „Феј сбук” стра ни МУП-а
моћи ће да виде и при лог о
резул та ти ма рада поли ци је
у про шлој годи ни.

МУП ће на сво јој „Феј сбук”
стра ни обја вљи ва ти доста
при ча и сли ка с тере на како
би се гра ђа ни што боље упо -
зна ли с тим како изгле да сва -
ко днев ни рад поли ца ја ца.

На „Феј сбук” стра ни МУП-
а при ка зи ва ће се и зани мљи -
ви видео-спо то ви о актив но -
сти ма при пад ни ка раз ли чи -
тих орга ни за ци о них једи ни -
ца МУП-а, а биће обја вљи -
ва ни и резул та ти рада поли -
ци је, као и пла но ви који се
тичу уна пре ђе ња рада Мини -

стар ства уну тра шњих посло -
ва. Осим тога, МУП ће на
сво јој пре зен та ци ји на „Феј -
сбу ку” обја вљи ва ти и сер ви -
сне инфор ма ци је које су
важне за гра ђа не Срби је.

Под се ћа мо, Мини стар ство
уну тра шњих посло ва, поред
„Феј сбук” стра ни це, већ има
зва нич ни налог на дру штве ној
мре жи „Инста грам”, као и канал
на „Јутју бу”. Заин те ре со ва ни
могу при сту пи ти тим пре зен -
та ци ја ма и са зва нич ног сај та
Мини стар ства уну тра шњих
посло ва www.mup.gov.rs.

ПРО ШЛОГ ЧЕТВРТ КА ПО ПОД НЕ

Поли ци ја спре чи ла 
само у би ство

Пан че вач ки поли цај ци су ухап -
си ли и задр жа ли нашег 36-годи -
шњег сугра ђа ни на због посто -
ја ња осно ва сум ње да је почи -
нио кри вич но дело нео вла шће -
на про из вод ња, држа ње, ноше -
ње и про мет оруж ја и екс пло -
зив них мате ри ја. Током пре -
тре са њего вог ста на код њега

су про на ђе ни пиштољ, више
кома да муни ци је раз ли чи тог
кали бра и два Моло то вље ва
кок те ла. Осум њи че ни ће по
исте ку 48-часов ног задр жа ва -
ња које му је због тога одре ђе -
но уз кри вич ну при ја ву бити
спро ве ден у над ле жно тужи ла -
штво у Пан че ву.

ХАП ШЕ ЊЕ У ПАН ЧЕ ВУ

Држао у кући 
нере ги стро ван пиштољ

Место злочина



У Градској библиотеци Пан-
чево у петак, 2. фебруара, отво-
рена је изложба „Жеља за екс-
периментом”, на којој су пред-
стављени ретроспектива и рани
радови Душана Томина.

Уметник је преминуо 2015.
године, а његова дела су откри-
вена тек након његове смрти.
Инспирисале су га потрошач-
ка култура, историја књижев-
ности и историја уметности.

„Кубистички цртеж, фови-
стички колорит и наглашена
карикатуралност портрета ука-
зују на велико познавање
модерне историје уметности,
где су видљиви утицаји раног
Пикаса, Матиса и Одилона
Редона. Такође је приметно
велико интересовање за кон-
цептуалну уметност и ворхол-
ски поп-арт. Интервенције на
уметничким репродукцијама
Душана Томина одраз су сво-
јеврсног концептуалног преи-
спитивања и промишљања
уметности. Was ist Kunst? Пита-
ње шта је уметност и која је
њена суштина провлачи се
попут лајтмотива кроз Томи-
нове уметничке радове. Тех-
нике које га инспиришу углав-
ном су везане за колаж и аква-
рел, а стилски, поред већ поме-

нутог кубистичког утицаја, при-
метан је утицај енформела, као
и примитивне уметности.
Међутим, по свим својим
карактеристикама, што стил-
ским, што идејним, уметност
Душана Томина највише може
да се повеже са арт брут прав-
цем, аутсајдерском уметношћу

у којој су стварали самоуки
уметници у духу својеврсне
наивне и донекле ’примитив-
не’ уметности. Уметници ова-
квог специфичног израза често
нису или су то имали у мањој
мери додире с мејнстрим кул-
туром и уметничким институ-
цијама”, написала је о изло-

жби историчарка уметности
Мима Гаврилов.

Дар ко Нико лић, 

про фе си о нал ни возач

КЊИ ГА: Јед на од књи га које
су на мене оста ви ле јак ути -
сак јесте „Сиви вук” Сај мо на
Дан ста на и Ђерар да Вили -
јам са. Ради се о теми која је
увек инте ре сант на, а то је
мисте ри ја око навод ног само -
у би ства Адол фа Хитле ра или
њего вог бек ства у Арген ти ну
с прат њом и „рат ним пле -
ном”. Ово дело садр жи пуно
дета ља и пода та ка о том бек -
ству, које се ујед но сма тра и
јед ном од нај ве ћих пљач ки
у исто ри ји чове чан ства.
Опште је позна то да су наци -
сти при ли ком осва ја ња опу -
сто ши ли мно ге метро по ле,
ода кле су одне ли новац, зла -
то, сли ке... Никад се није
сазна ло где се добар део све -
га тога нала зи и шта се деси -
ло с тим „пле ном”. Та мисте -
ри ја је отво ри ла и ново пита -
ње: како се Немач ка тако
брзо опо ра ви ла од рата и
бом бар до ва ња свих саве зни -
ка и убр зо опет поста ла јед -
на од нај моћ ни јих зема ља у
Евро пи. Чита лац се добро
зами сли после ове књи ге,
посеб но када се узму у обзир
сви касни ји дога ђа ји.

ФИЛМ: Пре по ру чу јем „Silver
Linings Playbook” или, како
је код нас пре ве де но, „У добру
и злу”. Пат Сола та но (Бре -
дли Купер) изгу био је кућу,
посао и жену и вра ћа се да
живи с роди те љи ма, које глу -
ме Џеки Вивер и Роберт де
Ниро, након осам месе ци про -
ве де них у бол ни ци за мен -
тал но обо ле ле. Он жели да
про ме ни живот, буде пози ти -
ван и вра ти сво ју жену. Међу -

тим, када Пат упо зна Тифа -
ни (Џени фер Лоренс), ства -
ри почи њу да се мења ју. Већ
при ли ком самог упо зна ва ња
кре ћу да се деша ва ју чуд не и
незгод не ситу а ци је. Он je тек
иза шао из бол ни це после нер -
вног сло ма, а она је тра гич но
изгу би ла супру га. Обо је су
осе тљи ви и опо ра вља ју се од
све жих неми лих дога ђа ја у
сво јим живо ти ма. Изу зет но
зани мљив филм с дозом коме -
ди је, роман ти ке и дра ме.

МУЗИ КА ути че на рас по ло -
же ње и састав ни је део сва -
ко дне ви це већи не попу ла ци -
је. Имам вео ма широк спек -
тар музи ке коју волим да слу -
шам. Могу да издво јим поп-
рок осам де се тих као музи ку
која је аде кват на за сва ку
при ли ку. Пошто сам по про -
фе си ји возач, нај ви ше вре -
ме на про ве дем слу ша ју ћи
локал не радио-ста ни це, на
који ма се и еми ту је музич ки
садр жај који волим. Та музи -
ка ме опу шта док радим свој
посао, делу је као анти стрес
на мене. Као оми ље ни бенд
можда бих издво јио гру пу
„Шкор пи онс”.

КУЛТУРА
Петак, 9. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс
РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: НИКО ЛА ДРА ГАШ, ИЛУ СТРА ТОР И КАРИ КА ТУ РИ СТА

ОСМЕХ И КРЕ А ТИВ НОСТ
Отка ко је пре две годи не поче -
ла да ради Шко ла кари ка ту ре
Дома омла ди не, њени пола зни -
ци беле же зна чај не успе хе.
Радо ви мла дих тален то ва них
љуби те ља црта ња нашли су се
у вели ком бро ју часо пи са и
публи ка ци ја за децу, као што
су „Мали Поли ти кин забав ник”,
„Невен”, „Мали Невен”, „Хај -
мо, дру га ри”, „Наше поље” и
стри по ви „Загор”, „Мор ган
Лост” и „Брен дон”. Тако ђе, радо -
ви нај та лен то ва ни јих нашли су
се на број ним кон кур си ма, а
нај но ви ја вест је да су на Међу -
на род ном кон кур су кари ка ту -
ре „Злат на каци га” у Кру шев цу
оства ри ли вели ки успех. У кате -
го ри ји до осам на ест годи на прво
место за рад на тему „Шко ла”
осво ји ла је Нико ли на Јова но -
вић (16), док је спе ци јал ну
награ ду доби ла Миња Ковач
(11). О раду с децом и буду ћим
пла но ви ма Шко ле кари ка ту ре
гово рио је илу стра тор и кари -
ка ту ри ста Нико ла Дра гаш.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Још у окто бру је
почео нови циклус Шко ле кари -
ка ту ре. Коли ко има нових пола -
зни ка?

НИКО ЛА ДРА ГАШ: Оно што
је добро и чему смо нека ко
тежи ли, а то су деца избо ри ла
сво јим радом, тру дом и резул -
та ти ма, то је да шко ла више не
посто ји по циклу си ма и сада
има зва ни чан назив Шко ла
кари ка ту ре Дома омла ди не
Пан че во. Сада ради мо у две
гру пе, почет ној и напред ној, и
сва ка бро ји око два де сет пет
пола зни ка.

• Ко чини напред ну гру пу?
– Напред на гру па је са мном

непу не две годи не, тј. од самог
почет ка. Њу чине деце која су
се пока за ла и дока за ла сво јим
радом, тру дом, карак те ром.
Има деце у напред ној гру пи
која нису ван се риј ски тален ти
као неки од пола зни ка, али су
се иста кла сво јим карак те ром,
добро том и вас пи та њем.

• С обзи ром на то да их пра -
тиш већ неко вре ме, коли ко су
напре до ва ли?

– То је сад један мали бата -
љон тален то ва них и послу шних,
спре ман да одго во ри на сва ки
зада так и ситу а ци ју. Одлич но
се раз у ме мо, а они јако добро
под но се и похва лу и кри ти ку.
Оно што ми је нај ва жни је, јесте
поврат на инфор ма ци ја коју
пре ко деце доби јам од роди те -

Сиви вук

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

Пред ста ве

Субо та, 10. фебру ар, 12 сати, Кул тур ни цен тар: пред ста ва за

децу „Прин це за на зрну гра шка” .

Уто рак, 13. фебру ар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -

ста ва „Црна кути ја” Ане Ђор ђе вић.

Сре да, 14. фебру ар, 12 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра:

пред ста ва „Неви ђе на Црвен ка па” Алек сан дра Попо ви ћа.

Изло жбе

Поне де љак, 12. фебру ар, 18 сати, Гале ри ја Мило ра да Бате

Миха и ло ви ћа: отва ра ње изло жбе „Ико не и покро ви Срђа на

Радој ко ви ћа”.

Поне де љак, 12. фебру ар, 19 сати, Гале ри ја савре ме не умет -

но сти: отва ра ње изло жбе ликов ног сало на „30 x 30” Кул тур -

ног цен тра Зре ња ни на.

Музи ка 

Субо та, 10. фебру ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди -

не: кон церт саста ва „Рас кид 13”, „Goatmare”, „The Hellspa-

des”, „Random” и „Супер е го”.

Сре да, 14. фебру ар, 18.30, Музич ка шко ла „Јован Бан дур”:

кон церт на кла ви ру Гали не Нико лин.

Сре да, 14. фебру ар, 20 сати, дво ра на „Апо ло” Дома омла -

ди не: КОМ ПАС кара о ке вече и жур ка.

ља, који иза мене сто је као пла -
ни на и пру жа ју ми мак си мал -
ну подр шку у раду с њима.

• Коли ко је дру га чи је што
сада посто је две гру пе?

– Било је роди те ља који кажу:
да ли моје дете може одмах у
напред ну, тамо му иде дру га -
ри ца из раз ре да, брат или сестра,
лак ше нам је да их зајед но дово -
ди мо... Али то није могу ће. Та
прва гру па је јако бли зу по ква -
ли те ту у одно су на напред ну,
али ја хоћу да видим карак тер
дете та, коли ко је ко вољан и
жељан да ради и напре ду је. Када
видим да је очвр снуо, онда пре -
ла зи у напред ну гру пу.

• Шта све ради те на ради о -
ни ца ма?

– На часо ви ма ради мо све
оно са чиме се у ствар ном живо -
ту сусре ћу илу стра то ри и кари -
ка ту ри сти. Ради ли смо пор трет
и гег кари ка ту ру, пла кат, маско -
ту и стрип-јуна ке. Тако ђе уче -
ству је мо на разним кон кур си -
ма кари ка ту ре, где су оства ри -
ва ли и запа же не резул та те, а
сво је радо ве су обја вљи ва ли и
у разним часо пи си ма и публи -
ка ци ја ма за децу као што су:

„Мали Поли ти кин забав ник”,
„Невен”, „Мали Невен”, „Хај -
мо, дру га ри”, „Наше поље”,
стри по ви „Загор”, „Мор ган
Лост” и „Брен дон”.

• Коли ко ти напре ду јеш раде -
ћи с њима?

– Искре но, што се тиче неког
мог опу са и оно га што ја радим
неза ви сно од шко ле, не ути че
мно го, јер гле дам нека ко да не
мешам те две при че. Али заси -
гур но ути че на то да сам се ја
про ме нио, као човек, јер ми је
рад с децом вра тио све оно што
ми је одра ста ње намет ну ло и
оду зе ло, а то су осмех, кре а -
тив ност, да више делим, дајем
и покла њам, искре ност и осе -
ћај при пад но сти и бли ско сти.
Кад ме неко пита има те ли
поро ди цу, децу, ја им кажем
да их имам педе сет тро је: тро -
је код куће и педе сет у шко ли
кари ка ту ре.

• Коли ко рад с децом ути че
на кре а тив ност?

– Ути че и те како, јер те тера
да увек будеш при пре мљен.
Пред децу не сме мо изла зи ти
неспрем ни, јер они то осе те.
Ако осе те да сте неси гур ни или

лабил ни, онда кре ћу нешто сво -
је и онда то иде у неком дру гом
сме ру. Пред њима тре ба бити
ауто ри тет, а исто тако искрен и
при ја тељ ски настро јен.

• Шко ла сада тра је у кон ти -
ну и те ту. Какви су пла но ви?

– Захва љу ју ћи вели кој подр -
шци дирек тор ке Дома омла -
ди не Мари је Јевић, њеним
сарад ни ци ма и резул та ти ма
које пости же мо, шко ла више
не ради по циклу си ма, већ ће
сад има ти свој кон ти ну и тет.
Пла но ви су ми да ради мо и
даље пуном паром, да мало
искри ста ли шем гру пе, јер даље
наста вља ју само они који су
озбиљ ни и они које цела ова
при ча чини срећ ним. Жеља ми
је да виде неке нове ства ри,
поку ша ћу да дове дем кари ка -
ту ри сту који пра ви 3D кари ка -
ту ре од одре ђе не масе, нешто
налик гли ни и пла сте ли ну.
Волео бих с њима да оби ђем
неки музеј или изло жбу, да се
мало више посве ти мо лите ра -
ту ри, да посма тра ју ста ре мај -
сто ре и њихов рад и оку ша ју се
у неким дру гим меди ји ма и
тех ни ка ма, као што су рачу -
нар, фото гра фи ја, вајар ство,
сли кар ство.

• Изла га ћеш у Кача ре ву на
„Сла ни ни ја ди”. Шта ћеш том
при ли ком пред ста ви ти?

– Коли ко волим да једем сла -
ни ну, толи ко волим и да је
цртам. Сла ни на је култ банат -
ског под не бља и сви ми одра -
ста мо с њом мање-више, сећа -
ју ћи се неза бо рав них сви њо ко -
ља за 29. новем бар, када смо,
као деца, одла зи ли код баке и
деке у село, а сле де ћи дола зак
је био у ишче ки ва њу да ли ће
нас саче ка ти осу ше на и оди -
мље на сла ни на. На изло жби ћу
изло жи ти радо ве на тему сла -
ни не, тру бе, Срби је, пра во слав -
них пра зни ка, кошар ке..., све -
га оног што ми Срби воли мо и
са чиме живи мо. Посеб на ми
је част што ћу изло жбе ни про -
стор дели ти са сво јим сугра ђа -
ни ном, позна тим фото-репор -
те ром Зора ном Јова но ви ћем
Мач ком, који већ два де сет годи -
на фото гра фи ше „Сла ни ни ја -
ду” и који ће изло жи ти сво је
фото гра фи је на ову тему.

• Шта још имаш у пла ну?
– На про ле ће би тре ба ло да

идем на Косо во и Мето хи ју да
нашој деци држим ради о ни це
кари ка ту ре. Вео ма се раду јем
томе.
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Жеља за експериментом



Банат ски Бре сто вац: У току
су радо ви на про сто ри ји на
гро бљу у којој ће бити смште -
на хлад ња ча. Месна скуп шти -
на доне ла је одлу ку о уре ђе -
њу сале за вен ча ва ње, а пред -
став ни ци села су на састан ку
с дирек то ром АТП-а Небој -
шом Гаји ћем раз го ва ра ли на
тему уво ђе ња поврат них кара -
та у „зони 3” или појеф ти ње -
ња кар те у јед ном сме ру, о
чему ће послед њу реч дати
Град. Јед на гру па уче ни ка уче -
ство ва ће пред сто је ћег викен -
да на чуве ном кар не ва лу у
Пту ју (Сло ве ни ја), а дру га на
„Пре шер но вим дани ма” у
Кови ну.

Банат ско Ново Село: Народ -
ни орке стар Дома кул ту ре у
неде љу, 11. фебру а ра, отпу -
то ва ће у Нови Сад, како би
сни мио спе ци јал ну еми си ју
за РТВ 2. Дирек тор поме ну те
уста но ве Сорин Боља нац
виђен је како попра вља кров
на згра ди Дома кул ту ре.

Доло во: Један од про гра ма у
скло пу про мо ци је „Вина ри -
ја де” под нази вом „Ули ца
вина”, одр жан је у субо ту, 3.
фебру а ра, а три дана касни је
у доло вач ком Дому кул ту ре
упри ли че но је и пре да ва ње
за вино гра да ре. Наста вак ове
мани фе ста ци је је у петак, 9.
фебу ра ра, када је при јем так -
ми чар ских узо ра ка мла дог
вина (кон такт-теле фон
063/8923772), а сутра дан од
9 сати поче ће глав ни дога ђај
све ча ним отва ра њем „Вина -
ри ја де” на доло вач ком пијач -
ном пла тоу.

Гло гоњ: Кому нал но пред у зе -
ће уре ђу је кишне кана ле и
ски да бан ки не на поје ди ним
лока ци ја ма. Месна скуп шти -
на биће одр жа на у четвр так,
8. фебру а ра, на којој ће бити
усво јен финан сиј ски план за
теку ћу годи ну.

Ива но во: Три де се так деце из
шест окол них шко ла недав -

но је посе ти ло село и за њих
је орга ни зо ван мини фото-
сафа ри. У току су при пре ме
Дана матер њих јези ка. Ива -

нов ча ни ну Јози Дамја но ву
хит но су потреб ни тром бо ци -
ти АБ крв не гру пе, а сви људи
добре воље који могу да
помог ну тре ба да се јаве на
теле фон 063/105-90-91.

Јабу ка: Рад ни ци ЈКП-а „Вод-
ком” очи сти ли су све уста ве
у селу. Про јек ци је фил мо ва
за децу („Ферд ни нанд”) и
одра сле („Патуљ ци са наслов -
не стра не”) биће еми то ва не у
четвр так, 8. фебру а ра, од 15
и 19 сати у Дому кул ту ре.

Кача ре во: Три де сет прва „Сла -
ни ни ја да” биће одр жа на изме -
ђу 14. и 18. фебру а ра, уз пре -
ко три ста изла га ча и богат
пра те ћи про грам. Уочи почет -
ка мани фе ста ци је, у уто рак,
13. фебру а ра, од 18 сати биће
отво ре не изло жбе фото гра -
фи ја Зора на Јова но ви ћа Мач -
ка из Бео гра да и кари ка ту ра
Нико ле Дра га ша из Пан че ва.

Омо љи ца: На месној скуп -
шти ни одр жа ној у петак, 2.
фебру а ра, усво јен је финан -
сиј ски план за теку ћу годи -
ну. Дом кул ту ре при пре ма
про грам пово дом Дана матер -
њих јези ка.

Стар че во: Избор за нај леп ши
слав ски колач, који је тре ба -
ло да буде одр жан у неде љу,
11. фебру а ра, из тех нич ких
раз ло га одло жен је до даљег.
Чла но ви Дру штва пче ла ра су
у сре ду, 7. фебру а ра, одр жа -
ли саста нак у сво јим про сто -
ри ја ма у Дому кул ту ре, када
је било речи о при пре ма ма
за пред сто је ћу сезо ну.

Основна школа „Олга Петр-
ов" из Брестовца веома често
приређује занимљиве ванна-
ставне активности. Једна од
њих недавно је приведена кра-
ју, а организована је поводом
славе Свети Сава, када је у
част великог просветитеља
уприличен конкурс за најлеп-
ше опремљен кабинет.

У то су се укључили сви
ученици од првог до осмог
разреда, као и малишан из
предшкоских установа. Фор-
миран је и жири, који је имао
изузетно тежак задатак, али
је ипак морао да издвоји нај-
лепше уређене просторе.
Тако су за креативније од
осталих проглашене учио-
нице предшколских група

„Лептирица" и „Пчелице", као
и оне у којима часове прово-
де ђаци из одељења 1-2 и 3-
1. Међу награђенима је и
Продужени боравак, док су
код виших разреда испред
осталих кабинети за истори-
ју и географију.

Директорка школе Дали-
борка Бојковић Брети је
победницима поделила
дипломе и зидне сатове и
најавила да ће конкурс бити
увршћен у програм и наред-
них година. 

Петак, 9. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 
„Нај ма сни ја” 
мани фе ста ци ја 
тра ја ће од 14. до 18.
фебру а ра

Богат про грам 
на две бине

Све је спрем но за три де сет прву
„Сла ни ни ја ду”, како кажу орга -
ни за то ри, а на упа дљи во модер -
ни зо ва ном сај ту ове нај ве ће
при вред но-тур стич ке мани фе -
ста ци је у окру же њу, лага но отку -
ца ва вре ме до њеног почет ка.

Ста рт нове гур ман ске феште
у Кача ре ву зака зан је за сре ду,
14. фебру ар, када ће од раних
јутар њих сати број ним посе ти -
о ци ма бити доступ не тоне сла -
ни не, меса и месних пре ра ђе -
ви на, које ће они моћи да раз -
гле да ју, дегу сти ра ју и купу ју по
попу лар ним цена ма. То шаре -
ни ло од разних шпе ци ја или, у
пре во ду, све што је нај бо ље од
месне инду сти је Срби је, биће
изло же но, како у локал ној хали,
тако и испред ње, и мами ће
гур ма не с разних мере ди ја на,
сва ко днев но изме ђу 8 и 20 сати,
све до неде ље, 18. фебру а ра,
докле ће потра ја ти про дај на
изло жба.

Првог дана нешто пре 15 сати
биће упри ли че на пара да сла -
ни не, која ће прет хо ди ти све -
ча ном отва ра њу. Оче ку је се да
ће знак за поче так дати покра -
јин ски секре тар за пољо при -
вре ду Вук Радо је вић, након чега
ће бити уру че на при зна ња
побед ни ци ма на так ми че њи ма
за нај бо љу сла ни ну. Напо ме не

СЕЛО

БЛИ ЖИ СЕ ПОЧЕ ТАК ТРИ ДЕ СЕТ ПРВЕ „СЛА НИ НИ ЈА ДЕ”

СЛЕ ДИ ИНВА ЗИ ЈА ГУР МА НА НА КАЧА РЕ ВО

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ЗАНИ МЉИ ВО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ 

У БРЕ СТО ВАЧ КОЈ ШКО ЛИ

Нај леп ше учи о ни це

ради, сви који желе да се на
том пољу над ме ћу има ће при -
ли ке да се при ја ве за уче шће у
две кате го ри је – занат ској и
инду стриј ској сла ни ни, а узо р -
ке могу посла ти и поштом, за
шта подроб не инфор ма ци је
има ју на сај ту „Сла ни ни ја де”.

