
фи јом начи ње ном на лицу места. Ауто -
мо бил мар ке ’опел астра’ био је пар ки -
ран на повр ши ни јав не наме не, на месту
где то није дозво ље но. Тиме је пре кр -
шен члан 5 Одлу ке о уре ђе њу сао бра -
ћа ја на тери то ри ји гра да Пан че ва”,
пише у првом нало гу који је ових дана
сти гао на Бац ко ви ће ву адре су.

Дру ги пре кр шај ни налог Бац ко ви -
ћу је испи сао дру ги кому нал ни поли -
ца јац два дана касни је, 6. јану а ра,
тако ђе због пар ки ра ња испред ула за
у згра ду.

– Огор чен сам због овог шта су ми
ура ди ли кому нал ни поли цај ци. Прво,
није ми јасно како су могли да ми
поша љу пре кр шај не нало ге ретро ак -
тив но, ових дана, за нешто што сам
учи нио почет ком јану а ра? Зашто ме
нису прво бар усме но опо ме ну ли и
скре ну ли пажњу да сам погре шио,
него су посту пи ли ова ко? Због чега
ми после првог пре кр шај ног нало га

који су ми посла ли нису оста ви ли вре -
ме да реа гу јем, да пла тим пола изно -
са, на шта имам пра во, него ми је екс -
пре сно сти гао и дру ги налог? Мисле
ли они да је мало пара 10.000 дина ра,
коли ко изно си јед на њихо ва казна?
Да ли је у реду да пишу људи ма нало -
ге на Бад ње вече? Како да се не пар -
ки рам испред ула за у згра ду ако ми
нема мо уре ђе ни пар кинг? Моја згра -
да није једи на у Пан че ву испред које
се пар ки ра ју јер не посто је пар кин зи
– изја вио је Бац ко вић за „Пан че вац”.

Он је додао да је посеб но револ ти -
ран због тога што се пово дом казни
које мора да пла ти жалио на неко ли -
ко места у гра ду. Додао је да је због
тога ишао и у Кому нал ну поли ци ју,
али да није вре де ло. Рекао је да је
још убе ђе ни ји да је у пра ву након раз -
го во ра с неким пан че вач ким адво ка -
ти ма који су га подр жа ли и рекли му
да је „дове ден у заблу ду”.

Хроника
Пацијенте

препознајем по

слици органа на

екрану ултразвука

» страна 8

цена 40 динара

Политика
Појачан састав

посланика из нашег

града

» страна 4

Друштво
Превенција малигних

тумора приоритет

» страна 9

Хроника
Дрога с Косова стиже

до Европе и Америке

» страна 10

Село

Чуварска служба остаје

и надаље

» страна 11

Култура

Културна разноликост

кроз објектив

» страна 12

Фото-репортажа
Културне стазе

Банатске војне границе

» страна 29

Спорт
„Лавице” у борби за

титулу

» страна 30
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Мила ну Бац ко ви ћу су ових
дана, један за дру гим,
сти гла два пре кр шај на
нало га због непро пи сног
пар ки ра ња, на суме од
10.000 дина ра

Кому нал на поли ци ја:
„Дошли смо после при ја ве
ком ши ја”

„Намер но оста вљао 
ауто мо бил где то није
дозво ље но”, кажу
полицајци

Поку ша ји Кому нал не поли ци је да заве -
де ред када је реч о непро пи сном пар -
ки ра њу на тери то ри ји гра да, иза зи ва ју
опреч не реак ци је наших сугра ђа на.
Неки то поздра вља ју и кажу да има
воза ча који би, да могу, ушли коли ма у
стан или у кућу, а дру ги су револ ти ра -
ни, попут нашег сугра ђа ни на Мила на
Бац ко ви ћа. Њему су ових дана сти гла
два пре кр шај на нало га због крше ња
про пи са о пар ки ра њу, оба на изно се од
10.000 дина ра. Уко ли ко их не пла ти,
може завр ши ти на суду.

Први налог му је испи сао кому нал -
ни поли ца јац који је патро ли рао Ули -
цом осло бо ђе ња 4. јану а ра у вечер њим
сати ма. Он је при ме тио да је Бац ко ви -
ћев ауто мо бил пар ки ран тамо где му
није место, на бетон ској повр ши ни
испред ула за у згра ду у којој ста ну је.

„Овај пре кр шај је откри вен непо -
сред ним опа жа њем при ли ком врше ња
кон тро ле, а доку мен то ван је фото гра -

ПОВО ДОМ ЖАЛ БЕ ЈЕД НОГ НАШЕГ СУГРА ЂА НИ НА

КАКО КАЖЊА ВА КОМУ НАЛ НА ПОЛИ ЦИ ЈА?
У жељи да чује мо и дру гу стра ну овог

слу ча ја, затра жи ли смо изја ву од Бог да -
на Сави ћа, начел ни ка пан че вач ке Кому -
нал не поли ци је. Он је рекао да посто је
непо бит ни дока зи да је Бац ко вић два
пута пар ки рао ауто мо бил на ула зу у
згра ду у којој ста ну је иако је то забра ње -
но. Додао је да је Кому нал на поли ци ја
мора ла да реа гу је и поша ље људе на
терен, јер је Бац ко ви ћа неко од њего вих
ком ши ја при ја вио „Систе му 48”.

– Није тач но то што вам је рекао да
није било ника квог прет ход ног упо зо -
ре ња пре него што му је испи сан налог.
После прве наше интер вен ци је ока чи -
ли смо у њего вој згра ди наше оба ве -
ште ње да ћемо оби ла зи ти згра ду у
наред ном пери о ду, јер су нам ста на ри
при ја ви ли да има оних који се непро -
пи сно пар ки ра ју. Када је он дошао код
нас да се жали, рекао нам је да два де -
сет годи на пар ки ра испред згра де и да
ће наста ви ти да то ради и убу ду ће.
Тако је и посту пио, иако има полу пра -
зан пар кинг иза згра де! Зато му је
напи сан и дру ги пре кр шај ни налог.
Он има рок од осам дана по при је му
нало га да пла ти казну и ако то учи ни,
мора ће да пла ти само 5.000 дина ра. У
супрот ном, пла ти ће пун износ, или ће
мора ти на суд. Ми ћемо наста ви ти да
санк ци о ни ше мо све који се непро пи -
сно пар ки ра ју, јер је то при лич но рас -
про стра ње но у нашем гра ду. При о ри -
тет нам је кажња ва ње оних који оста -
вља ју ауто мо би ле на ула зи ма у згра де,
у непо сред ној бли зи ни шко ла, бол ни -
ца, здрав стве них уста но ва, деч јих врти -
ћа, на пешач ким ста за ма по насе љи -
ма и на пешач ким пре ла зи ма. То је
угро жа ва ње дру гих, а такво пона ша ње
је недо пу сти во и не може се толе ри са -
ти – изја вио је Савић.

М. Глигорић
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Дужничко-поверилачки
односи закрчени
» страна 6

„Тамиш” растурио
„Слогу”
» страна 31

КРУГ



је пока зао да се због тек сто ва у који -
ма је истра жи вао коруп ци ју неком
опа сно заме рио, чим је ликви ди ран
пре ци зним хици ма у гру ди, а њего ва