Потом ће насту па ти кул тур но-
умет нич ка дру штва, а глав ни
дога ђај прве вече ри, од 19 сати,
биће кон церт попу лар ног „Тро -
пи ко-бен да” у тра ја њу од око 120
мину та, након чега ће бле сну ти
ватро мет. Све то оди гра ће се на
цен трал ној бини на отво ре ном и
самим тим биће бес плат но.

На истом месту ће сутра дан,
у четвр так, 15. фебру а ра, од

13 сати поно во бити упри ли -
чен разно вр стан кул тур но-
умет нич ки про грам, који ће
кул ми ни ра ти насту пом „Кок -
тел-бен да”. За то вре ме, од 14
сати, уну тар Хале спор то ва биће
при ре ђе на два избо ра – за вите -
за и мис „Сла ни ни ја де”, а
наред ног дана, од 15 сати, и
так ми че ња у испи ја њу пива и
једе њу сла ни не. И за наве де не
дога ђа је заин те ре со ва ни се
могу при ја ви ти пре ко поме ну -
тог сај та. Од број них дру гих
садр жа ја вре ди издво ји ти оне
кул тур ног карак те ра, попут
отва ра ња изло жби фото гра фи -
ја Зора на Јова но ви ћа из Бео -
гра да, фото ре пор те ра „Вечер -

њих ново сти”, под нази вом
„Мачак у сла ни ни”, као и пан -
че вач ког кари ка ту ри сте Нико -
ле Дра га ша сим бо лич ног име -
на „Насме ја на сла ни на”; биће
и про гла ше ни нај бо љи афо ри -
зми на исту тему, док ће се
удру же ња жена из два де се так
јужно ба нат ских села пред ста -
ви ти сво јим руко тво ри на ма. Ту
су и трке пра си ћа, спре ма ње
гула ша...

Све наве де но ука зу је на то
да ће Кача ре во изме ђу 14. и
18. фебру а ра поно во бити гур -
ман ска пре сто ни ца све та и зато
је мно го раз ло га да љуби те љи
хра не и дру же ња у вели ком
бро ју посе те ово банат ско место.

Филм под нази вом „Поду нав -
ски Нем ци у јужном Бана ту”
при ка зан је у сре ду, 31. јану а -
ра, у малој сали ново се љан ског
Дома кул ту ре. Том при ли ком
је педе се так при сут них могло
да погле да дело о наро ду који
нека да живео на овим про сто -
ри ма, засно ва но на сце на ри ју
Мари је Вук са но вић, док се као
режи ја пот пи сао Иван Раки -
џић. Про ду цент је био Вла ди -
мир Про тић, сни ма тељ – Дра -
ган Весе лић, а музи ку је осми -
слио Сорин Боља нац, ина че
дирек тор поме ну те ново се љан -
ске уста но ве.

Овај доку мен та рац пред ста -
вља збир све до че ња људи пре,
за вре ме и након Дру гог свет -

ског рата, а међу њима, поред
Нема ца, је има и Срба и Руму -
на. Реч је, углав ном, о ста ри -
јим осо ба ма који још увек пам -

те сужи вот поме ну тих наро да,
рат и одла зак са ових про сто -
ра огром не већи не јед ног од
њих. Важно је иста ћи да ауто -

ри нису желе ли да доно се било
какав суд већ само да при ка жу
при чу с обе стра не, а гле да о -
ци ма је оста вље но да доне су
закључ ке.

Инте ре сант но је напо ме ну -
ти да су се у вре ме настан ка
фил ма пре неко ли ко годи на,
поред вели ких места попут
Пан че ва или Вршца, сни ма ња
одви ја ла и у Кача ре ву, Гло го -
њу и Јабу ци, сели ма с некад
доми нант ним немач ким
живљем.

Након про јек ци је запо де ну та
је озбиљ на, дина мич на, али кон -
струк тив на деба та, а мно ги од
при сут них су се јави ли за реч,
поста вља ли пита ња ауто ри ма
или изне ли сво је виђе ње.

У НОВОМ СЕЛУ ПРИ КА ЗАН ФИЛМ О ПОДУ НАВ СКИМ НЕМ ЦИ МА

Две стра не јед не при че

ДОЛО ВАЧ КА „ВИНА РИ ЈА ДА” УЛА ЗИ У ГЛАВ НУ ФАЗУ

Чије вино је нај бо ље?
Два де се та доло вач ка „Вина -
ри ја да” пола ко ула зи у нај ин -
те ре сант ни ју фазу. Након број -
них база ра вина који су се на
сео ском пијач ном тргу одви ја -
ли још од сре ди не децем бра, у
субо ту, 3. фебру а ра, про мо ци -
ја мани фе ста ци је коју орга ни -
зу је Удру же ње вина ра и вино -
гра да ра „Све ти Три фун” при -
ре ђе на је и у Пан че ву, на углу
Ули це вој во де Радо ми ра Пут -
ни ка и Кор зоа.

Тамо су доло вач ки про из во -
ђа чи на неко ли ко тезги по попу -
лар ним цена ма свим љуби те -
љи ма пону ди ли добре капљи -
це напра вље не од раз ли чи тих
сор ти гро жђа. Било је црног,
белог и розе вина, као и раки -
је, а гур ма ни су уз то могли да
заме зе те и ненад ма шни банат -
ски спе ци ја ли тет – маст и хлеб
са але вом папри ком. За десерт
су се потру ди ле „Долов ке”, са
сво јим уоби ча је ним асор ти ма -
ном штру дли, а све то је на
ста рин ски начин обна ро до вао
добо шар, који је и наја вио шта

све сле ди на јуби лар ној „Вина -
ри ја ди”.

Тако је три дана касни је у
доло вач ком Дому кул ту ре за
вино гра да ре орга ни зо ва но при -
год но пре да ва ње, што је била
одлич на увер ти ра за оно што
сле ди.

Сви који желе да се над ме ћу
и про ве ре ква ли тет свог мла -
дог вина, узо р ке могу пре да ти

у поме ну тој уста но ви кул ту ре
у петак, 9. фебру а ра, од 15 до
20 сати (као и сутра дан од 9 до
15 сати), уз напо ме ну да један
узо рак чине две боце истог
вина, за шта коти за ци ја изно -
си две ста дина ра.

Уда р ни дан је субо та, 10.
фебру ар, када ће на доло вач -
ком пијач ном тргу поче ти изло -
жба, дегу ста ци ја и про да ја вина,

као и дома ћих штру дли и разних
кола ча „Долов ки” и дру гих удру -
же ња жена. Сат касни је мани -
фе ста ци ја ће бити све ча но отво -
ре на, након чега ће усле ди ти
так ми че ње у брзом испи ја њу
шпри це ра и бес плат на поде ла
сад ни ца вино ве лозе, уз мини-
квиз као под сти цај раз во ју вино -
гра дар ства, а за под не је пла ни -
ран оби ла зак вино гра да удру -
же ња и вин ског подру ма у кући
Ђор ђа Ста ји ћа. Про мо ци ја и
дегу ста ци ја зака за не су за 17
сати, уз наступ фол кло ра ша из
КУД-а „Банат ски вез” и там бу -
ра шког орке стра „Банат ски
кицо ши”, а два сата касни је биће
про гла ше ни побед ни ци.

Мани фе ста ци ја ће бити окон -
ча на на сам дан Све тог Три -
фу на, 14. фебру а ра, сим бо лич -
ним оре зи ва њем вино гра да
удру же ња и изло жбом сли ка у
шко ли, где ће, уз реза ње слав -
ског кола ча, уру че ње награ да
побед ни ци ма и кул тур но-умет -
нич ки про грам, бити одр жа но
завр шно вече.
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Осе ћа ће те се на пе то због из не -
над них про ме на на по слу и од но -
са с над ре ђе ни ма. По кре ни те
соп стве ни би знис ка ко не би сте
има ли стал не гла во бо ље. Упи ши -
те се на јо гу, а код ку ће ужи вај те
уз стра сног парт не ра, што ће вам
до не ти ре лак са ци ју.

Обо жа ва те дру же ња и из ла -
ске, а осе ћа те као да сте ма ло
упа ли у мо но то ни ју. При па зи те
на здра вље, ве жбај те и чу вај те
се пре хла де. Парт нер вам је ја ко
ва жан и вре ме је да га не чим из -
не на ди те ка ко би ве за би ла за -
ни мљи ви ја и уз бу дљи ви ја.

По при ро ди сте пе си ми ста, али
и вре ме мо же ути ца ти не га тив но
на ва ше рас по ло же ње. Страст је
оно што вас ис пу ња ва, не до пу -
сти те да вам ве за скли зне у ру ти -
ну и до са ду. При па зи те на упа ле
јај ни ка и бе ши ке, пиј те до ста ча -
је ва и кре ни те на спорт.

То ком зи ме сте пре те ра ли са
слат ки ши ма, за не ма ри ли сте
здра вље и на ба ци ли не ко ли ко ки -
ло гра ма. Вре ме је за ди је ту и фит -
нес, а ал ко хол из бе га вај те. Фи -
нан си је су ста бил не, али парт нер
ће би ти не за до во љан. Вре ме је за
раз го вор и ре ша ва ње про бле ма.

Вре ме је да се ак ти ви ра те и на ђе -
те но ви по сао по сле те жег пе ри о да
ко ји је иза вас. Че сто сте нео д луч ни
и де ти ња сти, што мо же сме та ти
парт не ру, ко ји има озбиљ не пла но -
ве с ва ма. Иза ђи те у шет њу и раз -
би стри те ми сли од бри га. Ме ди та -
ци ја вам мо же би ти од по мо ћи.

На пе тост ће вам би ти по ја ча на,
па је до бро да се упи ше те на не -
ку бо ри лач ку ве шти ну. По сао је
про мен љив, као и фи нан си је, јер
вам је до ста ла жних ау то ри те та.
Вре ме је да раз ми сли те о не ком
пу то ва њу с парт не ром и улеп ша -
те ве зу.

Окру же ње на по слу не га тив но
ути че на ва шу пси ху и сто мач не
про бле ме, ла ко па да те у де пре -
си ју. Кре ни те на пли ва ње и раз -
ми сли те о по слу од ку ће. Парт -
нер вас по др жа ва, али ва ша пре -
те ра на емо тив ност мо же га чи ни -
ти нер во зним.

Пра во је вре ме за по кре та ње
при ват ног по сла, о ко јем ду го
раз ми шља те. Про бле ми с ко сти -
ма, кич мом, зу би ма и ре у мом су
мо гу ћи, не пре те руј те с по слом.
По све ће ни сте парт не ру и ко нач -
но има те ста бил ност у бра ку и
од но си ма.

Во ли те да бу де те ау то ри тет дру -
ги ма и не тр пи те мо бинг на по слу.
Мо гу ћи су про бле ми с кич мом од
пре ви ше се де ња за ком пју те ром.
Кре ни те у те ре та ну ко нач но. Не ка -
да ис по ља ва те са мо во љу у од но су
с парт не ром, па тре ба да обра ти те
па жњу и на ње го ве по тре бе.

Же ли те сло бо ду у ве зи и ни је
вам по тре бан по се си ван и љу бо -
мо ран парт нер. Ху ма ни ста сте,
во ли те тим ски рад, али фи нан си -
је увек не до ста ју. На ђи те до дат ни
по сао ка ко би сте би ли за до вољ -
ни. Пра ви из бор за ва ше про бле -
ме је груп на пси хо те ра пи ја.

Кре а тив ни сте и та лен то ва ни и то
тре ба да ис ко ри сти те, без об зи ра
на то што сте не схва ће ни. Не под -
но си те кан це ла риј ске по сло ве и те -
шко се при ла го ђа ва те. Усу ди те се и
про ме ни те по сао, а парт нер ће вас
ко нач но раз у ме ти и по др жа ти. Мо -
гу ћи су пси хо со мат ски про бле ми.

Пер фек ци о ни ста сте у по слу и
че сто пре ви ше ра ди те, што ути че
на ва ше здра вље. Мо гу ћи су про -
бле ми с ди ге стив ним си сте мом.
Ва жно је да се здра во хра ни те.
Као да сте увек на услу зи дру ги ма
и да за бо ра вља те на се бе. Иза ђи -
те у про вод и опу сти те се ма ло.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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До би ли ћер ку
6. ја ну а ра: Ан ђе лу – Са ни ја Му ста фов ски; 11. јануара: Срну – Данка Ристић и Драган Спорин;

15. ја ну а ра: Ан ђе ли ју – Је ле на и Ни но Ни ко лић, Ми ју – Да ни је ла и Дар ко Гру јић, Дра га ну – Зо -

ри ца Ђин га и Ра ди ша Но ва ков; 17. јануара: Јовану – Маријана и Миодраг Стојановић, Лану –

Маријана и Раде Тучен, Лену – Тамара Казновац Поповић и Никола Поповић; 18. јануара: Искру

– Сандра и Владимир Савановић;  19. ја ну а ра: Ка ли ну – Та ма ра и Здрав ко Оба до вић, Ивану –

Јелена Ранча и Иван Ђукић; 22. ја ну а ра: Ан ђе лу – Јо ва на и Ду шко По но рац, Катарину – Јулија

Балаћ Дакићи Дејан Дакић, Калину – Сузана и Драган Кокошков, Милицу – Јелена и Милорад

Марков, Сташу – Ивана и Милан Бојовић; 23. јануара: Соњу – Милена и Јован Доловачки, Тару

– Биљана Поплишан и Марко Васић; 24. јануара: Ану – Ана и Павел Крижов; 25. јануара: Лен-

ку – Тања и Миодраг Гвозденац; 26. јануара: Искру – Аника и Предраг Аничић, Лару – Татјана

и Ђорђе Јанковић; 27. јануара: Машу – Јелена и Сретен Стојановић, Алексију – Јована и Мари-

јан Каранфиловски; 28. јануара: Санелу – Сандра и Сафет Јеина, Миу – Марина Стојанова Алек-

сандровна и Жељко Милосављев; 29. јануара: Наду – Јелена и Срђан Соколовић.  

До би ли си на
9. ја ну а ра: Сте фа на – Ми ле на и Де јан Ста ме но вић; 11. јануара: Александра – Ева Златар и

Сима Недељков; 14. ја ну а ра: Уро ша – Ива на и Де јан Шо ла јић, Мар ти на – Ви е ро сла ва и Да -

ни ел Ва ло вец, Ан дре ја – Ми ли ца и Бо ри слав Сви рац; 15. ја ну а ра: Сте фа на – Ма ри на Ми тро -

вић и Сте фан Ан дре јић; 16. ја ну а ра: Па вла – Бо ја на и Иван Це слиц ки; 18. ја ну а ра: Лу ку –

Ми ли ца и Дра ган Ни ко лов ски; 19. ја ну а ра: Те о до ра – Ти ја на Про кић Ђор ђе вић и Пре драг Ђор -

ђе вић, Мар ти на – Бо жа на и Нан дор Ко лар; 20. ја ну а ра: Ви да – Ма ри на и Го ран Жу пан, Јова-

на – Данијела и Владимир Рајин; 21. ја ну а ра: Алек су – Ол га Ка ли шки и Бо рис Ста ме нов; 22.

ја ну а ра: Ан дри ју – Жа кли на и Мар ко Ни ко лић, Ла за ра – Ире на и Го ран Ја њић; 23. јануара:

Михајла – Јелена Виријевић и Обрад Самарџија; 24. јануара: Павла – Данијела и Жељко Јо-

ванов; 27. јануара: Милоша – Катарина и Богдан Богдановић, Саву – Слободанка и Марко

Опачић, Луку – Ангела и Иван Прванов; 28. јануара: Ђорђа – Маријана и Славко Вуков. 

ВЕН ЧА НИ

20. ја ну а ра: Ја сми на Сто ил ков ски и Алек сан дар Мун ћан; 21. ја ну а ра: Ве сна Ве лич ко вић и

Мом чи ло Ср дић; 25. ја ну а ра: Јо ва на Та сић и Алек сан дар Пеј чев, Ми ле на Гро зда нић  и Ду шко

Мо шо ри нац; 27. јануара: Ивана Нађ и Ненад Трајковић, Сања Петрић и Душан Исаков, Ал-

бена Михајлова Џурова и Дејан Бошњаковић, Зорица Чубрић и Душан Милијановић; 28. ја-

нуара: Снежана Стошић и Иван Петковић.  

УМР ЛИ

2. но вем бра: За хи де Та хи ти (1932); 25. децембра: Бранко Јарњак (1931); 18. ја ну а ра: До -

рел Бо ља нац (1961), Еми ли ја Рај че вић (1919), Пре драг Ми тро вић (1954), Ан ђел ка Ла лић

Мар ти нов (1955); 19. ја ну а ра: Да рин ка Ми ло ше вић (1931), Ми хал-Ми ро слав Баб ка (1941);

20. ја ну а ра: Ми ро сла ва Франц (1941), Ра ди вој Ви ја то вић (1942), Ми ро сла ва Ми лу ти нов

(1952), Бо сиљ ка Је лић (1954), Ја нош Ку змић (1933), Де сан ка Ба јо вић (1942), Жи ван ко Влај -

нић (1943), Јо жеф Би ро (1928), Иштван Ле чеи (1975); 21. ја ну а ра: Ми лан Ву ки ће вић (1935),

Мир ја на Ма те јић (1953), Рад ми ла По по вић (1934), Сте ван Бог да нов (1934); 22. ја ну а ра:

Шућ ро Ха би бо вић (1928), Да ни ца Па вло вић (1939), Или ја Ца ран (1941); 23. ја ну а ра: Јо ван Јо -

ва нов (1955), Жи ка Сто кић (1946), Ду шан Сто ја но вић (1949), Ви о рел Бо а ру (1952), Ра до слав

Фа ња (1964); 24. ја ну а ра: Влај ко Мар кић (1937), Гор да на Пан то вић (1935), Ми лан До тлић

(1945), Го ран Јан ко вић (1966), Мартин Дубовски (1977); 25. ја ну а ра: Љи ља на Жив ко вић

(1953), Јо ван То фел (1943), Јан Балчек (1969), Душан Поповић (1932), Стеван Прибичевић

(1947); 26. јануара: Момчило Јовановић (1935), Добринка Менеши (1945); 27. јануара: Алек-

сандар Мишковић (1932), Јерина Савин (1940), Драган Куколеча (1938), Јожеф Бисак (1953);

28. јануара: Вуломир Лалић (1925), Марија Миленковић (1932), Аница Јованов (1957), Миле-

ва Костадиновски (1934), Дамњанка Жунић (1935), Софија Рамјанац (1929), Ђура Радосављев

(1951), Весна Томашевић (1979); 29. јануара: Стеван Крстевски (1932), Љубица Адвигов

(1948), Мара Ранић (1922), Анђа Хајдуков (1936), Гизела Лецки (1949); 30. јануара: Милан

Угарковић (1933), Љубомир Новчић (1929), Златко Вишњички (1948); 31. јануара: Сања Ба-

бин (1966); 1. фебруара: Љубица Јаковљевић (1932), Борка Бацковић (1934).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

Пише: Aлександра
Аризановић

www.psiholoskaastrologija.com,
info@psiholoskaastrologija.com, 061/217-39-92

РЕ ШЕ ЊА – Скан ди нав ка: СВ, Ро до пи, Ве зув, пас, Ерос,

дерт, тов, до нор, Ив, Тир, на, ОЗ, Ка са пи но вић, рок, ул ти ма -

ту ми, Но ви Слан ка мен, за пра во, но је ви.Ана гра ми: (1) Ми -

лош Фор ман, (2) но ви свет ски по ре дак, (3) „Фа тал на при -

влач ност”.

Мо жда сме раш

да се сми риш,

НО ФИЛМ МО РАШ

нов да сни миш.

АНАГРАМИ

(2) ГЛО БАЛ НЕ ПРО МЕ НЕ

(3) АМЕ РИЧ КА ФИЛМ СКА ПРИ ЧА

(1) ЧЕ ШКИ РЕ ДИ ТЕЉ

СВЕ ДИЧ НО

ПО КВА РИ СТЕ (Ч = K)

ЧВР СТА, TOПЛА,

ФИ НАЛ НА...



МЕР ЦЕ ДЕС ВИ ТО,
тек ре ги стро ван, до -
бро ста ње. 064/886-
50-02. (СМС)

АСТРА Г 2.0 ДТИ,
1.500 евра, ма ши на
за пра ње во зи ла про -
фе си о нал на, мо пед
то мос то ри, при ко ли -
ца за ау то. 
064/179-28-61.
(254725)

ФИ Е СТА 1995. го ди -
ште, 1.3, тек ре ги -
стро ван, нов, плин
ате сти ран, без ула га -
ња, вла сник.
064/151-38-96.
(254403)

ПРО ДА ЈЕМ си тро ен
ц 5, 2002. бен зин,
плин атест. Тел.
064/004-52-30.
(254728)

ОПЕЛ кор са 1.4,
64.000 км, 2010,
7.000 евра, бен зин,
зе дер, ре ги стра ци ја
до ју ла 2018.
063/354-221.
(254790)

ФИ ЈАТ сти ло 1.9 ЈТД,
2003. го ди ште, вла -
сник, ре ги стро ван.
063/269-987.
(254866)

РЕ НО клио 2009. го -
ди ште, бео, тро је
вра та. 
065/336-76-84.
(254877)

ПРО ДА ЈЕМ за ста ву
10, у од лич ном ста -
њу, 2008. го ди ште.
064/133-96-85.
(254879)

ПРО ДА ЈЕМ пут нич ки
ком би Т 70, 8 + 1,
ни је ре ги стро ван,
1996. го ди ште.
063/436-918.
(254875)

ПРО ДА ЈЕМ киа се -
фиа 1.5 ЛС, бен зин,
2002. го ди ште.
063/436-918.
(254875) 

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
за јеф ти ни ји ок та ви ју
1.9 ТДИ, 2008, ре ги -
стро ван, вла сник.
065/610-45-67.
(254890)

ПРО ДА ЈЕМ ре но
твин го, 2002. 
го ди ште. 
Тел. 063/866-44-07.
(254891)

КА РА ВАН опел век -
тра 2001, на про да ју.
064/189-40-91.
(254931)

ФИ ЈАТ БРА ВО, 1.9
ЈТД, 2001. го ди ште,
пре шао 148.000 км,
1.500 евра. 
063/813-50-61.
(254894)

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ,
2001, 5 В, кли ма,
шест бр зи на, зим ске
гу ме, од ли чан.
065/910-35-35.
(254942)

АСТРА Г, 1.6 плин,
2000. го ди ште, ка ра -
ван, атест пли на, ме -
та лик, кли ма, алу
фел не.  
060/010-35-35.
(254942)

АСТРА Г, 2.0 Д,
2000. го ди ште, ме та -
лик, кли ма, од лич но
ста ње, по вољ но.
062/286-031.
(254942)

КИА со рен то, 2.5
ЦР ДИ, 2005. го ди -
ште, 270.000 клм,
џип/сув, ди зел, 75 кв,
102 КС, црн, 4/5 вра -
та, пет се ди шта, м.
кли ма, ре ги стро ван
до 30. ју ла 2018, ни је
оште ћен, це на 5.000
евра. Тел.
062/062/805-08-55.
(255061)

ПРО ДА ЈЕМ голф 2,
ди зел у во зном ста -
њу, 250 евра.
060/320-45-88.
(254991)

ОПЕЛ за фи ра, 2012,
1.7 ТДЦИ, се дам се -
ди шта. 063/244-674.
(255026)

ФОРД ескорт 1.6,
бен зин-плин, црн,
по вољ но. 064/149-
24-70. (255024)

ПУН ТО гран де 1.3,
мул ти џет, 2006, фул
опре ма, пе то ра вра -
та. 064/130-36-02.
(255034)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В,
2010, пет вра та, фа -
брич ки ате сти ран
плин, сва опре ма.
064/587-50-24.
(255034)

ШКО ДА фа би ја, ка -
ра ван, 1.4 МПИ,
2002, на име.
064/587-50-24.
(255034)

ПА САТ Б 4, ли му зи -
на, 1.9, ТДИ, 1994,
кли ма, ши бер, ре ги -
стро ван. . 064/587-
50-24.  (255034)

СИ ТР О ЕН кса ра,
2003, 2.0 ХДИ,
240.000 км, со ли дан,
два се та гу ма.
064/479-40-85.
(255044)

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)

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

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

ПРО ДА ЈЕМ пне у мат -
ску се ја ли цу за ку ку -
руз. 064/523-28-32.
(254711)

ТРАК ТОР СКА кри ла
за фер гу сон, у до -
бром ста њу.
063/823-29-61.
(254822)

ПРО ДА ЈЕМ две зад -
ње гу ме, по лов не, за
трак тор 533, 539.
064/940-83-09,
013/631-783.
(254912)

ПРО ДА ЈЕМ трак тор
зе тор 2511, го ди на
1973, у до бром ста -
њу, јед но бразд ни
плуг и при ко ли це за
сто ку. Тел. 063/361-
660, Пе ро. (255049)

ПРО ДА ЈЕМ зи да ну,
ле гал ну, га ра жу на
Те сли. 063/120-53-
05. (254756)

ПРО ДА ЈЕМ зи да ну
га ра жу 18 м2, на Те -
сли. Тел. 063/803-14-
86. (254837)

ВЕШ-МА ШИ НА и по -
лов ни де ло ви од
веш-ма ши на. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(254885)

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. (255037)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ и
плин ску бо цу.
061/190-53-25
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ по лов ну
др ве ну сто ла ри ју,
про зо ри, вра та, очу -
ва на, по вољ но.
066/948-27-77.
(СМС)

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)

ПРО ДА ЈЕМ опре му
за фри зер ски са лон.
064/004-52-30.
(254728)

ПРО ДА ЈЕМ деч ју
хра ни ли цу и огра ду
и ка у че ве, ру стик,
три мер бра ун, по -
вољ но, вла сник.
064/142-30-95.
(254738)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван
на ме штај, плин ске
бо це и про да јем ре -
мон то ва не ТА пе ћи.
066/900-79-04.
(254739)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма -
ши ну. 061/667-29-58.
(254875)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста -
ла др ва, би бер цреп,
кра ве, са ло нит пло -
че. 063/711-77-54.
(254746)

ТУ ЧА НИ ка зан за то -
пље ње ма сти, 80 ли -
та ра, ту ча ни ро штиљ.
063/716-67-31,
064/409-65-89.
(254747)

ПРО ДА ЈЕМ сим по ву
гар ни ту ру, тро сед,
плус две фо те ље.
319-754, 
061/153-34-61.
(254751)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет -
но ре мон то ва не ТА
пе ћи. До ста ва, мон -
та жа, га ран ци ја, 
про лећ на ак ци ја.
062/150-68-54.
(254753)

НА ПРО ДА ЈУ ста рин -
ски, до бро очу ван
на ме штај: ком плет на
спа ва ћа со ба и по је -
ди нач ни пла кар и
кре де нац. 064/239-
54-03. (254755)

ТО ПЛОТ НЕ пум пе
(70 – 350 м2), нај е ко -
но мич ни ји вид гре ја -
ња. 062/118-26-81.
(254805)

ТО МОС ко ли бри,
пен та то мос 4,8,
уград ни шпо рет АЕГ,
за мр зи вач 110 ли та -
ра – кон чар.
069/504-55-93.
(254828)

БА ГРЕМ, бу ква, ба -
гре мо ве се че ни це,
храст. „То пли на”,
063/364-310.
(254833)

ЛР ко шни це но ве,
ква ли тет не, про да -
јем, ком плет не или
де ло ве. 060/660-79-
60.  (254839)

БОР ДО тро сед (мебл
и еко-ко жа), за деч ју
со бу на ран џа сти ор -
ман, сто и по ли цу,
на ран џа сти те пих.
064/280-38-37.
(254855)

КА УЧ јед ну го ди ну
стар, не ко ри шћен
ком пју тер ски сто,
ква рц на пећ. 314-
978. (254851)

ШПО РЕТ на бу тан са
рер ном и плин ску
бо цу, по вољ но.
064/090-11-28.
(254863)

БА ГРЕ МО ВА и це ро -
ва др ва на про да ју.
060/603-32-32.
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ПРА СИ ЋЕ ман гу ли -
це, екс тра кла са, чи -
сто бе ли, око 22 кг.
064/552-59-49.
(254876)

ТА 5, има ко ли ца, те -
пи хе, фо те ље, пе ца -
ро шке сто ли це, су до -
ве. 064/955-51-85.
(254914)

КО ТАО, нов, атест,
га ран ци ја, чвр сто го -
ри во, пе лет, по вољ но
про да јем. 064/137-
64-14. (254923)

ПРО ДА ЈЕМ био бри -
ке те, 16.000 ди на -
ра/то на, 20 ди на -
ра/ки ло грам на ма -
ло. 063/756-28-60,
063/878-37-81.
(254930)

МИ НИ ШПО РЕТ,
веш-ма ши не, уга о на
гар ни ту ра, гар ни ту -
ра, дво сед, тро сед,
фо те ља, ТВ ко мо де,
рад ни пи са ћи сто ло -
ви, сто чи ћи, те пих.
Тел. 063/861-82-66.
(254973)

КРУ ЊАЧ-ПРЕ КРУ -
ПАЧ, ком пре сор,
вра та ула зна-соб на,
ста ри пи са ћи сто ло -
ви и још мно го то га.
064/139-04-48.
(254963)

ДР ВА за огрев про -
да јем пре о ста ла.
063/868-02-06.
(254961)

ПРА СИ ЋИ на про да -
ју, Но во се љан ски пут
175. 064/303-28-68.
(254980)

ОГРЕВ НО др во, бу -
ква, ба грем, цер, ме -
ша но. Исе че но и ис -
це па но. 
064/357-82-08, 
Бо са нац. (254945)

ДР ВА се че на и це па -
на за сме де ре вац,
про да јем. 
064/080-86-99.
(254945)

ДР ВА, по вољ но, ме -
ша на, ја сен, ја си ка,
ба гре мо ва се че ни ца.
До но си мо на кућ ну
адре су. 
064/506-15-90.
(254945)

ПА ТИ КЕ, ци пе ле, но -
ве, ори ги нал ри бок-
ске черс, 1.000 ди на -
ра, 38, жен ске.
064/354-69-76.
(2254992)

ПРО ДА ЈЕМ ТВ фи -
липс и ма ши ну за
ши ве ње ме рит.
064/276-08-08.
(255004)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те, су до пе ра
3.000 ди на ра. 371-
568, 063/773-45-97.
(255025)

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 ЈЕМ по ло ван
очу ван на ме штај:
сто ло ве, сто ли це, ку -
хињ ске клу пе, ку хи -
ње. До ла зим.
062/150-68-54.
(254753)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван
на ме штај, гар ни ту ре,
ку хи ње, сто ли це, сто -
ло ве, оста ло по кућ -
ство. 062/148-49-94.
(254765)

КУ ПУ ЈЕМ: пер је, ста -
рин ски на ме штај,
сли ке, са то ве, ста ри
но вац, стри по ве, би -
жу те ри ју, ста ре
играч ке, ста ро по -
кућ ство. 335-930,
063/705-18-18.
(254795)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор -
де ње, ме да ље, но вац,
са то ве, пен ка ла. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(254839)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, веш-ма ши не,
фри жи де ре, шпо ре -
те, до ла зим ку ћи.
Злат ко. 061/144-82-
80, 063/196-54-56.
(254883)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
оло во, ме синг, ба кар,
алу ми ни јум, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че,
те ле ви зо ре. 061/321-
77-93. (254969)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
алу ми ни јум, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че,
те ле ви зо ре и оста ли
от пад. 
064/484-13-76.
(254969)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не
ме та ле, аку му ла то ре,
алу ми ни јум, за мр зи -
ва че, веш-ма ши не,
шпо ре те, те ле ви зо ре.
061/206-26-24.
(254969)

КУ ПУ ЈЕМ ста ри но -
вац из ин фла ци је, са -
то ве, пен ка ла, стри -
по ве, ал бу ме са сли -
чи ца ма, играч ке,
упа ља че, знач ке, ор -
де ње, вој не ства ри,
фо то-опре му, ЛП
пло че, фуд бал ске
ула зни це, сит не ан -
ти кви те те. 064/187-
56-80. 

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.
(255652)

ПРО ДА ЈА пла це ва,
Ули ца Пе ли стер ска и
Кај мак ча лан ска. Гра -
ђе вин ска зо на. Пла -
це ви су укњи же ни.
Тел. 065/257-91-00 и
065/637-90-88 (СМС)

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

У СТАР ЧЕ ВУ, ку ћа на
про да ју, на 13 ари
пла ца. 064/264-03-
14. (СМС)

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)

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)

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

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

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

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)

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

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)

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

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

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)

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

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

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 у
До ло ву, Ли ва ди це.
319-754, 061/153-34-
61. (254724)

КУ ЋА код ста ре Утве,
две је ди ни це, 100 +
40 м2, по моћ ни 40
м2. 064/247-77-69.
(254730)

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

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са
пла цем 6,9 ари, стру -
ја, во да, ка на ли за ци -
ја, плин, Пан че во,
Бран ка Ра ди че ви ћа
54-а, вла сни штво
1/1, укњи же но, мо -
гућ ност ви ше по ро -
дич не стам бе не из -
град ње. 063/852-43-
19. (254742)

ЈА БУЧ КИ пут, 4 ара,
до бар при лаз и ши -
ри на пла ца. 069/213-
97-37. (254747)

НО ВО СЕ ЊАН СКИ
пут, плац на про да ју,
10 ари. Тел. 063/719-
98-95. (254758)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди -
цу, До ло во, по вр ши -
на 25 ари, воћ њак.
Це на по вољ на. 313-
716. (254767)

ВИ КЕН ДИ ЦА и воћ -
њак, 26 ари.
069/671-156. 

ОМО ЉИ ЦА, плац
11,5 ари, са за по че -
тим објек том, стру ја,
во да, вла сник.
064/260-05-34.
(254777)

ХЕК ТАР гра ђе вин -
ског зе мљи шта, се -
вер на зо на, ас фалт,
стру ја,в ода, 18.500.
063/894-84-23.
(254790)

ЦЕН ТАР Стре ли шта,
ку ћа ПО + ВПР и ПК,
157 м2, плац 225 м2,
60.000.  (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(254794)

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.
(254794)

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.
063/894-84-23.
(254450)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, 80 м2, 5 ари, но -
ва усе љи ва, 27.000.
(679), „Трем 01”,
063/740-79-95,
063/836-23-83.
(25481)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, 114 ари, до
асвал та, 51.000.
(679),  „Трем 01”,
063/740-79-95,
063/836-23-83. (254)

ЛЕ ГА ЛИ ЗО ВА НА ку -
ћа, две стам бе не је -
ди ни це, Ку де ља рац.
Тел. 060/040-96-51.
(254823)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ку ћу на Зла ти бо ру за
Пан че во, стан или
ку ћа. 069/158-63-76.
(254850)

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. (254854)

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.
(254864)

ТЕ СЛА, ста ра ку ћа,
плац 4 ара, 65.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”,
064/668-89-15.
(254864)
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ТЕ СЛА, ку ћа, 110 м2,
4 ара, 53.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(254864)

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.
(254864)

ТЕ СЛА, ку ћа 60 м2,
плац 1.84, 38.000.
(238), „Те сла
не крет ни не”, 
064/668-89-15.
(254864)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
Стре ли шту, ви кен ди -
цу у Вр њач кој Ба њи.
063/109-01-44.
(254865)

ПЛАЦ, Ду бо ка ба ра,
Па ли лу ла, 10,5 ари и
ку ћи ца 21 м2, во да,
те ле фон, мо гу ћа
стру ја – бли зу 
окрет ни це 108. 
064/437-24-67.
(254871)

ПРО ДА ЈЕМ плац
2,25 ари, цен тар, Ру -
жи на 9. Из гра ђен по -
друм, иде ал но за по -
слов но-по ро дич ни
обје кат. 
061/533-27-40,
060/332-74-04.
(2548849

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе -
вин ски плац 121 ар,
Ба ва ни штан ски пут,
ши ри на до пу та 34 м.
063/389-974.
(254896)

ЦЕН ТАР, ку ћа ста ра,
100 м2, 6,3 ара,
65.000. 063/899-77-
00. (254901)

МАР ГИ ТА, ку ћа 100
м2, сре ђе на, усе љи ва,
хит но, 48.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(254901)

ДО ЊИ ГРАД, ку ћа
три за себ на ста на,
3.5 ара, 67.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(254901)

НО ВА МИ СА, ку ћа
три одво је на ста на,
га ра же. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (254904)

ОМО ЉИ ЦА, уз уго -
вор о до жи вот ном
из др жа ва њу, ку ћа,
из у зет на по зи ци ја,
пу на прав на си гур -
ност. По ну де до 19.
фе бру а ра. „Ел пис”,
061/324-40-85.
(254907)

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

ПАН ЧЕ ВО, про да је
се ку ћа са ло ка лом
на 8 ари, Ди ми три ја
Ту цо ви ћа бр. 24,
Вод на за јед ни ца.
063/130-04-07.
(254916)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа
50 м2, дво соб на, са
ма њим пла цем и по -
моћ ним објек том,
23.000 евра.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (25494)

НА ПРО ДА ЈУ плац 5
ари, ста ра Ми са.
063/226-148. (25494

ОД ЛИЧ НИ пла це ви,
Ку де ља рац, ста ра
Ми са, Ду бо ка ба ра.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(254962)

ДВЕ ку ће, као спо је -
не стам бе не је ди ни -
це, 136 м2, на пла цу
од 3,55 ари, код ста -
рог бу вља ка.
064/240-68-0.
(254953)

БА ВА НИ ШТАН СКИ,
до пу та, но ви ја, дво -
соб на, 13,5 ари,
23.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(254955)

ПЕ ЛИ СТЕР СКА и
Кај мак ча лан ска,
пар це ли са ни пла це ви
од 9 ари. (49), „Му -
станг”, 062/129-94-
67. (254611)

ХИТ НО, Ка ча ре во,
ле па, но ви ја, тро соб -
на, 5.4 ара, 31.000.
(49), „Му станг”,
064/151-18-93.
(254955)

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. (254965)

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. (254965)

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.  (254965)

ТО ПО ЛА, ку ћа 50 м2,
плац 4 ара, 8.000
евра. (300),. „Ћур -
чић”, 063/803-10-52.
(254967)

КУ ЋА, 100 м2, 5.6
ари плац, Мо ше Пи -
ја де , 80.000 евра.
064/354-69-76.
(254992)

ПО ВОЉ НО, ку ћа са
10 ари пла ца, Гор њи
град. 064/133-32-02.
(254996)

НА ПРО ДА ЈУ плац 33
ара, за би знис, са ку -
ћом. 064/276-08-08.
(255004)

УСЕ ЉИ ВА ку ћа, Ба -
нат ско Но во Се ло,
100 м2, 16 ари.
062/398-458.
(255017)

ПО РЕД Гим на зи је,
при зем ни део ку ће,
кан це ла ри ја, гар со -
ње ра, по друм, 50.000
евра. 061/114-11-34.
(255020)

ХИТ НО на про да ју
ку ћа у Кни ћа ни но вој
ули ци. 062/826-12-
55. (255026)

ТЕ СЛА, плац 7,3 ара,
од лич на ло ка ци ја,
це на до го вор. 
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(255023)

ТЕ СЛА, ку ћа 91 м2, 4
ара, 45.000. 
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(255023)

КО ТЕЖ 1, плац 6,28
ари, 82.000.  
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(255023)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 100
м2, на Стре ли шту.
Кон такт 
061/251-13-01.
(255028)

ПРО ДА ЈЕМ плац
17,5 ари на Ја буч ком
пу ту. 063/719-42-71.
(255040)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
То по ли, по вољ но.
069/186-54-05.
(255040)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву у
дру гом срп ском по -
љу, по вр ши не 42 ара,
9 м2, у ули ци код Ка -
сар не 5000 Пан че во.
Тел. 063/361-660,
Пе ро. (255049)

БЛИ ЗУ цен тра ку ћа
на 3,6 ари, 56.000;
Ста ра Ми са на 5 ари,
26.000; Ку де ља рац
на 5,5 ари, ре но ви -
ра на, 35.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(255047)

ПЛАЦ, Но во се љан ски
пут, 20 ари, огра ђен,
два ула за, 8.000
евра. 06’0/555-43-76. 

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.
(254864)

ТА МИШ 
КА ПИ ЈА, 
гар со ње ра, II спрат,
38 м2, 32.300 евра,
по глед на Та миш,
вла сник 
063/338-332 
(СМС)
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ТА МИШ КА ПИ ЈА,
нов, тро и по со бан, III
спрат, 75 м2, 66.000
евра, по глед на Та -
миш, вла сник.
063/338-332 (СМС)

БЕЗ ПО СРЕД НИ КА
про да јем тро со бан
стан, 73 м2, на Те сли.
064/175-63-14.
(СМС)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи
дво со бан стан 46 м2,
ета жно гре ја ње. Тел
064/ 267-71-74.
(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.
(253558)

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

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

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

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

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)

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

ПРО ДА ЈЕМ јед но и -
по со бан стан у цен -
тру Пан че ва.
060/505-54-25. (254)

ПРО ДА ЈЕМ два екс -
тра ста на, до го вор,
хит но. 064/386-92-
86, 064/130-27-34.
(254774)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње -
ру у при зе мљу на но -
вој Ми си, по вољ но.
Тел. 061/285-58-17.
(254769)

ПРО ДА ЈЕМ два ста -
на, 40 м2 и 38 м2, но -
ва Ми са. 063/113-69-
53. (254711)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
тро со бан 80 м2, сед -
ми спрат, 38.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(254779)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру -
ги спрат, но ви ја
град ња, 40.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(254779)

КО ТЕЖ 1, јед но со -
бан, 28 м2, пе ти
спрат, ЦГ, 14.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(254779)

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.
(254779)

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

ТИП СТАН КО, дво со -
бан, 48 м2, ТА, дру ги
спрат, ре но ви ран,
25.000. (677),„Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(254779)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 66 м2,
дво со бан, IV, 30.000.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(254794)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 53 м2,
дво со бан, III, 30.000,
ком плет ре но ви ран.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(254794)

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.
(254794)

КО ТЕЖ 1, 50 м2, I,
33.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-
05.(254794)

СО ДА РА, 52 м2, V,
35.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(254794)

ЦЕН ТАР, 45 м2, V,
31.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(254794)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, В. Вла -
хо ви ћа, I  спрат, 66
м2, 37.000. 064/305-
92-00. (254843)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
за 2.5 стан, гар со ње -
ру у цен тру Пан че ва
од 20 м2 и плац на
Ба ва ни штан ском пу -
ту од 28 ари. Тел.
063/217-102.
(254830)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, 63 м2, ЦГ, IV
спрат, ка блов ска, ин -
тер нет. 
Тел. 344-254.
(254848)

ЈЕД НО СО БАН стан,
34 м2, Те сла, II
спрат, вла сни штво
1/1. 064/320-70-12,
064/134-60-11.
(254851)

ЦЕН ТАР, 105 м2, ЦГ,
III, лифт, бр зо усе -
љив, 81.000. (679),
„Трем 01”, 
063/836-23-83.
(254841)

ЦЕН ТАР, 84 м2, ЦГ,
VI, лифт ду плекс,
61.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(254841)

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ, 
VII, лифт, сре ђен,
25.000. (679), „Трем
01”, 063/740-79-95.
(254841)

СО ДА РА, 46 м2, ЦГ,
V, усе љив, лифт,
28.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83,
063/740-79-95.
(254841)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
но ви ји, 33 м2, те ра са,
23.000. (238), „Те сла
не крет ни не”,
064/668-8915.
(254864)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
36 м2, V, 25.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 
064/668-8915.
(254864)

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

064/223-99-20.
(254867)

НО ВА МИ СА, 40 м2,
јед но и по со бан, нов,
I, те ра са, 24.000.
(324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(254867)

ЦЕН ТАР, 2.0, ЦГ,
32.000; дво и по со бан,
ЦГ, 40.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(254870)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 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”



ТЕ СЛА, 2.0, ТА,
28.000; дво со бан, ЦГ,
30.000; јед но со бан,
37, ТА, 22.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(254870)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 2.0, ЦГ,
29.000; Са мач ки,
гар со ње ра, ЦГ,
13.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(254870)

КО ТЕЖ 2, при зе мље,
дво со бан, 52 м2, ЦГ,
ве ли ка за ста кље на
те ра са, на ме штен,
шпајз, по друм,
32.000 евра.
064/120-02-67.
(254891)

ПРО ДА ЈЕМ на Зла ти -
бо ру на ме штен
апарт ман, 30 м2.
063/389-974.
(254896)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, 40 м2,
ма њи дво со бан, на -
ме штен, 26.000; Со -
дра, 38 м2, 24.000.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (254901)

КО ТЕЖ 2, 63 м2, дво -
со бан, сре ђен,
35.000; 74 м2, дво и -
по со бан, 47.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(254901)

КО ТЕЖ 1, 25 м2,
17.000; 57 м2, дво со -
бан, 29.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(254901)

МИ СА, 60 м2, дво и -
по со бан, 24.000; 64
м2, дво и по со бан,
33.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(254901)

ЦЕН ТАР, 57 м2, дво -
со бан, III, ЦГ, лифт,
усе љив, 45.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(254901)

КО ТЕЖ 2, јед но и по -
со бан, 44 м2, V, ЦГ,
27.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (254904)

НО ВА МИ СА,, Тр го -
про дук то ва згра да,
85 м2, тро со бан, I.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(254904)

ТЕ СЛА, Но ви свет,
но во град ња, че тво -
ро со бан, 100 м2, II,
ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(254904)

ГАР СО ЊЕ РА, 28 м2,
ЦГ, Ко теж 1, но ви
део, 20.000 евра, до -
го вор. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (254902)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра,
19 м2, дво ри шно,
7.000 евра. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(254902)

ДВО СО БАН, Ко теж
2, од 30.000 –
36.000, 66 м2. 
(470), „Ди ва”, 
345-534, 
064/246-05-71.
(254902)

КО ТЕЖ 2, тро со бан
стан, 89 м2, дру ги
спрат, вла сник.
064/305-38-06.
(254925)

ЈЕД НО И ПО СО БАН,
40 м2, II спрат, С. Са -
ве, по вољ но, усе љив.
(470), „Ди ва”, 
345-534, 
064/246-05-71.
(254902)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 57 м2,
IV на ме штен, Јо а ки -
ма Ву ји ћа 65, 25.500.
064/842-30-31.
(254906)

ДВО СО БАН, 52 м2,
но ва Ми са, две те ра -
се, 28.000 евра.
063/823-95-86.
(254941)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри -
шни стан 61 м2, га ра -
жа, укњи жен, 16.500.
061/147-82-23.
(254950)

СО ДА РА,  јед но и по -
со бан, 46 м2, V, ЦГ,
усе љив, 28.000.
(336), „Олимп”, 
351-061, 
063/274-951.
(254944)

ТЕ СЛА,  тро со бан, 68
м2,  V, ЦГ, 35.000,
до го вор.  (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(254944)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
62 м2, III, ЦГ, сре ђен,
усе љив, 33.000.
(336), „Олимп”, 
351-061,  
063/274-951.
(254944)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но и -
по со бан, 38 м2, IV,
ТА, сре ђен, 24.000,
до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(254944)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
63 м2, III, ЦГ, 30.000.
(336), „Олимп”, 
351-061, 
064/234-36-01.
(254944)

КО ТЕЖ 2, јед но и по -
со бан, 48 м2, IX, ЦГ,
усе љив, 22.000.
(336), „Олимп”, 351-
061,  063/274-951.
(254944)

СО ДА РА, дво со бан,
57 м2, IX, ЦГ, 30.000,
до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(254944)

СО ДА РА, од ли чан
дво со бан, 47 м2, III,
32.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (254962)

КО ТЕЖ 2, леп дво со -
бан, II, 32.500. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (254962)

КО ТЕЖ 2, С. Шу -
пљик ца 151, ре но ви -
ран јед но и по со бан
стан, при зе мље, 49
м2 + 5 м2, те ра са, ЦГ,
31.000 евра.
064/888-13-63.
(254953)

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

КО ТЕЖ 2, пер фек тан
дво со бан, 57 м2, VI,
36.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901. 

ТЕ СЛА, но ви ји дво -
со бан, 56 м2, ЦГ, V,
две те ра се, IV,
21.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(254611)

ТЕ СЛА, дво со бан, 38
м2, пар ке ти, те ра са,
IV, 21.0000. (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)

МИ СА, ква ли тет не
укњи же не гар со ње ре
од 13.200 – 17.600.
(49), „Му станг”,
062/226-901. (25461)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
III, 57 м2, 30.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(254957)

КО ТЕЖ 2, Мо ше Пи -
ја де, ма њи дво и по со -
бан, 60 м2, V, сре ђен,
38.000.(49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (254957) 

ТЕ СЛА, дво со бан, 54
м2, II, ТА, из вор но,
28.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (254957) 

СО ДА РА, јед но со -
бан, 33 м2, ВП, ЦГ,
до бар, 23.000. (49),
„Му станг”, 069/226-
66-58. (254957) 

КО ТЕЖ 1, дво и по со -
бан, 62 м2, II, ЦГ, из -
вор но, 37.000. (49),
„Му станг”, 069/226-
66-58. (254957) 

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

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.  (254965)

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.  
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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.
(254965)

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, 23.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (254965)

ЦЕН ТАР, тро и оп со -
бан, 84 м2, 53.000;
јед но и по со бан, 39
м2, 24.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (254965)

КО ТЕЖ 1, гар со ње -
ра, 25 м2, 16.000;
дво со бан, 47 м2,
29.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68.  (254965)

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.
(254965)

КО ТЕЖ 2, тро со бан,
64 м2, IV, ЦГ, лифт,
36.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(254967)

СТРО ГИ ЦЕН ТАР,
јед но со бан, 36 м2,
VII, ЦГ +12 м2 га ле -
ри ја, 23.500. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(254967)

НО ВА МИ СА, јед но -
со бан, 34, II, ЕГ, те -
ра са, 20.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(254967)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 46
м2, Со да ра, ЦГ, од -
мах усе љив. 065/882-
24-04. (254983)

КО ТЕЖ 2, бу ле вар, II
спрат, 90 м2, про да је
вла сник, 650 евра
ква драт. Тел.
064/205-03-15. (254)

ПРО ДА ЈЕМ на ме -
штен јед но со бан стан
на Стре ли шту, по вр -
ши не 33 м2, дру ги
спрат, Ко сте Абра -
ше ви ћа 14. Тел.
013/251-42-79,
063/826-97-71. (251)

НО ВА МИ СА, тро со -
бан, 62 м2, TA, по -
друм, 31.000.
062/320-781,
069/245-89-53.
(255010)

СТАН од 49 м2, у
цен тру, 800 евра ква -
драт, без по сред ни -
ка. 064/144-43-99.
(255014)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
ВПР, 51 м2, ре но ви -
ран, ТА, 31.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30.

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

КО ТЕЖ 1, Но во сад -
ска, гар со ње ра, II, 27
м2, ЦГ, сре ђе на,
20.500. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.

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

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

ПРО ДА ЈЕМ стан, 68
м2, у стро гом цен тру
гра да, без по сред ни -
ка. Тел. 064/511-25-
10. (255035)

МИ СА, нов, 42 м2,
22.000, до го вор; цен -
тар, 49 м2, нов,
35.000; стро ги цен -
тар, 56 м2, 40.000
евра; Со да ра, 46 м2,
ЦГ, 29.000 евра; Ко -
теж 1, гар со ње ра, 25
м2, 16.000. „Ку по ла”,
065/328-66-94.
(255039)

МЕ ЊАМ два ста на у
ис тој згра ди за ку ћу.
Тел. 064/867-48-61.
(255045)

ДВО И ПО СО БАН,
цен тар, 64 м2, Ка ра -
ђор ђе ва, усе љив од -
мах. (470), „Ди ва”,
345-534, 
064/246-05-71.
(255054)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, хит но,
нов, 44 м2, пот кро -
вље, не за вр шен,
укњи жен, кли ма,
ПВЦ, 18.000 евра.
062/269-566.
(255058)

ТЕ СЛА, тро со бан, IV,
ЦГ, лифт, леп, ПВЦ,
47.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(255047)

ПО ВОЉ НО, Со да ра,
тро со бан, III, ЦГ,
лифт, га ра жа,
41.000; јед но со бан,
ЦГ, до го вор. „Лајф”,
061/662-91-48.
(255047)

ТУР СКА гла ва, ре но -
ви ран, III, ЦГ, дво и -
по со бан, 43.500, цен -
тар, тро со бан, II, ЦГ,
55.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(255047)

ДВО И ПО СО БАН,
цен тар, IV, нов, Пе -
пе ља ре, I, 58 м2. (67),
063/744-28-66.
(4750)

ТРО СОБ НИ, Ко теж
2, II, 78 м2; Ми са, I,
пре леп. (67),
063/744-28-66.
(4750)

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. (475)

ЈЕД НО СОБ НИ, цен -
тар, I, 34, 26.500;
Ми са, ПР, од ли чан.
(67), 063/744-28-66.
(4750)

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.
(4750)

ДВО СОБ НИ, цен тар,
ПР, 33.000; Стре ли -
ште, II, 30.000. (67),
063/744-28-66.
(4750)

ЛУКС стан на Те сли,
две и по со бе, 70 м2,
на од лич ној ло ка ци ји
(вр тић, шко ла, пи ја -
ца, „Авив”), то тал но
ре но ви ран – са хра -
сто вом ку хи њом, тех -
ни ком, кли мом и на -
ме шта јем. 
063/800-46-51.
(255059)

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)

КОД АВИ ВА, Те сла,
цен тар ку пу јем јед -
но со бан, гар со ње ру,
без по сред ни ка.
062/361-676. (2541)

КУ ПУ ЈЕМ дво со бан
стан на Ко те жу 1, у
згра ди, са лиф том,
без по сред ни ка. Тел.
065/261-19-64. (254)

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. (254794)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве
на свим ло ка ци ја ма.
Бр за ис пла та. (320),
„Пре ми ер”. 
063/800-44-30.
(254779) 

КУ ПУ ЈЕМ јед но со -
бан, дво со бан стан за
ре но ви ра ње, ис пла та
од мах. 
064/206-55-74,
013/362-027.
(254779)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве,
ку ће, на свим ло ка -
ци ја ма, ис пла та од -
мах. (679), „Трем
01”. 013/332-031.
(254831)

АГЕН ЦИ ЈИ  „Те сла
не крет ни не” по треб -
ни ста но ви на Те сли.
064/668-89-15.
(254864)

АГЕН ЦИ ЈА „Ди ва”,
Ж. Зре ња ни на 14, ку -
пу је јед но со бан и
дво со бан стан у згра -
ди. 345-534,
064/246-05-71.
(254902)

КУ ПУ ЈЕ МО дво со бан
стан, у цен тру, на
Со да ри. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (254962)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и
ку ће свих струк ту ра.
Бр за и си гур на ис -
пла та. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (254965)
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СО ДА РА, ра фи не риј -
ске згра де, стан 46
м2, ЦГ, ка блов ска –
из да јем. Тел.
063/281-464.
(254526)

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

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)

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

СО ДА РА, ра фи не риј -
ске згра де, стан 46
м2, ЦГ, ка блов ска, из -
да јем. Тел. 063/281-
464. (253526)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво со бан ком фо ран
стан, ТА пећ, 300 м
од Сто ма то ло шког.
013/352-710,
066/352-710.
(254739)

ИЗ ДА ЈЕМ но ви ју ку ћу
120 м2, са окућ ни цом
у цен тру Стар че ва.
Тел. 063/502-211.
(254810)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
не на ме штен стан, но -
ва Ми са, бес пла тан
ин тер нет. 
063/775-99-86, 
372-144. 
(254791)

СА МАЧ КИ, из да јем
гар со ње ру, по лу на ме -
ште ну. 061/150-07-
00. (254802)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, у цен тру
гра да, ТА, де по зит.
064/458-29-47.
(254803)

САМ ЦУ по треб на по -
лу на ме ште на гар со -
ње ра, Пан че во.
061/305-43-21.
(254804)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
но ва Ми са. 
060/413-08-90. (251)

НА МЕ ШТЕ НА гар со -
ње ра за сам ца или
са ми цу. 064/866-21-
13. (254533)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан ре но ви ран на ме -
штен, ЦГ, ин тер фон,
пред ност па ро ви ма,
150 евра. 063/516-
518. (254807)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
со бу уче ни ци, са
упо тре бом ку па ти ла.
Тел. 064/908-02-94.
(254826)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу у
Стар че ву. 060/167-
29-21. (254842)

ДВО СО БАН стан у
ку ћу, у цен тру, по се -
бан улаз, ета жно гре -
ја ње, стру ја.
064/296-24-47.
(254482)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру на Стре -
ли шту. 060/465-51-
11. (254874)

ИЗ ДА ЈЕ се лук суз на -
ме штен стан у цен тру
Пан че ва, три спа ва -
ће, днев на, са у на,
џа ку зи, два ку па ти ла,
350 евра. Тел.
064/290-45-39. 

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан на но вој
Ми си, це на 110 евра.
064/274-00-63.
(254939)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан
стан у цен тру гра да,
пре ко пу та Гим на зи -
је, ком плет но на ме -
штен, тре ћи спрат,
лифт, гре ја ње.
063/215-844.
(254936)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шну
ку ћу и стан у цен тру
гра да. 062/741-11-
19, 013/346-292.
(254937)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи јед -
но со бан на ме штен
стан са цен тр ла ним
гре ја њем на Ко те жу
1. Тел. 060/804-69-
13. (254990)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан, на ду же,
Стре ли ште, ЦГ, те ле -
фон. Тел. 064/170-
47-43. (254993)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан у Ж. Зре ња ни на
78, но во град ња, на -
ме штен. 063/555-
770. (254997)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан и гар со -
ње ру, на ме ште но, ТА
гре ја ње, цен тар.
061/131-79-04.
(255003)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво со бан стан, Те сла,
че твр ти спрат, ТА,
130 евра. 064/226-
83-78. (255022)

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.
(255031)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, 54
м2, у згра ди Сне жа -
не, ЦГ. 063/499-700.
(255057)

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

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

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)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
ула за Зе ле не пи ја це,
бли зи на три шко ле.
060/351-03-56.
(254710)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор са де лом
пла ца, у цен тру
Стар че ва, 120 м2.
По го дан за сер вис,
ра ди о ни цу или ма га -
цин. Го ран, 060/556-
68-33. (254750)

ИЗ ДА ЈЕМ нов ло кал,
ве ли ки из лог у бли зи -
ни пи ја це, Ко чи на 4.
063/617-421.
(254740)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
Пан че ву, по го дан за
ау то-ме ха ни ча ра, ау -
то-елек три ча ра, ау -
то-пе ри о ни цу.
064/226-81-91.
(254825)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
Ау то бу ске ста ни це.
Тел. 063/725-71-70.
(254949)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, цен -
тар, 35 м2. „Го ца”,
063/899-77-00.
(254109)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, раз -
ра ђен, у Ж. Зре ња ни -
на 32. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (254902)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23
м2, код Ау то бу ске
ста ни це. 352-105.
(254932)

НА ПРО ДА ЈУ ло кал
80 м2, на спра ту,
цен тар, из ме ђу Зе ле -
не пи ја це и глав не
ау то бу ске. 
063/226-148.
(254946)

ИЗ ДА ЈЕМ два но ва
ло ка ла, цен тар, је дан
опре мљен са лон ле -
по те. 063/734-82-31.
(254988)

ЛО КАЛ, ма га цин, 34
м2, ужи цен тар, из -
лог, пар кинг.
063/301-073.
(255005)

ПО РЕД пи ја це, Дом
омла ди не, опре мљен
за ка фа ну, 80 м2,
18.000 евра.
061/114-11-34.
(255020)

ПРО ДА ЈЕМ про дав -
ни цу здра ве хра не,
по вољ но. Зва ти по сле
18 са ти. 
061/235-17-50.
(255030)

ИЗ ДА ЈЕМ кан це ла -
риј ски про стор 100
м2, Ње го ше ва ули ца.
Тел. 063/313-848.
(255643)

ЛО КАЛ за из да ва ње,
у бли зи ни шко ле, у
До ло ву. 062/222-287.
(255050)

ПО ТРЕ БАН вул ка ни -
зер са ис ку ством за
рад на пут нич ком и
те рет ном про гра му.
065/551-17-22 (СМС)

AVIV BROSH akseso-
ar тра жи ис ку сну
рад ни цу. CV са сли -
ком по сла ти на 
fashion.form
@yahoo.com. (СМС)

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 НО осо бље
за про да ју у пе ка ри.
CV сла ти на mail: pe-
karasmilja-
nic@mts.rs (254811)

ПО ТРЕБ НЕ ко но ба -
ри це, Ка фе „Па ци -
фи ко”. 060/319-05-
77, 061/236-32-87.
(254757)

ПО ТРЕБ НА де вој ка
за рад у слот клу бу
„Kentacky” у Ње го -
ше вој. 064/474-74-
47. (254832)

ПО ТРЕ БАН рад ник,
за па ко ва ње и раз -
воз, штам пе. По зва ти
од 9 до 15 са ти.
069/867-72-07. (254)

ПО ТРЕБ НЕ же не за
рад на ин ду стриј -
ским ши ва ћим ма ши -
на ма. 061/156-17-65.
(254898)

ПО ТРЕБ НА ку ва ри ца
са ис ку ством у Ви на -
ри ји „Ђу рић”.
063/329-340.
(254900)

ПО ТРЕ БАН сер ви сер
бе ле тех ни ке, елек -
тро стру ке. 063/329-
340. (254900)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
или рад ник за рад у
Мар ке ту „Бом бон -
чић”, до ћи на раз го -
вор у су бо ту, 10. фе -
бру а ра 2018, у Мо ше
Пи ја де 4, од 18 до 20
са ти. (254926)

ТРАН СПОРТ НОМ
пред у зе ћу по тре бан
дис пи чар. Усло ви
ССС, од лич но по зна -
ва ње ен гле ског је зи -
ка и рад на ра чу на -
ру. 060/661-83-41,
mail: 
svetlana.flamengo
@gmail.com
(254922)

ПО ТРЕ БАН рад ник
на ад ми ни стра тив -
ним по сло ви ма:
Усло ви: еко ном ски
тех ни чар, ен гле ски
је зик, рад на ра чу на -
ру.  mail: 
svetlana.flamengo
@gmail.com
(254922)

ПО ТРЕ БАН ноћ ни
чу вар, по жељ но пен -
зи о нер. Ста ри ји од
50 го ди на. 013/334-
003. 

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по треб ни пи ца-мај -
стор и рад ни це за
па ла чин ке. До ћи
лич но по сле 16 са ти.
(254954)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
у пе ка ри, са ис ку -
ством. 
061/631-99-26.
(254947)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло -
ну „Ми ра” шоп тре -
бан му шко-жен ски
фри зер. 
064/185-92-34.
(254989)

POCO-LOCO ре сто -
ра ну по тре бан ку вар,
ко но барт и по сла сти -
чар. 064/874-03-01.
(255011)

POCO-LOCO ре сто -
ра ну по тре бан во зач.
064/874-03-07.
(255011)

РЕ СТО РА НУ „Ве тре -
ња ча” по тре бан ко -
но бар са ис ку ством.
До ћи лич но.
(255012)

НО ВО О ТВО РЕ НОМ
ре сто ра ну Zen по -
треб ни ку ва ри.
063/315-180.
(255013)

ПО ТРЕБ НА цу ра за
рад у ка фи ћу, пла та
300 евра, са рад ним
ис ку ством, ста ро сти
од 23 до 32 го ди не.
Тел. 062/191-73-34.
(255050)

ДА ЈЕМ при ват не ча -
со ве из ма те ма ти ке
за основ це, 500 дин.
069/293-92-20.
(СМС)

ДО СТА ВА плин ских
бо ца на адре су, ис -
по ру ка од мах.
064/886-50-02 (СМС)

МО ЛЕР СКО-ГИП -
САР СКИ ра до ви,
мај сто ри из Ко ва чи -
це. 060/066——08-60.
(СМС)

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)

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)

КЕ РА МИ ЧАР по во -
љан пе дан тан, ис ку -
сан и мо лер. Тел.
061/203-70-87.
(254692)

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)

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)

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)
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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. (254)

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.
(254502)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ, по -
прав ка, сер вис, чи -
шће ње, ин ста ла ци ја
но вих про гра ма.
060/351-03-54. (254)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва -
ње, фар ба ње сто ла -
ри је, гипс ра до ви,
чи сто ква ли тет но.
По вољ но. 063/304-
476. (254722)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва -
ње, кре че ње, фар ба -
ње сто ла ри ја, фа са -
де, пен зи о не ри ма
по пуст. 013/235-78-
82, 062/856-64-94.,
(254745)

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.
(2548123)

АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци,
ве не ци ја не ри, тра ка -
сте за ве се, ра дим ,
по пра вљам, угра ђу -
јем. 063/882-25-09.
(254760)

ПО ПРАВ КА, сто ла -
ри ја, бра ва ри ја, са -
ни та ри је, мон та жа
бој ле ра, шпо ре та,
гре ја ча. Сло бо дан.
063/865-80-74.
(254763)

ЧА СО ВИ ма те ма ти -
ке, фи зи ке, не мач -
ког. Про фе сор ка.
064/054-67-85.
(254773)

ДИ ПЛО МИ РА НИ
фи ло лог. Ча со ви не -
мач ког је зи ка. Тел.
0964/651-17-43.
(254778)

СПРЕ МАМ ку ће и
ста но ве. Ако вам
тре ба по зо ви те.
064/278-71-20.
(254783)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће
мо тор ном те сте ром
сва ко др во ко је вам
см ета. 063/369-846.
(254784)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње су до пе ре,
ку па ти ла, адап та ци -
је, по прав ке, за ме не,
од мах. 
013/331-657,
064/495-77-59.
(254820)

КА МИ ОН ки пер,
пре воз ро бе до че ти -
ри то не, уто вар шу та,
шљун ка, пе ска, ри -
зле, све га. Зо ки,
060/474-74-57.
(254818)

НЕ ГА ста рих, бо ле -
сних и ин ва лид них
ли ца. 063/868-04-51.
(254836)

ТВ и са те лит ске ан те -
не, мон та жа. Ди ги та -
ли за ци ја ва шег ТВ-а,
IPTV, ан те на плус.
064/866-20-70.
(254838)

ПО ТРЕБ НА ко но ба -
ри ца за рад у ка фи -
ћу. 060/362-22-21.
(254860)

ПО ТРЕБ НИ озбиљ ни
фи зич ки рад ни ци за
рад у Пан че ву.
064/648-24-51.
(254872)

ПО ТРЕ БАН бра вар
за про из вод њу си гур -
но сних вра та. CV по -
сла ти на email: offi-
ce@kljuceviivrata.rs
или по зва ти на тел.
060/631-10-20.
(254880)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за про да ју ко ки ца у
ки о ску у стро гом
цен тру гра да. Са мо
озбиљ ни, мо гу и пен -
зи о не ри. 063/821-79-
45. (254889)

ХЕ МИ ЈА, ма те ма ти -
ка, фи зи ка (при јем -
ни, по прав ни),
Основ ци ма, сред њо -
школ ци ма, сту ден ти -
ма. Про фе сор ка.
063/842-81-90.
(254856)

МА ТЕ МА ТИ КА ча со -
ви (основ ци, сред њо -
школ ци, при јем ни).
Ис ку сна ди пло ми ра -
на про фе сор ка ма те -
ма ти ке. По вољ но,
цен тар. 343-370.
(254869)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ гра ђе -
вин ских ра до ва.
064/866-25-76,
061/659-70-31. 

СЕ ЛИД БЕ у свим
прав ци ма, са рад ни -
ци ма, бр зо, по вољ но.
Ту ра 1.000 ди на ра и
од но сим ста ри на ме -
штај. Злат ко,
061/144-82-80,
063/196-54-56.
(254883)

ЧИ СТИМ, шут, по -
дру ме, та ва не, дво -
ри шта, ру шим ста ре
објек те, бр зо и ефи -
ка сно. Злат ко,
061/144-82-80,
063/196-54-56.
(254883)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз -
ра сти ма, до ла зим,
јеф ти но, 23 го ди не
ис ку ства. 013/251-
78-97, 063/782-51-
48. (254887)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
ре но ви ра ње ку па ти -
ла, вен ти ли, сла ви не,
од гу ше ње ка на ли за -
ци је од мах. 061/193-
00-09. (254229)

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. (254933)

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.
(254903)

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. (254916)

ОРЕ ЗУ ЈЕМ во ће. Тел.
064/130-35-91.
(255046)

СВЕ вр сте фи зи ка ли -
ја, уто вар-ис то вар,
се лид бе, ко па ње, чи -
шће ње, ру ше ње, ко -
ше ње тра ве, оба ра ње
ста ба ла и сви слич ни
по сло ви. Де јан,
061/626-14-50.
(254940)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе, пик-апом, ком би -
јем, ка ми о ном, са
уто ва ром и ис то ва -
ром или без. 
Де јан, 
061/626-14-50.
(254940)

НУ ДИМ не гу ста ри -
јим ли ци ма и по моћ
у до ма ћин ству.
063/823-95-86.
(254941)

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. (254966)

МА ТЕ МА ТИ КА,
основ на и сред ња
шко ла, ча со ви. До ла -
зим. 064/157-20-03.
254970)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(254970)

ПРЕ ВОЗ ро бе, ства -
ри, се лид бе ком би -
јем 3.5 то не. Јо ца,
061/616-27-87.
(254970)

ЧИ СТИ МО та ва не,
по дру ме, но си мо
шут. 061/321-77-93.
(254964)

ДУ БИН СКО пра ње
те пи ха, пре воз бес -
пла тан. 302-820,
064/129-63-79. )

МА ТЕ МА ТИ КА, ста -
ти сти ка, фи зи ка, ин -
фор ма ти ка, мо гућ -
ност ме сеч ног пла ћа -
ња, про фе сор. Цен -
тар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94. (253)

ПО ПРАВ КА бој ле ра,
ТА пе ћи, шпо ре та,
ин ста ла ци ја и осве -
тље ња. Елек три чар
Мар ко. 069/174-14-
78. (254963)

РЕ ЗИД БА во ћа, про -
фе си о нал но, дипл.
инж. Во ћар ства.
065/337-04-09.
(254954)МА ТЕ МА -
ТИ КА, ста ти сти ка,
фи зи ка, ин фор ма ти -
ка, мо гућ ност ме сеч -
ног пла ћа ња, про фе -
сор. Цен тар,
013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94. (253)

ИЗ РА ДА/МОН ТА ЖА
ме тал них кон струк -
ци ја, ха ла,  бин де ра,
ка пи ја, огра да, тен -
ди, ко ва ни ја, гра ђе -
вин ска ли ма ри ја.
064/068-10-85.
(254979)

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА,
Пан че во, ма шин ски
се че мо вла жне зи до -
ве, га ран ци ја.
060/691-01-13. (254)

ОЗБИЉ НА и од го -
вор на же на чу ва ла
би и не го ва ла би ста -
ри ју осо бу. 065/624-
76-23. (255018

СЕР ВИС и уград ња
елек трич них ин ста -
ла ци ја, ма лих кућ них
апа ра та и бе ле тех -
ни ке. Мај стор са ви -
ше де це ниј ским ис ку -
ством. 063/766-54-
20, 062/107-60-11,
Дра ган. (255021)

НЕ ГА ста рих и не по -
крет них ли ца. За ме -
на пе ле на, до го вор.
061/621-82-77.
(255029)

ГИПС, спу ште ни пла -
фо ни, пре град ни зи -
до ви, тер мо и зо ла ци -
ја, мо ле рај, ке ра ми -
ка, во да. 060/131-81-
70. (255033)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва -
ње, спу ште ни пла фо -
ни, тер мо и зо ла ци ја,
ке ра ми ка, во да, зи -
да ње, мал те ри са ње.
060/131-81-70.
(255033)

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. 

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)

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)

ТВ СЕР ВИС „ROYAL”,
CCD, лед, пла зма, ка -
тод ни, га ран ци ја 365
да на. 063/751-63-23.
(254697)

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 БЕ, пре воз
дру ге ро бе, Пан че во-
да ље, це на до го вор.
013/366-843,
063/193-22-29. (253)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8
мм, 16 мм и све вр -
сте ви део ка се та ква -
ли тет но пре сни ма -
вам на ДВД. 343-563,
063/288-278.
(254748)

ПО ПРАВ КА бе ле тех -
ни ке, мон та ћа и сер -
вис кли ма уре ђа ја.
Овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(254743)

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ



ДА ЈЕМ стај ско ђу -
бри во! 
069/123-42-78.
(СМС)

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)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом ме сеч ну кар ту
из да ту од АТП-а 
на име Је ле на 
Шу ља. 
(254733)

ИНВ. ПЕН ЗИ О НЕР,
1968, тра жи 
озбиљ ну же ну ра ди
бра ка слич них го ди -
на. 065/672-87-01.
(254775)

ИН ТЕ ЛЕК ТУ А ЛАЦ,
65, си ту и ран, по знан -
ство озбиљ не шланг
да ме до 53 го ди не.
065/335-53-48.
(255058)

МО ЛИМ оче вид це
са об. Уде са - бе лог
ре ноа и цр ве ног пун -
та, ко ји се до го дио
30. де цем бра 2017,
око 13 са ти, на се ма -
фо ру ис пред По љо -
при вред не шко ле, на
Но во се љан ском пу ту,
да се ја ве на тел.
013/370-112,
066/512-32-07.
(254909)

МУ ШКА РАЦ тра жи
же ну, де вој ку – за
дру же ње, га лан тан.
065/641-97-69.
(254963)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом ста ру до зво лу
за упра вља ње чам -
цем, ка те го ри је Б, бр.
13300/02 од 26. 04.
2002. на име Сло бо -
дан Сто ја но вић.
(255000)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе ка ми о ном мер це -
дес, рад ни ци, по вољ -
но. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85.
(254763)

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.
(254770)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
уград ња, ау то-ра ди -
ја, ТВ ан те на, ау то-
кљу че ва, ЦО 2 апа ра -
та. 064/179-26-60.
(254780)

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.
(254792)

ЗИ ДА МО ку ће од те -
ме ља до кро ва, ра ди -
мо све гра ђе вин ске
ра до ве. 
www.pangradjevina.rs
064/206-50-91.
(254888)

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.
(254886)  

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.
(254886) 

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви,
гипс, фа са де, ла ми -
нат, сто ла ри ја.
061/283-66-41,
063/766-62-01.
(254924)

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.
(254928) 

РО ЛЕТ НЕ, ве не ци ја -
не ри, тр. и ро ло-за -
ве се. Мо гућ ност пла -
ћа ња пре ко жи ро-ра -
чу на. 
064/189-40-91,
013/354-777.
(254931)

РО ЛО-НА Ј вам ну ди
по прав ку, уград њу:
ро лет ни, ве не ци ја не -
ра, тра ка стих за ве са,
ро ло-ко мар ни ка,
хар мо-вра та, туш-ка -
би на, ро ло-че лич на
за штит на вра та, тен -
да. Ми смо нај јеф ти -
ни ји, нај по вољ ни ји,
са нај ве ћом га ран ци -
јом. Про ве ри те.
063/894-21-80,
013/344-594.
(254956)

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 вља мо с га ран ци -
јом. „Фри го тех ник”,
361-361, 064/122-68-
05. (255042)

ЛА ЛЕ, пре во зим  ки -
пе ром по вољ но –
гра ђе вин ски ма те ри -
јал, ту ца ник, огрев,
од во зим шут.
064/354-69-94,
063/754-02-72.
(2550489

СЕР ВИС ком пју те ра,
лап-то по ва, XBOX,
soni, DVD и ау дио
уре ђа ја. 
063/751-63-23.
(255053)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs22 Петак, 9. фебруар 2018.

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.

УСЛУГЕ

РАЗНО

ALM Nonwoven Manufacturing d. o. o. 

Tekstilnoj kompaniji koja se bavi proizvodnjom zaš-
titne odeće za jednokratnu upotrebu

potrebni su:

šivači za rad na industrijskim šivaćim mašinama

Prijave slati na e-mail: jelenailijevski@icloud.com

ili poštom na: ALM Nonwoven Manufacturing, Jabučki

put 54, Pančevo

Kontakt telefon: 310-717, 063/207-114

ALMEX d.o.o. 

raspisuje konkurs
za sledeće radno mesto:

M E H A N I Č A R (1 izvršilac)

Opis radnog mesta:

·      Utvrđivanje kvarova i nedostataka na vozilima/kami-

onima

·      Otklanjanje utvrđenih kvarova i nedostataka na vozi-

lima/kamionima

·      Tekuće i preventivno održavanje vozila/kamiona

Uslovi: 

·      Radno iskustvo i stručnost na poslovima auto-meha-

ničara

·      Samostalnost na radu

·      Poželjno poznavanje rada na kamionima

·      Poželjno znanje upravljanja viljuškarom

Kontakt e-mail: zaposlenje@almex.rs
Konkurs je otvoren do  22. 02. 2018. 

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ” 

потребан радник

помоћник фарбара за припрему возила.

CV послати на адресу: 
Книћанинова 1а или на мејл адресу:

autocentarzoki@mts.rs 

СТО ЈАН ПРЕМ ЧЕ СКИ
Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.
Син ЗО РАН, сна ја ДРА ГА НА и уну ци МИ ЛОШ и УРОШ

(254861)

СТО ЈАН ПРЕМ ЧЕ СКИ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.
Син МИ ЛИ САВ, сна ја РА ДА и уну ци МИ ЛИ ЦА и ИГОР

(50/254862)

У су бо ту, 27. ја ну а ра 2018. го ди не, по сле кра ће
бо ле сти пре ми нуо је наш дра ги и во ље ни

СВЕ ТО ЗАР КР ЧА ДИ НАЦ
Био си до бар и пле ме нит и по жр тво ва ни де да,
отац и су пруг. За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма
и ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.
Успо ме ну на те бе чу ва ће мо од за бо ра ва.

Тво ји: уну ци АЛЕК САН ДАР и НИ КО ЛАЈ 
и си но ви СТЕ ВИ ЦА и ЂУ РИ ЦА и су пру га ЛЕ ПА

(90/254993)

По след њи по здрав га зди ној ма ми

ЗОР КИ ВУ ЈО ВИЋ

од осо бља Ре сто ра на „Ма ли рај”
(102/ф)

По след њи по здрав на шој при ји

ЗОР КИ ВУ ЈО ВИЋ

од ЉУ БА и СЛАВ КА СТА НИ ШИ ЋА с по ро ди цом
(103/ф)

3. фе бру а ра 2018. пре ми ну ла је на ша мај ка

ЗОР КА ВУ ЈО ВИЋ
1926–2018.

Би ла си пра ва мај ка и бо рац. 

Хва ла ти на све му. 

По чи вај у ми ру и не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ји си но ви ЛА ЗО, ЛУ КА и ЈАН КО с по ро ди ца ма

Са хра на је оба вље на 6. фе бру а ра 2018, на гро бљу код Ђур ђе ве цр -
кве – Врањ ска, Би ле ћа, Хер це го ви на

(101/ф)

СЛЕДЕЋЕ НЕДЕЉЕ

„ПАНЧЕВАЦ”
ИЗЛАЗИ У СРЕДУ

Због Дана државности

Србије, празника који се

обележава 15. и 16. фе-

бруара, наредни број

„Панчевца” код наших

уличних продаваца мо-

жете пронаћи дан раније

– у среду, 13. фебруара.

      Стога молимо наше

клијенте да огласни ма-

теријал доставе најкасни-

је до уторка увече. Бла-

гајна „Панчевца” ће у по-

недељак и уторак, 11. и

12. фебруара, радити уо-

бичајено, од 8 до 18 сати,

па ће сав огласни мате-

ријал који буде стигао до

тада бити објављен у иду-

ћем броју.

      У четвртак и петак

благајна и редaкција на-

шег листа неће радити.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150
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По след њи по здрав

СА ШИ ПАН ТИ ЋУ СА КИ ЈУ
Жи вот на овом све ту ни је веч но ста ни ште... до сле де ћег
су сре та.

Од ЂУ РЕ ВЛА ЈИ ЋА с по ро ди цом

(43/254845)

По што ва ном

СА ШИ ПАН ТИ ЋУ
За у век ћеш би ти у ср цу и на шим ми сли ма.

По ро ди ца ТО МИ СЛА ВА ТО МИ ЋА

(52/254875)

СА ША ПАН ТИЋ

1967–2018.

По след њи по здрав од бра та ГО РА НА с по ро ди цом

(59/254919)

СА ША ПАН ТИЋ

1967–2018.
По след њи по здрав чи чи Са ши од си но ви це ЈЕ ЛЕ НЕ,

ИГО РА и ПЕТ КА

(60/254914)

СА ША ПАН ТИЋ

1967–2018.
По след њи по здрав од ку ма СЛО БО ДА НА 

и ВЛА ДЕ с по ро ди цом

(61/254919)

По след њи по здрав

СА ШИ ПАН ТИ ЋУ

1967–2018.
Тво ји: КО ВА ЧЕ ВИ ЋИ и та шта РА ДА

(62/254919)

По след њи по здрав

СА ШИ ПАН ТИ ЋУ

1967–2018.
од се стре СВЕ ТЛА НЕ  и зе та РАЈ КА БУБ ЊЕ ВИ ЋА

(63/254959)

СА ША ПАН ТИЋ

1967–2018.
По след њи по здрав уј ки Са ши од ДРА ГА НА 

и ЦВИ ЈЕ с по ро ди цом

(64/254914)

СА ША ПАН ТИЋ

1967–2018.
По след њи по здрав Са ши од при ја те ља 

ИВ КА с по ро ди цом

(65/254919)

По след њи по здрав си ну, оцу и све кру

СА ШИ ПАН ТИ ЋУ
1967–2018.

од мај ке БО СИЉ КЕ, ћер ке АНЕ, си на АЦЕ 
и сна је ТА МА РЕ

(66/254919)

СА ША ПАН ТИЋ

1967–2018.
По след њи по здрав дра гом му жу 

од су пру ге ЖА КЛИ НЕ

(67/254919)

По што ва ном

СА ШИ 

ПАН ТИ ЋУ

Увек ће мо се се ћа ти с

по што ва њем.

ТО ПЕ и БРАН КА 

ТО ПА ЛО ВИЋ

(75/254938)

Ту жна ср ца оба ве шта ва мо род би ну и при -

ја те ље да је 3. фе бру а ра 2018. го ди не, у 77.

го ди ни, пре ми нуо наш во ље ни

РАТ КО ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ
1941-2018.

Са хра на је оба вље на 5. фе бру а ра 2018. го -
ди не на пра во слав ном гро бљу у Стар че ву. 

Веч но ћеш би ти у на шим ср ци ма и ми сли -
ма, а тво је при че, са ве те, ша ле и до сет ке
ће мо за у век пам ти ти.

Тво ји: син МИ ЛЕ, ћер ка ЈА СМИ НА, сна ја
ЕМИ НА, зет МИ ЛО РАД, уну ци ДА ВОР,

ДЕ ЈАН, ЗЛАТ КО, ДАР КО и МИ ЛИ ЈА
(105/255032)

Ту жна ср ца оба ве шта ва мо ро ђа ке, при ја те ље и по зна ни ке да је 2.

фе бру а ра 2018. го ди не, у 74. го ди ни жи во та, пре ми ну ла на ша дра га

МИ ЛИ ЦА СТЕ ВА НОВ СКА

1944–2018.
Са хра на је оба вље на 5. фе бру а ра 2018. го ди не, у по ро дич ној гроб -

ни ци у Ка ча ре ву.

Ожа ло шће ни: си но ви СЛО БО ДАН и ВЛА ДИ МИР с по ро ди цом, 

се стра СТО ЈАН КА с по ро ди цом из Гац ка, по ро ди ца ОПА ЧИЋ 

из Пе ћи на ца, по ро ди це ПА РАШ, ГВО ЗДЕН, ТРИ ПИЋ и ПРА НИЋ

из Ре пу бли ке Срп ске

(73/254935)

АНА СТА НИЋ
рођ. 14. VI 1934 – пре ми ну ла 6. II 2018.

Мај ко! Са да знам да те ви ше ни шта не бо -
ли и да си на шла свој мир. Да си у ме ста
све тла, све жи не, од мо ра, чи сто те. Ме ни је
оста ла бол и бес пре кор на ту га, да сам бар
још ма ло мо гла да те не гу јем. Уте хе не ма,
мај ко, они ко ји се во ле ни ка да не уми ру.
Мај ко мо ја у мом си ср цу. Во лим те. Мир -
но спа вај!

Тво ја ћер ка МИ ЊА

Са хра на је 8. фе бру а ра 2018, у 14 са ти, на
Но вом гро бљу.

(98/255019)

АНА СТА НИЋ

Ба ка на мо ја, ни ка да ви ше леп ши спа наћ не ћу је -

сти, то си уме ла са мо ти.

Веч но у мом ср цу си.

Твој унук ЛА ЗАР
(100/255014)

ИЗЈАВА

ЗАХВАЛНОСТИ

По во дом упо ко је ња

на ше мај ке и ба ке,

пре ми ну ле 6. фе бру а -

ра 2018 за хва љу је мо

се сви ма ко ји са на ма

де ле на шу ту гу.

Пре ту жни: ћер ка 

МИ ЊА и унук ЛА ЗАР

(99/255019)

МИ ЛО РАД КАН КА РАШ

1929–2018.

Наш во ље ни су пруг, отац, таст и брат пре -

ми нуо је 5. фе бру а ра, у 89. го ди ни, али ће

за у век оста ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га ЕВА, ћер ка 

МА РИ ЈА, зет ДУ ШАН и брат ДРА ГАН

(93/254998)

23. де цем бра 2017. пре -

ми нуо је

РА ДИ ВОЈ 

НИ КО ЛИЋ

По след њи по здрав од

се стре ЂУР ЂЕВ КЕ 

с по ро ди цом

(94/235002)

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.

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

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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Про шло је шест ту жних ме се ци от ка ко ни је с на ма

НИ КО ЛА МИ ЛО ШЕ ВИЋ
Веч но ти хва ла за не из мер ну љу бав и то пли ну ко ју си нам
пру жио. 

Тво ји нај ми ли ји

(39/254831)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

МИ ЛЕН ТИ ЈЕ ВИЋ

МИР КО                       МИ ЛИ ЦА
2005–2018. 1995–2018.

Син РА ДИ ША с по ро ди цом
(19/254885)

7. фе бру а ра на вр ши ла се

го ди на од смр ти

ЉУ БИ ЦЕ 
МИ ЛУ ТИ НОВ

Ћер ка ДИ ЈА НА 
и ро ди те љи

(69/254921)

15. фе бру а ра 2018. го ди не

– го ди шњи по мен

ДУ ШКИ 
СТЕ ВА НО ВИЋ

Су пруг УГЉЕ ША, ћер ка
ДА НИ ЈЕ ЛА и син ДЕ ЈАН

(72/254936)

Про шло је че тр де сет да на от ка ко ни је с на ма наш дра -

ги де да и отац

СЛА ВИ МИР НИН КОВ
С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди ца

(79/254956)

Про шло је је да на ест го ди на от ка ко ни су с на ма

ЈОВ КО ВИЋ

РА ДУ ЛА     РУ ЖИ ЦА
2007–2018.          2007–2018.

С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди ца ЈОВ КО ВИЋ
(83/

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 6. фе бру -

а ра  2018. го ди не, у 85. го ди ни, пре ми ну ла на ша дра га 

ЦВИ ЈЕ ТА ЂОР ЂЕ ВИЋ

Са хра на ће би ти оба вље на у че твр так, 8. фе бру а ра 2018. го ди не, у 15 са -

ти, на гро бљу у Ја бу ци. 

Ожа ло шће ни: син ПРЕ ДРАГ, сна ја ВЕ СНА, унук МИ ХА И ЛО, 

уну ка МИ ЛИ ЦА, ћер ка БИ ЉА НА, зет МИ РО СЛАВ, уну ка МА РИ НА, 

зет ДРА ГАН, пра у ну ке НИ НА и ИВА и оста ла род би на и при ја те љи
(68/254920)

По след њи по здрав

ЦВИ ЈЕ ТИ ЂОР ЂЕ ВИЋ

Ко лек тив ХИП „Азо та ра” Пан че во

(89/ф)

С мно го по што ва ња по след њи по здрав

ЦВИ ЈЕ ТИ ЂОР ЂЕ ВИЋ

ДЕ ЈАН МИ ШИЋ

(70/254927)

На пу стио си нас пре ра но

и оста вио ве ли ку пра -

зни ну у на шим жи во ти ма

НЕ ДЕЉ КО 
ВУ ЧЕ НО ВИЋ

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

Тво ји: мај ка СТА НА,
брат ПРЕ ДРАГ и снај ка

РА ДА

(54/254895)

1. фе бру а ра пре ми ну ла је

на ша

БОР КА 
БАЦ КО ВИЋ

По чи вај у ми ру.
Тво ји: унук МАР КО 
и уну ка МА РИ ЈА НА 
с по ро ди ца ма, сна ја

МИ РА 
и оста ла фа ми ли ја

(76/254948)

Вре ме не ће из бри са ти
го ди не љу ба ви, све срећ -
не и те шке тре нут ке ко -
је смо де ли ли

НЕ ДЕЉ КО 

ВУ ЧЕ НО ВИЋ 

ШО ЛЕ

1958–2018.
Су пру га ЗА ГОР КА,

кћер ке МА ЈА, 
МИР ЈА НА и МА РИ НА

(38/254829)

По след њи по здрав 

БОР КИ
од ком ши ја

у Осло бо ђе ња 21

(16/254777)

По што ва ном

БРА НИ СЛА ВУ

БОР НИ

по след њи по здрав од

ко ле га из Фа бри ке VCM

„ХИП-Пе тро хе ми ја”

(37/254827)

ДУ ШКО КО ЛА РИК
23. IV 1945 – 27. I 2018.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.
Ожа ло шће ни: се стра СНЕ ЖА НА и се стри ћи РО БЕРТ 

и ВИК ТОР с по ро ди ца ма

(92/254995)

ПЕ ТАР 

КА ЛИ НИЋ

По след њи по здрав 

уја ку од ДРА ГА НА  

с по ро ди цом

(108/255051)

ПЕ ТАР 

КА ЛИ НИЋ

По след њи по здрав

бра ту

од се стре РА ДОЈ КЕ

(109/255051)

На ша

СА ЊА Бе жу нар

БА БИН
При па да пе ри од ном си -

сте му не за бо ра ва. По

осме ху је пре по зна ју

ње ни дру га ри 

из оде ље ња 

у „Сте ви чи ној”

и „Бо ри со вој” шко ли

(85/254975)

СА ЊА БА БИН

1966–2018.

По след њи по здрав од ћер ке МА РИ НЕ, 

му жа ЗО РА НА и ма ме ВУ КО СА ВЕ
(87/254978)

Не ка те ан ђе ли чу ва ју

СА ЊА БА БИН

Тво ји ку мо ви ТА ТЈА НА

и СЛО БО ДАН МА РЕШ 

с по ро ди цом

(88/254982)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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13. фе бру а ра 2018. на вр ша ва се пет го ди на от ка -

ко ни је с на ма наш во ље ни

ДРА ГО ЉУБ МР ШИЋ

Ле па се ћа ња на те бе за у век оста ју.

Тво ји нај ми ли ји
(45/254847)

9. II 2009 – 9. II 2018.

БРА НИ СЛАВ ГРУ ЈИЋ
С љу ба вљу, ту гом и по но сом увек ми сли мо на те бе.

Су пру га МИ ЛИ ЦА и ћер ка БИ ЉА НА с по ро ди цом

(46/254849)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да

ће мо у сре ду, 14. фе бру а ра 2018. го ди не, у

11 са ти, одр жа ти че тр де се то днев ни по -

мен на шем дра гом су пру гу, оцу, де ди и

пра де ди

ЈО ВА НУ ТО ЂЕ РУ

1937–2018.

Тво ји нај ми ли ји

(55/254998)

10. фе бру а ра 2018. го ди -

не, у 11 са ти, да ва ће мо

по лу го ди шњи по мен

ЉУ БИ ЦИ 

НИ КО ЛИЋ

1939–2017.
Веч но ће би ти у на шим
ср ци ма.

Тво ји: су пруг СТЕ ВАН 
и ћер ка ВЕ СНА 

с по ро ди цом
(56/25490)

14. фе бру а ра на вр ши ће се де сет го ди на от кад

ни је с на ма наш

МИ ЛУ ТИН МИ ЛО ШЕ ВИЋ

2008–2018.

С љу ба вљу и по но сом чу ва мо успо ме ну на те бе.

Ћер ке ЉУ БИ ЦА и МИ ЛО МИР КА с по ро ди ца ма
(57/254908)

У су бо ту, 10. фе бру а ра

2018, у 11 са ти, на Но вом

гро бљу, одр жа ће мо го ди -

шњи по мен на шем во ље -

ном су пру гу, оцу и де ди

ВАН ЂЕ ЛУ

ЏАМ ТО СКОМ

2017–2018.

С љу ба вљу 

и по што ва њем 

по ро ди ца ЏАМ ТО СКИ

(58/254910)

Про шло је шест ме се ци
ка ко нас је на пу сти ла на -
ша дра га тет ка

ДУ ШАН КА 
ПА ВИ ЋЕ ВИЋ

По мен ће се одр жа ти 9. фе -
бру а ра 2018. го ди не, на Ка -
то лич ком гро бљу, у 12 са ти.
Ожа ло шће ни: бра тан ци

ЗО РАН и МИ ЛАН 
ШУ ПИ ЦА 

и сна ја СЛА ЂА НА
(74/2549359)

МИ ЛАН 

МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ

10. II 2013 – 10. II 2018.

У ср цу ту га, на гро бу ти ши -

на, а у ду ши ве ли ка пра -

зни на. Не ма тво јих очи ју,

не чу јем ти глас, али осе -

ћам да си ту ме ђу на ма.

Су пру га ВУ КО СА ВА

(9/254751)

Че ти ри го ди не без те бе

СЛО БО ДАН 

СИ МЕ У НО ВИЋ

Не до ста јеш ми.

Још увек не ве ру јем да те

не ма.

Су пру га ЈА ЦА

(78/254952)

Во ље на

СЛА ЂА НА ПЕ ТР ОВ
рођ. Илић

Про шле су три ту жне го ди не от ка ко ни си с на ма.

Вре ме про ла зи, али ту га и да ље тра је.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг СА ША, ћер ка АЊА, син

АЛЕК СА, отац ТРИП КО, мај ка ЈО ВАН КА 

и се стра ГО СПА ВА с по ро ди цом
(80/254953)

У су бо ту, 10. фе бру а ра

2018,  у 11 са ти, на Но вом

гро бљу, да ва ће мо ше сто -

ме сеч ни по мен на шем

дра гом

МИ РО СЛА ВУ
ПЕ ТРО ВИ ЋУ

1951–2017.
По ро ди ца

(81/254960)

Два де сет го ди на ни је с

на ма на ша во ље на

ЦВЕ ТА 

МИ ТРЕ СКИ

9. II 1998 – 9. II 2018.

Вре ме про ла зи, али бол и

се ћа ње на те бе оста ју

веч ни, мно го нам не до -

ста јеш.

Син ИЛИ ЈА и ћер ка

СВЕ ТЛА НА

с по ро ди ца ма

(82/4750)

ЧИ КОШ

НА ДА                          РА ДА
У ср цу ће мо вас но си ти и од за бо ра ва чу ва ти.

Ћер ке ТА ЊА, МА ЈА и ДУ ШКА

(84/254971)

Мај ку, ба ку и пра ба ку

БРА НИ СЛА ВУ

ПЕ ТРО ВИЋ

пам ти мо с по што ва њем и

за хвал но шћу.

Ње ни: ДИ МИ ЋИ 

и ПЕ ТРО ВИ ЋИ

(86/254975)

У не де љу, 11. фе бру а ра, у 11 са ти, на Ста ром

пра во слав ном гро бљу да ва ће мо го ди шњи по мен

МИ ЛА НУ ЂОР ЂЕ ВУ КИ ЦО ШУ

Но си ће мо те у ср ци ма и ми сли ма и пам ти ти по

тво јој до бр о ти, по ште њу и љу ба ви за све нас.

Тво ји ро ди те љи и тво ја де ца
(91/254493)

У су бо ту, 10. фе бру а ра, у 11 са ти, на Ста ром пра -

во слав ном гро бљу, обе ле жи ће мо го ди ну да на од

смр ти на шег

МИ ЛО РА ДА ОЊИ НА

Ње го ва не у те шна по ро ди ца
(12/254761)

10. фе бру а ра је дру га го -

ди на от ка ко ни си с на ма

МИ О ДРАГ 

ЈО ВА НО ВИЋ

МИ ЛЕ

2. VI 1955 – 10. II 2016.

У ср цу те чу ва ју: 

су пру га, де ца, уну ци, 

снај ке и зет

(95/255006)

Го ди на да на

РА ДЕ ЧИ КОШ
Бол и ту га  не про ла зе. Мно го ми не до ста јеш.

Тво ја се стра РА ДО ВАН КА с по ро ди цом

(97/255016)

Пет го ди на пра зни не без

ЈО ВИН

РУ ЖИ ЦА                  СА ВА
2013–2018.                          2013–2018.

По сто ји те и тра је те кроз нај леп ше успо ме не.

Њи хо ви нај ми ли ји
(104/255027)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

НИ КО ЛА 

ЛАЦ КОВ

2014–2018.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Тво ји нај ми ли ји

(106/255036)

СЕ ЋА ЊЕ

1992–2018.

ЖИВ КО 

ЖИВ КО ВИЋ

По ро ди ца

(107/255038)

7. фе бру а ра на вр ша ва ју

се три го ди не от кад ни је

с на ма наш

МИ ЛАН 

РА БЉЕ НО ВИЋ

Тво ји нај ми ли ји

(110/255055)

По след њи по здрав

ЈО ВА НУ ТО ЂЕ РУ
1937–2018.

Ћер ка ИВА НА, зет ДРА ГАН, уну ке ЈЕ ЛЕ НА
и МИ ЉА НА с по ро ди ца ма

(77/254951)

По след њи по здрав зе ту и се стри

КНЕ ЖЕ ВИЋ

ТО ДОР                  ДИВ НА

1943–2018. рођ. Фи ли по вић

1947–2018.

из Сом бо ра

За у век ожа ло шће не: се стре СЛА ВИ ЦА Ф. 

и ЉИ ЉА НА М. с по ро ди ца ма

(33/254814)
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

5. фе бру а ра 2018. на вр -

ши ло се де вет го ди на  от -

ка ко ни је с на ма

ГРУ ЈИ ЦА 
ША ПО ЊИЋ

Са м ном у ср цу и ми сли -
ма, сва ко га да на док жи -
вим.

Ту гу је за то бом се стра
МА РИ ЈА с по ро ди цом

(5/2547329)

20. фе бру а ра 2018. би ће

го ди на отка ко ни је с на ма

наш брат, стриц и де да

ЕФ ТИ МИ ЈЕ

ТРЕН ДА ФИ ЛО СКИ
Се ћа ња не бле де и ти си

ту са на ма.

Тво ји: брат МИР КО 

с по ро ди цом

(15/254772)

По во дом го ди шњи це смр ти,

11. фе бру а ра 2018. го ди не

ВО ЈИ НУ ТО МИ НУ
По мен да је ожа ло шће на

по ро ди ца
(17/254781)

Дра ги бра те

БРА НИ СЛАВ НО ЛИЋ
4. I 1932 – 18. II 2017.

Бол и ту га не про ла зе, но сим те у ср цу и ми слим на те бе.

Ни кад те не ћу за бо ра ви ти.

Тво ја се стра ВЕ РА
(20/254785)

Го ди шњи по мен

БРА НИ СЛАВ

НО ЛИЋ

Увек те се ра до се ћа мо и

чу ва мо од за бо ра ва.

По ро ди ца 

МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ 

с де цом

(21/254857)

У су бо ту, 10. фе бру а ра 2018, у 11 са ти, на Но вом гро бљу,

да ва ће мо го ди шњи по мен

БРА НИ СЛА ВУ НО ЛИ ЋУ
4. I 1932 – 18. II 2017.

Пам ти ће мо те по тво јој до бро ти и љу ба ви за све нас.

Бес крај но ти хва ла за све што си нам пру жио! Не до ста јеш

мно го.

Тво ји: ЖА НА, ДЕ ЈАН, НА ТА ША, МАР КО и МИ ХАЈ ЛО
(22/254887)

У су бо ту, 10. фе бру а ра

2018. је по ла го ди не от ка -

ко ни си с на ма уј ка

ЗО КИ
У на шим ср ци ма оста је

са мо ту га, бол и пра зни на.

Тво је се стри чи не: 

МИ ЛИ ЦА и МА ЈА, 

се стра ДУ ШИ ЦА 

и зет ДУ ШАН

(24/254796)

10. фе бру а ра 2018.  да ва -

ће мо по мен на шем не -

пре жа ље ном си ну, оцу и

су пру гу

ЗО РА НУ 
ИЛИ ЕВ СКОМ

За у век не у те шне: мај ка
ЈАН КА, ћер ка 

ДРА ГА НА и су пру га 
ДА ЛИ БОР КА

(25/254797)

ЗО РАН 

ИЛИ ЕВ СКИ

Ујак ВЛА ДА, 

уј на ЈЕ ЛИ ЦА, 

брат ГО РАН, 

сна ја БИ ЉА и бра тан ци

АЛЕК САН ДАР и ЈО ВАН

(26/254798)

Про шло је ту жних шест

ме се ци од смр ти на шег

бра та

ЗО РА НА 
ИЛИ ЕВ СКОГ

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

Стри на СТО ЈАН КА
и брат МИ ЛО РАД

с по ро ди ца ма

(27/254799)

Про шло је ту жних шест

ме се ци без на шег 

ЗО РА НА
Не ће мо те за бо ра ви ти.

Та шта МИ РА и ДУ ЛЕ

(28/254800)

8. фе бру а ра на вр ша ва се пу них шест го ди на от ка да ни је с на ма

РА ДО САВ ЕСКИЋ
22. VI 1942 – 8. II 2018.

За у век те чу ва мо у на шим ср ци ма.

Су пру га ОЛ ГА и син БРА НИ МИР

(35/254817)

ПО МЕН

ЈО ВАН КА

КО СТИЋ

9. II 2012.
Ма ма, се ћа ња не бле де,

са мо су ја ча.

Ћер ке: СНЕ ЖА НА 

и БИ ЉА НА 

с по ро ди ца ма

(3/2546439)

10. фе бру а ра 2018. на вр -

ша ва се че тр де сет да на

БОР КО 
АВРА МО ВИЋ

Про шло је ту жних че тр -
де сет да на от ка ко ни си с
на ма. Оста ћеш за у век у
на шим ср ци ма.

Тво ји: су пру га РАЈ НА 
и син ЖЕЉ КО

(11/254758)

СЕ ЋА ЊЕ

МА РИ ЈА

МАХ МУ ТЕ ФЕН ДИЋ

рођ. Ми ка ши но вић

10. VIII 1957. Огу лин –

7. II 2013. Са ра је во

Про шло је пет ту жних

го ди не без на ше Ма ри је.

Успо ме ну на њу чу ва ју

ње на де ца: НА ДА 

и МА РИН, су пруг 

СЕ АД, мај ка МИ ЛЕ ВА,

брат ПЕ ТАР, се стра

САВ КА с по ро ди ца ма 

и уну ци ЛА У РА, 

ДА НИ ЕЛ и ПА ТРИК

(41/241160)

СЕ ЋА ЊЕ

НИ КО ЛА 

МИ КА ШИ НО ВИЋ

17. XII 1926. Огу лин –

27. V 2009. Пан че во

Уско ро се на вр ша ва де -

вет го ди на от ка да нас је

на пу стио наш Ни ко ла.

Успо ме ну на ње га чу ва

ње го ва по ро ди ца 

МИ КА ШИ НО ВИЋ

(40/254834)

9. фе бру а ра 2018. на вр ши ће се је да на ест го ди на

од смр ти

БО РИ СА ВА МИ ЛЕН КО ВИ ЋА

Во ље ни ни кад не уми ру, чу ва ће мо успо ме ну на

те бе.

Тво ји нај ми ли ји
(42/254843)

Де це ни ја про ђе, а се ћа ње

на те бе у на шим ср ци ма

оста ће за у век

ОЛ ГА 

СИ МЕ У НО ВИЋ

Ћер ка СЛА ВИ ЦА, зет

СА ША и уну ци ТА МА РА

и ИГОР

(44/254846)

3. I – 11. II 2018.

ДРА ГИ ЊА ВУ КО СА ВЉЕ ВИЋ

11. фе бру а ра да ће мо че тр де се то днев ни по мен.

По ро ди ца ВУ КО СА ВЉЕ ВИЋ

Ујед но из ра жа ва мо и за хвал ност ком ши ја ма у

Иси до ре Се ку лић 11.
(47/254853)

12. фе бру а ра 2018. да је мо

че тр де се то днев ни по мен

ЈА ВОР КИ 

КОР БИН

6. VIII 1934 – 4. I 2018.

Ње ни нај ми ли ји

(48/254857)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

Про шле су две го ди не

од смр ти на ше мај ке и

ба ке

НЕ ДЕЉ КЕ 

МА РА ВИЋ

10. II 2016 – 10. II 2018.

Уте хе не ма, за бо рав не

по сто ји, а на ша љу бав и

ту га тра ја ће веч но.

Тво ји: син  РА ДО ВАН,

сна ја ГО ЦА и ћер ка 

НА ДА с по ро ди цом

(51/254873)
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11. фе бру а ра 2013. го ди не пре ми нуо је мој 

су пруг

РА ДИ ВО ЈЕ ГРАН ДОВ

Пет го ди на је про шло, а са мо вре ме про ла зи.

Твој лик и тво је де ло оста ју за у век.

С по што ва њем и за хвал но шћу 

су пру га МИ ЛАН КА
(1/244001)

8. фе бру а ра на вр ша ва се

шест го ди на

ЖИВ КО 

СИ МО НО ВИЋ

Успо ме ну на те бе 

чу ва ју тво ји нај ми ли ји

(2/254414)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

ШКУ ЛИЋ

ВЕ РА                            СЛАВ КО
У ми сли ма и ср ци ма увек сте са на ма.

Син ЂО КА и ћер ка ЈА СМИ НА с по ро ди ца ма
(4/254714)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛО ЈИ ЦА ВУ КО ВИЋ
2008–2018.

С љу ба вљу и за хвал но шћу за све, во ли те тво ја по ро ди ца

(67254735)

МИ ЛУН 

МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

2005–2018.

Су пру га са де цом

(7/254738)

Два де сет го ди на по сле...

ЗО РАН КР СТА НОВ СКИ
15. II 1998 – 15. II 2018.

… Ти си у на шим ми сли ма, на шим ду ша ма, у сва ком тре нут ку на -

ших жи во та, јер у на ма Ти ни кад умре ти не ћеш.

С љу ба вљу тво ја МИ КИ ЦА и тво је ћер ке ЈЕ ЛЕ НА и ИВА НА

(8/254749)

ДРА ГО ЉУБ 

ЋУ РИ ЧИН

11. II 1987 – 11. II 2018.

За у век у ср ци ма ње го ве

СЕ КЕ и НА ДЕ

(10/254755)

ВЕ РА МАР ЧЕ ТА

рођ. Про кић

13. II 2017 – 13. II 2018.

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва мо успо ме ну на

те бе.

Брат МИ ЛАН 

с по ро ди цом

(13/254765)

СМИ ЉА ОМА ЉЕВ
Дра га дру га ри це, се ћа ње на те бе и на ше три де сет сед -

мо го ди шње дру же ње не ће ни ка да из бле де ти.

Тво ја ВОЈ КА с де цом

(14/254768)

10. фе бру а ра, у 12 са ти, на гро бљу Ко теж, да ће -

мо по лу го ди шњи по мен на шој дра гој

ЉУ БИ ЦИ БО ЖО ВИЋ

1953–2017.

Те шко се бо ри мо са исти ном да те ви ше не ма мо.

Тво ји нај ми ли ји
(18/254782)

10. фе бру а ра да ће мо ше -

сто ме сеч ни по мен на шој

во ље ној

ДРА ГА НИ 
МИ ЛЕН КО ВИЋ
По сто ји љу бав ко ју смрт
не пре ки да и ту га ко ју
вре ме не ле чи.

С љу ба вљу: ћер ка 
БИ ЉА НА 

и су пруг МИ ЛЕ
(23/254793)

Се ћа ње на на ше нај ми ли је

ЧИ КА

МИ ЛО РАД             ВИК ТОР
2016–2018.                      30. XII 2017.

Срећ ни смо што смо вас та кве има ли у сво јим

жи во ти ма. Никадa вас не ће мо за бо ра ви ти. Увек

ће те би ти у на шим ср ци ма.

Ва ши: ЖИВ КА, МА РИ ЈА НА и ДРА ГО
(29/254808)

Ту жни смо без вас, дра ги наш

ку ме                                  при ја те љу

РА ДЕ           и             ЂО КА

ЧИ КА РА               ДИ МИ ТРИЋ

Не до ста је те нам.

ЈО СА, ВУ КА, ЛИ ДИ ЈА и СИЛ ВИ ЈА с по ро ди ца ма
(30/254808)

12. фе бру а ра 2018, у 11.30, на Но вом гро -

бљу, одр жа ће мо че тр де се то днев ни по мен

на шем дра гом

МИ ЛО РА ДУ ЗЕ ЦУ

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(34/254817)

Ка жу да вре ме ле чи све, али је код нас ту га сва -

ко га да на све ве ћа

АЛЕК САН ДАР СТАН КО ВИЋ АЦА

1993–2017.
У су бо ту, 10. фе бру а ра, у 11 са ти, на пра во слав -

ном гро бљу у Стар че ву, да је мо го ди шњи по мен

на шем дра гом си ну и бра ту.

За у век не у те шни: отац ПРЕ ДРАГ, 

мај ка СЛА ЂА НА и брат ФИ ЛИП
(31/254813)

У су бо ту, 10. фе бру а ра 2018. да ва ће мо го ди шњи

по мен на шем дра гом и во ље ном

АЛЕК САН ДРУ СТAНКОВИЋУ АЦИ

1993–2017.
Ту га за то бом не пре ста је. Оста вио си траг ко ји

се не бри ше и до бр о ту ко ја се не за бо ра вља.

За у век не у те шни твој де да СТО ЈАН ЧЕ 

и чи ка НЕ НАД
(32/254813)

У не де љу, 11. фе бру а ра,

да је мо че тр де се то днев ни

по мен на шој дра гој

БОГ ДАН КИ

ЂУР ЂЕ ВИЋ 

БО ДИ

Во ле те за у век тво ји

нај ми ли ји

(36/254824)

Ше сто ме сеч ни по мен во -

ље ном су пру гу

РА ДЕ ТУ 

ЧИ КА РИ

Вре ме про ла зи, а ту га за

то бом ни ка да.

Тво ја су пру га 

КО ВИЉ КА

(53/254881)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛО ЈИ ЦА 

ВУ КО ВИЋ

11. II 2008 – 11. II 2017.

Бра ћа и се стра 

с по ро ди ца ма

(111/и)

Про шло је ту жних шест ме се ци ка ко са на ма ни -

је наш во ље ни та та

РА ДЕ ЧИ КА РА

Ни шта не ће мо ћи да по пу ни пра зни ну ко ја је

оста ла иза те бе...

Тво ји: СУ ЗА и ВЛА ДА
(96/255007)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЕ РИ ЦА РАЈ КО ВИЋ

2009–2018.

У ср цу и ми сли ма с на ма.

По ро ди це РАЈ КО ВИЋ и ПЕ ТРУЦ
(71/254931)
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Удружење пчелара Панчево
започело је веома захвалан про-
јекат под називом „Медни дору-
чак”, који је понудило свим
основним школама, пре свега
ученицима од првог до четвр-
тог разреда.

Идеја је да се најмлађи упо-
знају с добробитима пчелар-
ства, тако што ће им прека-
љени произвођачи меда одр-
жати по један школски час и
приближити основе овог здра-
вог занимања. Све образовне
установе о томе су обавеште-
не преко ресорног градског
већника за образовање, а засад
је интересовање показало њих
пет. Прво предавање одржано је

у понедељак, 5. фебруара, када
је председник поменуте орга-
низације Војкан Милутиновић
говорио малишанима о значају
пчела за природу, затим о њихо-
вом животу, саставу друштава,
као и о томе шта се све може

добити из кошница и како се
ти исти производи, попут поле-
на, прополиса, меда, млеча и
саћа могу конзумирати.

– Деца су била веома знати-
жељна да сазнају шта се дога-
ђа у кошници и како се пчеле
развијају од јајашцета до ради-

лице, а причао сам им о исто-
ријату пчеларства у свету. Скре-
нуо сам им пажњу на то како
се понашати када смо близу
пчела и, нарочито, шта чини-
ти ако нас убоду. На самом
крају указао сам и на то коли-
ко штете пчелама појединци
наносе хемијским средствима.
Малишани су све време пажљи-
во слушали, могли су да дегу-
стирају мед, а након предава-
ња имали су прилику да про-
бају пчеларска одела и капе –
навео је Милутиновић.

Следећа дружења биће прире-
ђена у градским школама „Бран-
ко Радичевић” и „Свети Сава”, а
потом у Долову и Качареву.

Поред ових бесплатних еду-
кација, Удружење пчелара Пан-
чево недавно је имало још јед-
ну хуманитарну активност, када
је Дневном боравку „Невен”
донирало четрдесетак килогра-
ма меда.

1” или јуве нал ни диј бе тес нај -
че шће јавља у мла до сти, док је
„тип 2” у наро ду познат као
ста рач ки дија бе тес, којим се
удру же ње и нај ви ше бави.

– Раз ли ка је у самој функ ци -
ји пан кре а са, одно сно бета-ћели -
ја које про из во де инсу лин. Док
се обо ле ли од „типа 1” од самог
почет ка лече узи ма њем раз ли -
чи тих врста инсу ли на, код „типа
2” посто ји више могућ но сти –
регу ла ци јом исхра не, табле та -
ма, инсу ли ном или ком би на ци -
јом више ства ри, што зави си од
чове ка до чове ка. Школ ски сип -
то ми шећер не боле сти су умор,
пре те ра на жеђ, уче ста ло мокре -
ње, губи так теле сне масе, поја -
чан апа е тит, нека врста мелан -
хо ли је и малак са ло сти... Увек
посто ји и наслед ни фак тор.
Међу тим, ту не тре ба да бити
буква лан и када је, на при мер,
реч о пре те ра ном уно су теч но -
сти ту се не мисли на три чаше,
већ на десет, пет на ест лита ра
днев но са стал ном потре бом за
још – пре ци зи ра Мили ца.

Пре ма њеним речи ма, сва ки
дија бе тес је при ча за себе. Тако
није дан лекар неће рећи да
посто је забра ње не намир ни це,
па чак и алко хол, само је бит -
но ускла ди ти с тера пи јом и
днев ним потре ба ма осо бе. И
на такав начин може се са
шећер ном боле сти и у добр ом
рас по ло же њу доче ка ти и дубо -
ка ста рост. У нови је вре ме чак
лека ри кажу да то није болест
већ ста ње, а лекар је ту само
водич. Ипак, бит но је ићи на
пре глед од два до чети ри пута
годи шње код ендо кри но ло га.

Помоћ, раз у ме ва ње, 
сао се ћај ност...
У Дру штву се често може зате ћи
и Милан Ђало вић, нешто ста ри -
ји члан, који је десе так годи на
анга жо ван у удру же њу, а отпри -
ли ке толи ко је и дија бе ти чар.

ФОТО-РЕПОРТАЖА

ута бан, за шта је заслу жна њена
прет ход ни ца Сил ва на Метлић,
која за три де сет годи на оста -
ви ла неиз бри сив траг.

– Ми смо само наста ви ли
њеним ста за ма, а она се мало
пову кла, али је и даље ту у
Над зор ном одбо ру, којег редов -
но оба ве шта ва мо о све му што
ради мо. С тим уве зи, као и
сва ка невла ди на орга ни за ци -
ја има мо ком плет ну струк ту -
ру орга на у скла ду са ста ту -
том и пошту је мо све дру го што
он нала же – од редов них саста -
на ка, до попи сних коми си ја.
Тре нут но се на спи ску чла но -
ва нала зи око три ста педе сет
осо ба, који могу да при су ству -
ју сед ни ца ма скуп шти не, иако
она зва нич но бро ји два де сет
чла но ва по дужно сти. Нај ак -
тив ни је је десе так мла дих,
посеб но у погле ду писа ња про -
је ка та, док се ста ри ји укљу чу -
ју око дру гих акци ја. У раду

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.

Лајка
Чупавица необичног изгле-
да и лепоте тражи нови дом.
Вероватно је на улици про-
живела већину свог живота,
али су је у последњих неко-
лико месеци наши хумани
суграђани привремено збри-
нули у једном дворишту.

Ова маза црне боје с бра-
он шапицама и њушком,
воли да се умиљава и гура како би била мажена.

Лајка је сада стерилисана и спремна за нови почетак, а све
друге информације могу се добити на контакт-телефон:
062/204-573.

Добрила
Ову младу кујицу неко је
избацио близу фабрика у
јужној зони. Имала је про-
блем да се прилагоди у новој
средини, али је захваљујући
својој благој нарави и изу-
зетном карактеру стекла
наклоност већине људи који су јој прилазили.

Након стерилизације и чиповања, Добрила се и потпуно
опоравила, па је у веома доброј кондицији.

И она је велика мазуља и другарица свих уличних паса, а дру-
ги подаци о њој могу се добити на телефон: 060/513-72-00.

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.

Јед но од град ских удру же ња која
су у кон ти ну и те ту нај ду же актив -
на је оно које пома же људи ма у
бор би про тив шећер не боле сти.
Око пола века је про шло откад
је нај пре нефор мал на гру па
поче ла волон тер ски да олак ша -
ва живот дија бе ти ча ри ма, да би
се пре око три де сет пет годи на
и зва нич но реги стро ва ла.

Ота да је мно го ура ђе но, а у
послед њих пет годи на при ме -
тан је тренд под мла ђи ва ња
кадра, који се без ре ре зрв но даје
како би сви они који има ју про -
бле ма с шеће ром доби ли нај -
ве ћу могу ћу подр шку на адре -
си орга ни за ци је у Сав ској 14.

Дру штво за бор бу про тив
шећер не боле сти Пан че во дуго
годи на је у погле ду помо ћи
људи ма обо ле лим од дија бе те -
са пости за ло изу зет но запа же -
не резул та те. У послед ње вре -
ме, на сло же ним зада ци ма,
попут писа ња про је ка та за раз -
не кори сне актив но сти, ини -
ци ја ти ву пре у зи ма ју мла ди.

Јед на од њих је Мили ца
Медић Ива но вић, од 2012. годи -
не пред сед ни ца удру же ња или,
како каже, само на папи ру прва
међу јед на ки ма.

– При мар на ствар нам је пре -
вен ци ја дија бе те са „типа 2” и поди -
за ње све сти код гра ђа на у вези
при сут но сти и уче ста ло сти шећер -
не боле сти. Наро чи то се бави мо
децом и мла ди ма и то путем ради -
о ни ца, пре да ва ња или одла за ка
на кам по ве. Послед њих два де се -
так годи на нала зи мо се у про сто -
ри ја ма у Сав ској ули ци, број 14,
где сва ко, уто р ком и четврт ком
од 8 до 11 сати, може да про ве ри
ниво шеће ра и доби је савет било
које врсте у вези с дија бе те сом –
каже пред сед ни ца Дру штва.

Она дода је да тим про сто -
ри ја ма упра вља Град, којем ово
удру же ње дугу је захвал ност за
дуго го ди шњу подр шку.

– Без обзи ра на то ко је руко -
во дио локал ном само у пра вом,
увек су има ли довољ но слу ха
за нас и наше акци је. Покри ва -
ју нам мате ри јал не тро шко ве,
одно сно пла ћа ју стру ју, воду,
теле фон, интер нет... С дру ге
стра не, ми смо дужни да сва ке
годи не за те потре бе кон ку ри -
ше мо и касни је прав да мо рачу -
ни ма. Пома жу нам и око пре -
да ва ња, дово ђе ња лека ра; без
ика кве накна де усту па ју сале и
подр жа ва ју наш лет њи камп за
децу и мла де обо ле ле од дија -
бе те са из целог реги о на, који
досад одр жа ван на Гочу, а од
ове годи не то ће бити у око ли -
ни Ива њи це – наво ди Мили ца. 

Добро ута бан пут
Када је дошла овде да ради као
волон тер, Мили ца исти че да је
пут већ био тра си ран и добро

ДЕЦЕ НИ ЈЕ УСПЕ ШНОГ РАДА ДРУ ШТВА ЗА БОР БУ ПРО ТИВ ШЕЋЕР НЕ БОЛЕ СТИ

ВРА ТА И СРЦЕ УВЕК ЗА СВЕ ОТВО РЕ НИ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

функ ци о ни са њу. Још увек нема -
ју сајт, али рак-рана је финан -
си ра ње.

– Поред Гра да, пома жу нас
фар ма це ут ске ком па ни је, као и
поне ка мала и вели ка пред у зе -
ћа. За про јек те кон ку ри ше мо и
на покра јин ском и држав ном
нивоу, а неки од њих су, реци -
мо, нутри тив не и пси хо ло шке
ради о ни це и пре да ва ња лека ра
спе ци ја ли ста педи ја та ра ендор -
ки но ло га, затим одр жа ва ње лет -
њег кам па, обе ле жа ва ње апри -
ла као месе ца бор бе про тив дија -
бе те са и 14. новем бра као свет -
ског дана бор бе про тив дија бе -
те са. Чла на ри на, која на годи -
шњем нивоу изно си пет сто дина -
ра, у нај ве ћој мери одла зи за
помоћ нај у гро же ни јим чла но -
ви ма, пре вас ход но за купо ви ну
ску пих леко ва за обно ву крв них
судо ва, а могу се доби ти и апа -
рат, тра ке... Мно ги људи који
има ју дија бе тес, на удру же ње

– Ова мо сам дошао пре ко
при ја те ља, а од ста р та ми је била
жеља да се рад но акти ви рам.
Ота да сам сва ке неде ље по два -
пут анга жо ван, када мерим
шећер сви ма који то поже ле, а
по потре би носим писма по рад -
ним орга ни за ци ја ма, који ма тра -
жи мо помоћ за наше раз не акци -
је. Дола зе нам људи свих доби,
па и они за које на први поглед
ника да не бих поми слио да могу
има ти про бле ма с дија бе те сом
– наво ди Милан.

У про сто ри је у Сав ској 14
радо навра ти Дани је ла Илић,
по зани ма њу здрав стве ни рад -
ник, иако је чак из Звор ни ка.
С Мили цом се упо зна ла пре
пар годи на, када јој је ћер ка
поста ла дија бе ти чар.

– У мом месту не посто ји
ни саве то ва ли ште, а камо ли

ова кво удру же ње. Када се
мојем дете ту то дого ди ло, сту -
пи ла сам у кон такт с Мили -
цом и морам да кажем да ми
је њен савет нај ви ше зна чио.
И кад год имам неки про блем
зовем њу. А што се мог дете та
тиче, Сре ћа у несре ћи је што
је оно јако одго вор но, за раз -
ли ку од неке дру ге – каже
Дани је ла.

И није само она, већ и сви
они које је нај че шће мука нате -
ра ла да се обра те Дру штву за
бор бу про тив шећер не боле сти,
доби ла пра ве саве те, али и раз -
у ме ва ње и сао се ћа ње. То не
тре ба пре ви ше да чуди, наро -
чи то ако се зна да су их доче -
ки ва ли пле ме ни ти људи, попут
Мили це, који се и сами хра -
бро суо ча ва ју с истим про бле -
ми ма.

Неопходна помагала су ту...

ПЛЕМЕНИТЕ АКЦИЈЕ ПАНЧЕВАЧКИХ ПЧЕЛАРА

Медни доручак у школама

нам све срд но пома жу и наше
поро ди це, као и људи добре
воље – од уче ни ка Меди цин -
ске шко ле, сту де на та пси хо -
ло ги је, до нутри ци о ни ста –
набра ја ова анга жо ва на Пан -
чев ка.

Нажа лост, попут мно гих
слич них у дана шње вре ме и
ово дру штво има про бле ма у

гле да ју као неку врсту уте хе или
бли ског при ја те ља. Од нас доби -
ја ју емпа ти ју и сву дру гу помоћ,
попут тога да им про кри чи мо
пут до Дија бе то ло шке амбу лан -
те – исти че мла да волон тер ка.

Одго вор ност нај бо љи лек

Мили ца Медић Ива но вић наво -
ди да се шећер на болест – „тип

Просторије у Савској 14

Председница стално у акцији

Сви могу да провере шећер

Милутиновић у „Стевичиној”



Фуд бал ски колек ти ви из наше -
га гра да и око ли не уве ли ко се
при пре ма ју за иску ше ња која
их оче ку ју у про лећ ном делу
сезо не. Сва ки у клуб наста вак
свог шам пи о на та ишче ку је с
дру га чи јим амби ци ја ма. Још
увек се фор ми ра ју еки пе, про -
ба ју се игра чи... Поче ло је и са
оди гра ва њем кон трол них утак -
ми ца.

Фуд ба ле ри Желе зни ча ра,
пред во ђе ни новим тре не ром
Гора ном Мрђом одра ди ли су
прву про ве ру. Они су на тере ну
с вештач ком тра вом код Хале
спор то ва на Стре ли шту одме -
ри ли сна гу са Вој во ди ном из
Пер ле за. Попу лар на „дизел ка”
је три јум фо ва ла с 5:1, а голо ве
су пости гли: Дивљач ки, Косо -
вић (два), Сав ков и Мали џан.

Желе зни чар је играо у саста -
ву: Нико лов ски, Целин, Ђор -
ђе вић, Ани чић, Симо но вић,
Трип ко вић, Радо ји чић, Кова -
че вић, Ста ној ко вић, Спа сков -
ски и Тома ше вић, а при ли ку

су доби ли и: Ката нић, Руња -
јић, Дивљач ки, Сав ков, Косо -
вић, Тошко вић, Милој ко вић,
Мали џан и Агић.

У субо ту, 10. фебру а ра, Желе -
зни чар на истом месту, од 13
сати, доче ку је еки пу Лешта на,
а за сре ду, 14. фебру ар, тако ђе
на тере ну код Хале спор то ва
зака за на је про ве ра са Црве ном
зве здом из Малог Мокрог Луга.

Вред но тре ни ра ју и фуд ба -
ле ри Дина ма 1945, који се при -
пре ма ју под вођ ством шефа
струч ног шта ба Алек сан да ра
Сте ва но ви ћа и њего вих сарад -
ни ка Кри сти ја на Сто ја но ва,
Гора на Ама но ви ћа и Сла ве на
Про го веч ког.

– Игра чи су дошли са раз -
ли чи том при пре мље но шћу, али
са вели ким моти вом за дока -
зи ва ње. За сада мом ци добро
раде и све тече по пла ну који
смо зацр та ли. Еки па је под -
мла ђе на, па ћемо на тре нин -
зи ма и утак ми ца ма које нам
пред сто је поку ша ти да се што

боље уигра мо и делу је мо као
тим. Добрим игра ма и резул -
та ти ма у првом делу сезо не
вра ти ли смо гле да о це на ста -
ди он и то је знак да добро ради -
мо. На првом састан ку са фуд -

ба ле ри ма рекао сам да увек
може боље и да мора мо сви
веро ва ти у себе и свој рад.
Атмос фе ра у клу бу је на висо -
ком нивоу, а наш циљ је јасан
– поку ша ће мо да се пла си ра -
мо у виши ранг рекао је Алек -
сан дар Сте ва но вић.

Прву про ве ру фуд ба ле ри
Дина ма 1945 има ли су у сре -
ду, 7. фебру а ра, када су уго -
сти ли румун ског дру го ли га ша
Рипен ци ју.

Фуд ба ле ри Мла до сти из
Омо љи це, који се над ме ћу у
Вој во ђан ској лиги „Исток”, прву
фазу при пре ма су на задо вољ -
ство тре не ра Душа на Ђоки ћа
врло добро одра ди ли.

– Из хрват ске Мар со ни је
дошао је Сла вен Јури ша. Тре -
нер Ђокић одлич но ради свој
посао и веру јем да ћемо сви
зајед но пости ћи добре резул -
та те и да ћемо на кра ју испу -
ни ти оче ки ва ња наших нави -
ја ча – рекао је дирек тор Мла -
до сти Дра ган Лукић.

Омољ ча ни ће током при пре -
ма оди гра ти и седам кон трол -

них утак ми ца. Прва је била на
про гра му про шлог викен да
када су омла дин ци ОФК Бео -
гра да побе ди ли с 3:0.

Мла дост је игра ла у саста ву:
Боснић, Нико лић, Јако вље вић,
Антић, Спа сић, Павло вић,
Пеште рац, Гиго вић, Л. Лукић,
Петро вић и Јури ша, а при ли ку
су доби ли и: Луко вић, Додић,
Жив ко вић, Мар ко вић и В.
Лукић.

Фуд ба ле ри Стре ле поче ли су
при пре ме које пред во ди иску -
сни тре нер Мило рад Рај ко вић,
а први део сезо не у Првој јужно -
ба нат ској лиги, мом ци из Ива -
но ва окон ча ли су на деве том
месту са 20 бодо ва. 

– Само када смо ком плет ни
на тре нин зи ма може мо се нада -
ти добром резул та ту. Циљ нам
је да оства ри мо пла сман у гор -
њем делу табе ле. Уго во ри ли смо
и пет кон трол них утак ми ца.
Током пре ла зног рока дове ли
смо четво ри цу добрих игра ча.
Сада је кон ку рен ци ја у тиму
дале ко јача у одно су на јесен,
па ће мла ди фуд ба ле ри из нашег

клу ба има ти шта да нау че од
иску снијх коле га. Дава ће му шан -
су и тален то ва ним мом ци ма из
омла дин ског тима, јер жели мо
да у првој еки пи има мо и фуд -
ба ле ре из Ива но ва. Нарав но, они
кроз рад мора ју да се намет ну –
рекао је Гиле Рај ко вић.

Дрес Стре ле заду жи ли су гол -
ман Нико ла Црве ни који је
дошао из омо љач ке Мла до сти,
доско ра шњи играч ФК-а Дор -
ћол Рат ко Радој чић, те Алек -
сеј Нико ла јев који је пре шао
из стар че вач ког Бор ца и Алек -
са Динић који је сти гао из
ковин ског Рад нич ког. 

Фуд ба ле ри ОФК-а Југо сла ви -
ја из Јабу ке први део сезо не у
Првој јужно ба нат ској лиги завр -
ши ли су на послед њем месту,
па је упра ва клу ба на челу са
пред сед ни ком Деја ном Крсти -
ћем одлу чи ла да пове ре ње ука -
же новом тре не ру. Кор ми ло Југо -
сла ви је пре у зео је иску сни тре -
нер Дра ган Кова че вић, који је
са успе хом радио у Дина му,
Вождов цу, Бор цу, а тре ни рао је
и клу бо ве на Фар ским Остр ви -
ма и у Либи ји.

– Оче ку је ме тежак посао, али
да не веру јем у успех не бих се
ни при хва тио посла. Тим који
сам зате као има потен ци ја ла и
уз неко ли ко нових игра ча сигур -
но може више. Нај ва жни је је да
мом ци буду редов ни на тре нин -
зи ма, како би се што боље при -
пре ми ли за тешка иску ше ња –
иста као је тре нер Кова че вић.

ФК Југо сла ви ја је под вођ -
ством новог шефа струч ног шта -
ба стар то ва ла 28. јану а ра. 

Успех нове гене ра ци је
Дина мо вих бора ца

Добре резул та те тек
тре ба оче ки ва ти

Спу ште на је заве са на Европ -
ско првен ство у кара теу за каде -
те, јуни о ре и мла ђе сени о ре,
које је одр жа но од 1. до 4.
фебру а ра у руском гра ду Сочи -
ју. Репре зен та ци ја Срби је је са
седам меда ља зау зе ла сед мо
место у укуп ном пла сма ну, што
је свр ста ва међу нај у спе шни је
уче сни ке шам пи о на та.

Вели ки допри нос пости за њу
овог резул та та дали су и так -
ми ча ри Кара те клу ба Дина мо
који ма је саве зни селек тор ука -
зао пове ре ње: каде ти Дар ко Спа -
сков ски и Нико ла Ива но вић, те
јуни ор Урош Петро вач ки.

Нај у спе шни ји је био Дар ко
Спа сков ски, који је осво јио сре -
бр ну меда љу у кате го ри ји до
57 кг. Свој неспор ни тале нат и
ква ли тет Дар ко је дока зао већ
при првој ука за ној шан си, и то
у свом деби тант ском насту пу
на Европ ском шам пи о на ту. На
путу до фина ла он је редом
рушио све рива ле.

Оства рио је чети ри сјај не
побе де над так ми ча ри ма из
Немач ке, Пор ту га ли је, Босне и
Хер це го ви не, а у полу фи на лу
је са 6:1 „почи стио” и бор ца из
Маке до ни је, ина че прва ка Бал -
ка на.

И у вели ком фина лу Дар ко
је знао шта хоће. Борио се као
лав, два пута је водио у мечу,
али је на кра ју изгу био с 5:3 од

ТАК МИ ЧА РИ ДИНА МА ОДЛИЧ НИ НА ЕВРОП СКОМ ПРВЕН СТВУ

ДАР КО СПА СКОВ СКИ ВИЦЕ ШАМ ПИ ОН 
СТА РОГ КОН ТИ НЕН ТА

из Јер ме ни је. Ипак, у четврт -
фи на лу је с мини мал ним резул -
та том 1:0 пре тр пео пораз од
бор ца из Бело ру си је који није
про шао у фина ле, па је тако
про па ла и шан са да се кроз
репер саж домог не брон за ног
одлич ја. Нај ве ћи раз лог за овај
пораз је неис ку ство у одлу чу ју -
ћим тре ну ци ма меча. Не тре ба
сум ња ти да ће Нико ла с вре ме -
ном изра сти у врхун ског бор ца.

Дру гог дана шам пи о на та
насту пио је јуни ор Урош Петро -
вач ки, у кате го ри ји до 61 кг.
Жреб му није био нима ло
накло њен, јер се већ у првом

фаво ри зо ва ног дома ћег так ми -
ча ра. Дар ко је у мани ру иску -
сног бор ца дока зао како се
дола зи до меда ље и какав тале -
нат посе ду је. Од овог мом ка
се у будућ но сти може пуно оче -
ки ва ти.

Тален то ва ни кадет Нико ла
Ива но вић насту пио је у кате го -
ри ји до 70 кг. Поне сен успе хом
свог клуп ског дру га Дар ка, сил -
но моти ви сан да се пока же у
што бољем све тлу, он је фури о -
зно стар то вао са две сигур не
побе де. Са 6:2 је декла си рао
так ми ча ра из Чешке, да би
потом са 2:0 савла дао рива ла

СПОРТ
Петак, 9. фебруар 2018.
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С ПРИ ПРЕ МА ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ ФУД БАЛ СКИХ КЛУ БО ВА

КОН ДИ ЦИ ЈА, ЛОП ТА, УТАК МИ ЦЕ...

колу састао с так ми ча ром из
Азер беј џа на, акту ел ним вице -
шам пи о ном све та и европ ским
прва ком, сва ка ко нај бо љим бор -
цем у овој кате го ри ји. Урош је
био одлич но при пре мљен, спре -
ман и моти ви сан ушао је у меч
са жељом да три јум фу је и није
био дале ко од успе ха. Иску -
сни ји Азер беј џа нац је све поку -
ша вао, али није могао ништа
нашем Уро шу. Ипак, после
нере ше ног резул та та 0:0 судиј -
ским пре гла са ва њем побе дио
је нашег бор ца, а потом је
„почи стио” све про тив ни ке до
фина ла и на кра ју се оки тио
нај сјај ни јим одлич јем.

Урош је добио шан су да се
бори за брон за ну меда љу у
репер са жу. Већ у првом мечу
је с 5:2 декла си рао так ми ча ра
из Фин ске, да би у дру гом колу
с мини мал них 1:0 изгу био од
кара ти сте из Руси је. Пре те ра -
на жеља, дома ћи терен про -
тив ни ка и недо вољ но иску ство
оме ли су га да се у сле де ћем
мечу бори за брон за ну меда -
љу. На кра ју је Урош морао да
се задо во љи пла сма ном на сед -
мо место.

Ово је вели ки успех Дар ка
Спа сков ског и нове, сјај не гене -
ра ци је Кара те клу ба Дина мо.
Сва ка ко вели ке заслу ге за добру
при пре му так ми ча ра има ју
клуп ски тре не ри Пре драг Сто -
ја ди нов, Нема ња Лугић и Љуби -
ша Милен ко вић, али и струч -
ни штаб репре зен та ци је Срби -
је и цела Кара те феде ра ци ја
наше земље, која је бор ци ма
омо гу ћи ла неко ли ко циклу са
успе шних при пре ма.

На постољу са
европским
ведетама

Ања је освојила сребрно
одличје у трци на 400 м
мешовито с резултатом
4:44,58. Интересантно је
да се на победничком
постољу нашла са осваја-
чицама трофеја с проте-
клог првенства Старог
континента. С временом
које је постигла, Ања је
испунила норму за Европ-
ско сениорско првенство,
које ће бити одржано у
Глазгову почетком авгу-
ста, а оверила је и „визу”
за Буенос Ајрес, где ће
бити одржане Олимпиј-
ске игре младих.

У надметању на 1.500
м краул Ања је такође дру-

га стигла на циљ, с вре-
меном 16:58,79, док је на
200 м краул освојила
бронзано одличје с резул-
татом 2:02,89. Испред
наше суграђанке била је
европска шампионка
Шарлот Боне.

Трку на 200 м мешови-
то Ања је завршила у вре-
мену 2:20,36, што јој је
донело још једну сребрну
медаљу. Овог пута је од
наше суграђанке била
бржа једино европска
вицешампионка Фантин
Лесафр.

Четврто одличје које је
Ања Цревар освојила у
Ници било је после над-
метања на 400 м краул. С
временом од 4:18,19, при-
пала јој је медаља брон-
заног сјаја.

Свака част!

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ У НИЦИ

АЊИ ЧЕТИРИ ТРОФЕЈА!

Стране припремио

Александар
Живковић



У окви ру при пре ма за пред -
сто је ћа првен ства и купо ве,
кара ти сти Мла до сти насту пи -
ли су про шлог викен да на међу -
на род ном тур ни ру „Сре те ње
2018”, који је одр жан у Аран -
ђе лов цу. Уче ство ва ло је око 500
так ми ча ра из 42 клу ба из: Сло -
ве ни је, Босне и Хер це го ви не,
Црне Горе, Руму ни је, Маке до -
ни је и Срби је.

Осам так ми ча ра Мла до сти
осво ји ло је јед ну злат ну, две
сре бр не и пет брон за них меда -
ља, а сви су ради ли бор бе.

Нај вред ни ји тро феј зара дио је
кадет Дими три је Ема ну ел. Сре -
бром су се оки ти ли Анђе ли на
Јаре дић и Лука Ста ној ко вић, а
брон зе су заслу жи ли: Миља на
Рома нов, Миља на Тодо ро вић,
Тара Ђур ђе вић, Ната ли ја Гаври -
ло вић и Михај ло Пан те лић.

Иду ћег викен да так ми ча ри
Мла до сти насту пи ће у Шап цу,

а потом им пред сто је Првен -
ство Вој во ди не за сени о ре и

Првен ство Бана та за мла ђе кате -
го ри је, до четр на ест годи на.

На све ча ној ака де ми ја Атлет -
ског саве за Срби је, уз при су -
ство мно го број них зва ни ца
из све та спор та, бизни са, вој -
ске и поли ти ке, про гла ше ни
су нај бо љи атле ти ча ри наше
земље у 2017. годи ни.

Зора на Бар јак та ро вић је
нај у спе шни ја мла ђа сени ор -
ка, што је вели ко при зна ње
за атле ти чар ку Дина ма. Под -
се ћа мо, Зора ни је ово дру га

годи на заре дом како је про -
гла ше на за нај у спе шни ју атле -
ти чар ку у Срби ји. То је мотив
више за њу и тре не ра да у
2018. годи ни про ба ју да буду
још бољи и успе шни ји.

Зора на је пре сти жну награ -
ду доби ла од воде ћих људи у
Атлет ском саве зу Срби је –
дирек то ра Сло бо да на Бран -
ко ви ћа и пред сед ни ка Весе -
ли на Јевро си мо ви ћа.

Тамиш декла си рао
Субо ти ча не

Сле ди пут у Чачак

Седам на е сто коло Кошар ка шке
лиге Срби је дуго ће оста ти у
лепом сећа њу свим покло ни ци -
ма игре под обру че ви ма у нашем
гра ду. После вели чан стве ног
три јум фа у Ваље ву над фаво ри -
зо ва ним Метал цем кошар ка ши
Тами ша су про шлог викен да
има ли још један тежак меч. У
Хали спор то ва на Стре ли шту
госто вао је увек неу год ни и опа -
сни Спар так из Субо ти це. Али
овог пута спорт ска дра ма је изо -
ста ла. Бојан Јови чић и њего ви
сарад ни ци у струч ном шта бу
одлич но су ске ни ра ли рива ла и
сачи ни ли су так ти ку од које
гости ма није било спа са: Тамиш –
Спар так 104:74, по четвр ти на -
ма: 33:19, 25:21, 29:15 и 17:19.

Било је то вече капи те на
Тами ша Мла де на Вит ко ви ћа.
Овај неу мор ни борац је већ у
првој четвр ти ни гости ма уба -
цио два на ест пое на, од којих и
три „трој ке”. Капи те ну уз раме
били су Алек сан дар Илкић и
Иван Сми ља нић, који су тако -
ђе реше та ли кош рива ла из
свих пози ци ја.

Како су поче ли у првој,
кошар ка ши Тами ша наста ви -
ли су и у дру гој четвр ти ни.
Капи тен је пого дио још јед ну
„трој ку”, и то уз фаул, затим је
био пре ци зан и с лини је сло -
бод них баца ња, а онда је исти
сце на рио поно вио и који минут
касни је. Нере шив про блем за
сво је чува ре и даље је био сјај -
ни Иван Сми ља нић, а онда су
се раз и гра ли и Кне же вић,
Савић, Ђор ђе вић... Било је то

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ПУКЛА СТОТ КА НА СТРЕ ЛИ ШТУ

Кошар ка ши Тами ша наста -
ви ли су да реше та ју кош рива -
ла и у дру гом полу вре ме ну.
Сери ју је отво рио Илкић, при -
дру жио му се Савић, а наста -
вио је Сми ља нић. Већ на сре -
ди ни тре ће четвр ти не побед -
ник се могао наслу ти ти, па је

полу вре ме Тами ша за кошар -
ка шке уџбе ни ке. Мом ци су
„лете ли” по тере ну, доми ни ра -
ли су у ско ку, игра ли су пра во -
вре ме не пасо ве, орга ни зо ва ли
добре акци је... Пан чев ци су на
одмор оти шли са чак осам на -
ест пое на „у плу су” – 58:40.

Бојан Јови чић шан су да игра ју
пру жио и мом ци ма с мањом
мину та жом. Тада су на сце ну
сту пи ли Раи че вић, Бало вић,
Митро вић, Раден ко вић, Кање -
вац, Лан гу рић...

Послед ња четвр ти на била је
пука фор мал ност. Субо ти ча ни
више нису има ли ни сна ге, ни
моти ва, ни жеље да се супрот -
ста вља ју рас по ло же ном дома -
ћи ну. Тамиш је оства рио убе -
дљи ву побе ду која га свр ста ва
у сам врх првен стве не табе ле.

Бојан Јови чић је свог сада -
шњег коле гу по тре нер ској
лини ји, а нека да шњег коле гу
по плеј меј кер ској лини ји Дра -
го љу ба Вида чи ћа над му дрио са
еки пом која је игра ла у саста -
ву: Ђор ђе вић (осам пое на),
Илкић (14), Лан гу рић (два),
Кање вац, Бало вић (девет), Вит -
ко вић (23), Раи че вић (10), Сми -
ља нић (18), Савић (девет), Кне -
же вић (чети ри), Митро вић (пет)
и Раден ко вић (два пое на).

Већ у петак, 9. фебру а ра,
кошар ка ши Тами ша путу ју у
Чачак, на мег дан с дома ћим
Бор цем.

У Првој реги о нал ној лиги
Све ти Ђор ђе је у Жити шту
савла дао Крис-крос са 82:81,
по четвр ти на ма 21:17, 21:17,
22:23 и 18:24.

– Још јед на утак ми ца са узбу -
дљи вом завр шни цом. Има ли
смо шут за побе ду, али нисмо
пого ди ли. Задо во љан сам игром
и чести там мојим мом ци ма на
одлич ној утак ми ци – рекао је
тре нер пан че вач ког тима
Милош Сте па нов.

Сле де ћу утак ми цу кошар ка -
ши Крис-кро са игра ју про тив
Рад нич ког из Кови на у субо ту,
10. фебру а ра, од 19.30, у ОШ
„Јован Јова но вић Змај”.

ЗОРА НА НАЈ БО ЉА У ДРЖА ВИ
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АКТЕЛНО СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ

На тур ни ру „Отво ре ни стре ли -
чар ски куп Кикин де” одлич не
резул та те оства ри ли су и так -
ми ча ри СК-а Пан че во.

Еки па вете ра на коју су чини -
ли Дра ган Брза ко вић, Душан
Грбић и Иви ца Шпе хар осво -
ји ла је злат ну меда љу и поста -
ви ла нов држав ни рекорд (1.407
бодо ва). Тим каде та у саста ву
Урош Јакоб, Сте фан Кља јић и
Јован Шпе хар тако ђе је три -
јум фо вао уз нови држав ни
рекорд (1.469 бодо ва).

Ива Јакоб је побе ди ла у гру -
пи мла ђих пио нир ки уз
држав ни рекорд (388 бодо ва),
а зла том се оки тио и Јован
Шпе хар у кате го ри ји каде та.
Ста ри ји пио нир Лазар Андре -
ев осво јио је сре бро, а брон -
за ма су се оки ти ли кадет Урош
Јакоб и вете ран Дра ган Брза -
ко вић.

Сјај ни су били и так ми ча ри
у гађа њу ком па унд сти лом.

Мари ја Љубин ко вић је осво ји -
ла нај вред ни ји тро феј, а зла -

том се оки тио и Сте фан Жикић
у међу на род ној кон ку рен ци ји. 

СТРЕЛИЧАРСКИ КУП У КИКИНДИ

ПЉУ ШТА ЛИ РЕКОР ДИ

КАРАТЕ ТУРНИР У АРАНЂЕЛОВЦУ

ТРОФЕЈИ ЗА МЛАДОСТ

На Отво ре ном првен ству Бео -
гра да у кон ку рен ци ји пио ни -
ра нај мла ђи так ми ча ри Дина -
ма оства ри ли су запа же не
резул та те.

Алек са Жива нов је осво јио
сре бр ну меда љу у ско ку удаљ,
поста вив ши лич ни рекорд од
5,69 мета ра. Он се над ме тао и
у трци на 60 мета ра, у којој је

у фина лу зау зео четвр то место,
тако ђе с лич ним рекор дом од
7,65 секун ди. Мари ја Мрке ла
је у трци на 600 м осво ји ла
брон за но одлич је с новим лич -
ним рекор дом, који сада изно -
си 1,42:26. Захва љу ју ћи том
резул та ту она је поста ла нај -
бо ље ран ги ра на мла ђа пио нир -
ка на 600 мета ра у Срби ји.

У атлет ској дво ра ни у Бео -
гра ду про шлог викен да одр -
жа но је Првен ство Срби је за
сени о ре. Атлет ски клуб Дина -
мо, пред во ђен тре не ром Љуп -
че том Цвет ко ским, пред ста -
вља ли су: Иван Божа нић,
Милош Гашо вић, Дамјан
Шуља, Дани јел Козло вач ки и
Сте фан Михај лов.

Дру гог дана так ми че ња, у
самој завр шни ци про гра ма,
у шта фет ној трци 4 x 400
мета ра, еки па Дина ма (Шуља,
Козло вач ки, Гашо вић и Божа -
нић) одне ла је убе дљи ву побе -
ду, испред Сен те и Шап ца.

Овај успех још више доби ја
на зна ча ју ако се зна да Дина -
мо до сада ника да није три јум -
фо вао на држав ном сени ор -
ском првен ству у шта фет ној
трци. Десет ко ва ни због виру са,
атле ти ча ри Дина ма овог пута
нису насту пи ли у пуном саста -
ву, а чел ни ке клу ба нај ви ше
боли изо ста нак нај бо ље так ми -
чар ке Зора не Бар јак та ро вић,
која је сва ка ко била фаво рит у
трка ма на 60 и 200 м.

Наред ног викен да, тако ђе
у атлет ској дво ра ни у Бео гра -
ду, биће одр жа но Првен ство
Срби је за ста ри је пио ни ре.

ШАМ ПИ ОН СКА ШТА ФЕ ТА ДИНА МА

СРЕ БРО И БРОН ЗА



У Наци о нал ном бад мин тон
цен тру на Ади Циган ли ји у субо -
ту, 3. фебру а ра, одр жа не су тре -
на жне актив но сти бад мин тон
репре зен та ци је Срби је.

Први тре нер БСС-а Милан
Бар бир водио је актив но сти на
овом репре зен та тив ном оку -
пља њу, које су под ра зу ме ва ле
тести ра ња репре зен та ти ва ца у
пре по днев ним часо ви ма, као
и зајед нич ке тре нин ге у попо -
днев ним сати ма.

На овом оку пља њу било је
чак деве то ро так ми ча ра из
нашег гра да, и то: Мари ја
Самар џи ја, Миха ји ло Виг и
Вања Бокан (БК Дина мо),

Маша Алек сић, Петар Радо -
нић, Ната ли ја Боха ре вић и Сте -
фан Мија то вић (БК Пан че во)

и Анђе ла Вит ман и Сања Перић
(БК Бео град). Тре нин гу репре -
зен та ци је при су ство ва ли су и

Мили ца Уско ко вић и Горан
Јеле си је вић, тре не ри пан че вач -
ких клу бо ва.

ЛАЗА РУ БРОН ЗА
На поје ди нач ном Првен ству
Срби је за каде те, одр жа ном
про шлог викен да у Бео гра ду,
над ме та ли су се и чла но ви Џудо
клу ба Пан че во.

Лазар Алби ја нић је насту пио
у кате го ри ји до 55 кг и осво јио
је брон за но одлич је. 
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Стране припремио

Александар
Живковић

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СЕХА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–МЕШКОВ

недеља, 13 сати

Панчево: ДИНАМО–ТАТРАН

среда, 14. фебруар, 17 сати

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ПОЖАРЕВАЦ

субота, 17.30 

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА

Младеновац: МЛАДЕНОВАЦ–БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – МЛАДОСТ

субота, 15.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Чачак: БОРАЦ–ТАМИШ

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – РАДНИЧКИ

субота, 19.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Шимановци: ШИМАНОВЦИ–ЈЕДИНСТВО

Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БНС

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–ТЕНТ 0:3

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ–ВГСК 3:1

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Футог: ФУТОГ – ОДБОЈКА 013 3:0

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–СПАРТАК 104:74

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Житиште: СВ. ЂОРЂЕ – КРИС КРОС 82:81

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Б. Н. Село: БНС–ВОЈКА 127:43
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Firkson

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Дина мо у фина лу
Купа Вој во ди не

Стар ту је 
и ЖРК Пан че во

Руко ме та ши Дина ма поно во
ула зе у паклен ритам утак ми -
ца. Иску ше ња ће се сме њи ва ти
као на тра ци, а Иван Пет ко вић
и мом ци које пред во ди желе
да у сва кој утак ми ци буду на
мак си мал ном нивоу, баш као
што је то био слу чај про шлог
викен да, у полу фи на лу Купа
Вој во ди не.

Пан че вач ки „вуко ви с Тами -
ша” у субо ту, 3. фебру а ра, госто -
ва ли су у Кикин ди, где су одме -
ри ли сна гу са исто и ме ним
дома ћи ном, у самој завр шни -
ци нај ма сов ни јег так ми че ња у
покра ји ни. Иако су се Кикин -
ђа ни пред ста ви ли као вео ма
добар састав, про тив иску сни -
јег и ква ли тет ни јег про тив ни -
ка нису има ли баш ника кву
шан су: Кикин да –Ди на мо 23:35
(13:15).

Пан чев ци су овај сусрет оди -
гра ли у саста ву: Жујо вић (два
гола), Пили по вић (девет),
Дими три је вић (пет), Рада но -
вић (један), Пра ли ца, Јелић
(један), Мир ко вић (два), Јова -
но вић, Петро вић (осам одбра -
на), Дис тол (два), Бару џић
(седам), Сла ву љи ца (два), Уро -
шев, Радо ва но вић (пет одбра -
на) и Шапо њић (чети ри гола).

– Кикин да је заи ста добар
тим, који има висо ке амби ци -
је. Похва лио бих сво је мом ке,
јер су у меч ушли мак си мал но
озбиљ но и моти ви са но, што је
резул ти ра ло убе дљи вим три -
јум фом и пла сма ном у фина -
ле Купа Вој во ди не – рекао је
шеф струч ног шта ба Дина ма
Иван Пет ко вић.

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

ДОЛА ЗЕ БЕЛО РУ СИ И СЛО ВА ЦИАЉЕ ХИН НИЖЕ
УСПЕ ХЕ

Чети ри пута годи шње Шах клуб
„Гли га” из Батај ни це оку пља
нај бо ље пио ни ре и каде те из
наше држа ве. Про шлог викен -
да је одр жан први ово го ди шњи
тур нир, на ком су уче ство ва ли
држав ни прва ци и репре зен та -
тив ци Срби је.

У гру пи мла ђих девој чи ца
изу зе тан резул тат оства ри ла је
чла ни ца ШК-а „Аље хин” из
нашег гра да Мили ца Ами џић.
Са само јед ним реми јем из
седам кола, Мили ца је са 6,5
бодо ва осво ји ла прво место.
Број ни шахов ски струч ња ци
који су при су ство ва ли тур ни ру
свр ста ва ју Мили цу у гру пу нај -
та лен то ва ни јих девој чи ца у
нашој земљи.

Десе то го ди шњи Мар ко Фор -
ђа ри ни осво јио је тре ће место
у сво јој гру пи. Он је овим успе -
хом наста вио низ осва ја ња
меда ља на свим тур ни ри ма на
који ма је уче ство вао у послед -
њих шест месе ци.

Уз сјај не резул та те на шахов -
ској табли, Мили ца и Мар ко
су одлич ни уче ни ци ОШ „Ђура
Јак шић” одно сно ОШ „Бран ко
Ради че вић”. ШК „Аље хин”
пози ва сву децу која би воле ла
да уче и игра ју шах да му се
при дру же сва ког рад ног дана
у про сто ри ја ма МЗ Котеж.

ПЕШИ ЋУ СРЕ БРО
На првом међу на род ном тур -
ни ру у гађа њу из вазду шног
оруж ја „Вој во ди на куп”, који је
одр жан про шлог викен да у
Новом Саду, у кон ку рен ци ји са
стрел ци ма из шест зема ља над -
ме тао се и Дејан Пешић, нај у -
спе шни ји так ми чар Стре љач -
ке дру жи не „Пан че во 1813”.

Наш сугра ђа нин је још јед -
ном потвр дио да је нај бо љи
сени ор у Вој во ди ни у гађа њу
из пушке, као и да му је место

у репре зен та ци ји Срби је. Дејан
Пешић је у ква ли фи ка ци ја ма
био дру ги, с висо ким резул та -
том од 622,5 кру го ва, а у финал -
ном мечу, у бор би са осмо ри -
цом нај бо љих, потвр дио је сре -
бр но одлич је.

Захва љу ју ћи тре нин зи ма на
новој елек трон ској мети, коју
је пан че вач ка дру жи на доби ла
од ССВ-а, Дејан је у доброј фор -
ми, која је и тем пи ра на за
фебру ар, јер му већ наред ног
викен да пред сто ји фина ле Купа
Срби је у Сме де ре ву, а потом и
Првен ство Вој во ди не, као и
држав ни шам пи о нат.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Меч за одбра ну про шло го ди -
шњег тро фе ја пан че вач ки „жуто-
црни” оди гра ће 21. фебру а ра у
Оџа ци ма, када ће за рива ла
има ти ново сад ску Вој во ди ну.

Ипак, пре тога, пред руко -
ме та ши ма из нашег гра да биће
и два вео ма тешка испи та у
реги о нал ној СЕХА лиги. Нај -
пре у неде љу, 11. фебру а ра, у
Пан че ву ће госто ва ти бело ру -
ски Мешков из Бре ста, а већ у
сре ду, 14. фебру а ра, и сло вач -
ки Татран из Пре шо ва. Биће
то нова при ли ка за све љуби те -
ље руко ме та у нашем гра ду и
око ли ни да ужи ва ју у пред ста -
ва ма у који ма су у глав ним
рола ма истин ски мај сто ри игре
с лепљи вом лоп том.

– Мешков је мно го озби љан
тим. Бело ру си има ју два де се -
так репре зен та ти ва ца у свом
саста ву, игра ли су нере ше но с

Вар да ром, шам пи о ном Евро -
пе, и сигур но је да ће игра ти и
на завр шном тур ни ру СЕХА
лиге. Ми жели мо да се при ка -
же мо у што бољем све тлу, да
из сва ког меча изву че мо неке
поу ке и да што ску пље про да -
мо кожу. Ште та је што ћемо
игра ти осла бље ни, без Бан ду -
ке, Еле зо ви ћа, Буњев че ви ћа и
Сто ја но ви ћа, али шта да се
ради. Поку ша ће мо да ура ди мо
све што је у нашој моћи да
достој но пари ра мо вели ком
рива лу – иста као је Пет ко вић.

Утак ми ца про тив Мешко ва
игра се у неде љу, 11. фебру а -
ра, од 13 сати, а меч про тив
Татра на у сре ду, 14. фебру а ра,
од 17 сати.

Наред ног викен да првен стве -
ну трку за бодо ве наста вља ју и
руко ме та ши це ЖРК Пан че ва,
које се над ме ћу у Супер Б лиги.

Оне ће за првог рива ла после
пау зе има ти еки пу Пожа рев ца.

– То је јако важна утак ми ца
за нас, као и наред ни дуел у
Зре ња ни ну. Ако три јум фу је мо
у оба меча, сигур но оста је мо у
лиги. Добро смо ради ле током
пау зе, а оди гра ле смо и чети ри
кон трол на меча. Што је нај ва -
жни је, нема повре ђе них дево -
ја ка и све су спрем не да у нај -
ва жни јим дуе ли ма пру же мак -
си мум. Сја јан успех оства ри ле
су и наше мла ђе кате го ри је.
Две еки пе девој чи ца избо ри ле
су пла сман у Супер ли гу Вој во -
ди не, а наш циљ је да обе буду
међу чети ри нај бо ља тима у
сво јим гру па ма и да се пла си -
ра ју на Првен ство Срби је.
Напра ви ли смо добру сарад њу
с клу бо ви ма из Кача ре ва, Дебе -
ља че и Доло ва и она засад доно -
си резул тат. Захва ли ла бих и
дирек тор ки Меди цин ске шко -
ле „Сте ви ца Јова но вић” Све -
тла ни Кала пиш, која нам стал -
но изла зи у сусрет – рекла је
Све тла на Ничев ски, капи тен
ЖРК-а Пан че во.

Дакле, пред нама је пра ви
руко мет ни викенд.

ОКУПЉАЊЕ НАЈБОЉИХ ИГРАЧА У БАДМИНТОНУ

РЕПРЕ ЗЕН ТА ТИВ ЦИ ИЗ НАШЕГ ГРАДА

Рукометашице ЖРК
Панчева прву
утакмицу после паузе
играју у суботу, 10.
фебруара, против
Пожаревца. Биће то
важан дуел у борби за
опстанак у Супер Б
лиги.
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Дани је ла Рађен,
сту дент ки ња:
     
– Викенд је углав ном
испла ни ран током рад не
неде ље, а већи на актив -
но сти сво ди се на нека
дру штве на деша ва ња,
као што су дру же ње и
изла сци с при ја те љи ма
и недељ ни ручак 
с поро ди цом.

Дејан Секу лић,
про гра мер јуни ор:
     
– Субо ту ћу иско ри сти ти
за тре нинг у тере та ни и
завр ша ва ње оста лих
оба ве за које имам, а
неде љу ћу посве ти ти
девој ци. Погле да ће мо
неки филм и ужи ва ће мо
у зајед нич ким 
актив но сти ма тог дана.

Нико ла Мита нов ски,
сту дент:

– У суботу ћу гле да ти
сним ак утак ми це мог
оми ље ног клу ба „Јувен ту са”,
који игра у петак уве че,
али тада имам тре нинг.
Оста так дана ћу про ве сти
на руко мет ном тур ни ру,
где ћу бра ни ти, пошто
сам руко мет ни гол ман.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?Д. Кожан

Хипо те за о заме ни теза
Доса дио вам је ваш посао? Сма ра вас да „смр ди те” у затво ре -

ном? Хте ли бисте нешто иза зов ни је, кре а тив ни је и мање јед но -

лич но? Одго ва ра ло би вам кли зно рад но вре ме и да сами буде те

свој шеф? Било би екс тра да путу је те и да кроз рад пока же те дру -

штве ну одго вор ност?

    Сре ђе но! Неко би се врло радо мењао с вама. Ви њему вашу

кан це ла ри ју, уго вор и пла ту, он вама сво је кесе и град ске кан те.

Бирај те бајс!

Тео ри ја рела тив но сти
Буде ли вам кри во што нисте од оних који тума че глав ну уло гу у

тек сто ви ма што почи њу са: „Погле дај те како изгле да стан ове

зве зде / стар ле те / небит не осо бе вре дан 300.000 евра?” Или сте

скром ни ји, па бисте само желе ли већу тера су, још јед ну собу,

џаку зи? Обр ни-окре ни, нисте баш задо вољ ни?

    А неко сања да има баш то што има те ви. Зато дозво ли те да

вам се при зор с фото гра фи је уре же у сећа ње. Послу жи ће иду ћи

пут кад вас спо пад не неза хвал ност.

Закон неак ци је
Кад се голу бо ви нај е ду суве коре од нашег руч ка, оста ве нам

„хва ла” на пла тоу испред „Сло бо де”. Они што раде пре ко пута

пра ве се да не виде ту птич ју деко ра ци ју. Нови на ри напи шу

текст. Нико ништа не ура ди. Још хле ба, још голу бо ва, још укра -

са, још тек сто ва, још годи на, још игно ри са ња.

    И онда схва ти мо да наш живот личи на тај пла то, али ни тад

се не побу ни мо. По оби ча ју, пре ћу ти мо. А голу би је захвал ни це се

гоми ла ју. Док се јед ног дана у њима не уда ви мо.

Још један убе дљив пораз

Одбој ка ши Бор ца у сери ји
побе да

Првен стве на трка за бодо ве у Супер -
ли ги за одбој ка ши це ула зи у сам
финиш. Про шлог викен да на про гра -
му су биле утак ми це пет на е стог кола,
што зна чи да су до кра ја регу лар ног
дела првен ства оста ле још три рун де.
Одбој ка ши це Дина ма, иако се грче -
ви то боре да о(п)ста ну у дру штву нај -
бо љих, про пу шта ју при ли ке да у мече -
ви ма са себи рав ним рива ли ма осва -
ја ју бодо ве и у одлу чу ју ће утак ми це
уђу мно го рас те ре ће ни је.

У субо ту, 3. фебру а ра, у Хали спор то -
ва на Стре ли шту госто вао је Тент из
Обре нов ца, еки па са осам уза стоп них
пора за и са само јед ном побе дом више
од пан че вач ких „лави ца”. Поглед на
табе лу ука зи вао је да би то могао бити
пра ви дер би заче ља, али и сусрет у коме
Дина мо има сво ју шан су. Чак и да реши

ској Митро ви ци игра ти с дома ћим,
послед ње пла си ра ним Сре мом. Ипак,
пре тога тре ба одра ди ти још два тешка
меча. Прво вели ко иску ше ње за „лави -
це” биће већ наред ног викен да, када
ће у Бео гра ду одме ри ти сна гу с Пар -
ти за ном.

Одбој ка ши Бор ца су про шлог викен -
да оди гра ли меч 14. кола Прве лиге.
Они су у Хали спор то ва на Стре ли -
шту уго сти ли ВГСК из Вели ког Гра -
ди шта и после вели ке бор бе успе ли
су да га савла да ју с 3:1, по сето ви ма
25:15, 27:25, 23:25 и 25:18.

Иако прет по след њи тим на табе ли,
гости су се пан че вач кој публи ци пред -
ста ви ли у нај леп шем све тлу. Игра ла
се добра одбој ка, с дугим пое ни ма,
лепим поте зи ма и осми шље ним акци -
ја ма, па је мало број на публи ка заи -
ста могла да ужи ва.

Борац је у првом сету потвр дио кла -
су, а гости ма није оста вио ни нај ма -
њу шан су да могу оства ри ти пово љан
исход. Иску сни Познић, Зин до вић и
Мило ше вић били су нере ши ва ениг -
ма за Гра ди штан це.

Дру ги сет је донео пот пу но дру га -
чи ју сли ку. Гости су води ли све вре -
ме: 3:7, 7:12, 16:19 и 20:24. А онда је
тре нер Бор ца Душан Јовић, уме сто
Лаза ра Пет ко ви ћа, на терен, али и на
сер вис-лини ју послао Сашу Рај ко ви -
ћа и усле дио је чуде сан пре о крет.
Први тех ни чар стар че вач ког тима пот -
пу но је поре ме тио при јем рива ла,
оства рио је и један ас-сер вис, а онда
је Бојан Познић, бло ком један на
један, донео прву сет-лоп ту за Борац
(25:24). Гости су успе ли да се одбра -
не, али не заду го. Капи тен Давор
Мило ше вић је сило ви тим сме чом свој
тим поно во довео у вођ ство (26:25), а
тач ку на овај сет ста вио је Бојан
Познић ас-сер ви сом.

Гости се нису пре да ва ли ни после
тако изгу бље ног сета. Успе ли су да се
вра те у меч и да сма ње на 2:1, али за
више нису има ли сна ге. Борац је у
четвр том сету поно во био тим који
доми ни ра, па је без мно го муке сти -
гао до убе дљи вог три јум фа.

Тим из Стар че ва играо је у саста ву:
Милан Зин до вић, Јован Кова чић,
Нема ња Миле тић, Бран ко Бурић,
Ненад Мадић, Вла ди мир Луко вић,
Давор Мило ше вић, Алек сан дар Гаври -
лов, Нико ла Крстић, Бојан Познић,
Лазар Пет ко вић и Саша Рај ко вић.

Наред ног викен да Борац путу је у
Мла де но вац, на мег дан са исто и ме -
ним дома ћим тимом.

A. Живковић

сада удар не игле тима из Обре нов ца
Нико ли на Ашће рић и Јеле на Лазић
кажња ва ле из пое на у поен. Тент је
напра вио сери ју пое на од 7:1, па је
већ тада било јасно да се Пан чев ка ма
лоше пише у овом дуе лу. Дома ће одбој -
ка ши це су нека ко успе ле да још јед -
ном при пре те рива лу, да дају наду
нави ја чи ма да могу сти ћи до пре о -
кре та, при бли жи ле су се на 16:18 и то
је било све од њих у првом сету.

Наста вак утак ми це није донео дру -
га чи ју сли ку. Гошће су и на почет ку
дру гог сета оства ри ле осет ну раз ли ку
(1:5), Дина мо је сти гао на 8:8, али се
на тех нич ки тајм-аут оти шло при
резул та ту 9:12. Обре нов чан ке су тада
биле у сил ном нале ту, а Пан чев ке у
„минус фази”. Баш као и у првом
сету, поно во су одбој ка ши це Дина ма
нека ко успе ва ле да одр жа ва ју резул -
тат ску неиз ве сност до 16:18, а онда је
Тент напра вио сери ју пое на од 7:0 и
сти гао до убе дљи вог вођ ства.

Тре ћи сет био је и нај не и зве сни ји.
Тре нер Нико ла Јер ко вић про ме нио

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„ЛАВИ ЦЕ” НА ВЕЛИ КИМ МУКА МА

ово го ди шње првен ство. Пози тив ном
исхо ду нада ли су се и број ни нави ја чи,
али... Дра га на Мар ко вић и њене саи -
гра чи це сму ше но су ушле у вео ма важан
меч, у коме су само у напа ду напра ви ле
чак 23 гре шке! Раз и гра ни ривал је то
умео да казни: Дина мо –Тент 0:3, по
сето ви ма 19:25, 16:25 и 20:25.

Сам поче так утак ми це, када су гошће
пове ле с 0:3, није мно го обе ћа вао, али
Дина мо се брзо изди гао, па је пое ни -
ма Саре Павло вић, Дра га не Мар ко вић
и Бјан ке Пет ко вић успео да пре о кре -
не резул тат. „Лави це” су пове ле с 13:11
и онда – неста ле с тере на. Поче ле су
да пра ве несхва тљи ве гре шке, што су
доско ра шње одбој ка ши це Дина ма, а

је оба при ма ча, па су уме сто Дра га не
Мар ко вић и Мили це Шорак ушле
Тија на Стој ко вић и Вања Симе у но -
вић, али ни то није мно го помо гло.
Ипак, Дина мо је успео да пове де са
6:5, али су гошће на одмор „за рекла -
ме” оти шле са чети ри пое на вишка
(8:12).  „Лави це” су успе ле да се вра те
у меч, изјед на чи ле су на 17:17, сти -
гле су пред ност рива ла и на 20:20,
али за више нису има ле ни сна ге ни
воље. Обре нов чан ке су дода ле гас и
на кра ју сла ви ле убе дљи ву и сасвим
заслу же ну побе ду.

Дина му пре о ста је да мучи сво је
муке. И да стре пи. Тако ће бити све
до послед њег кола, када ће у Срем -


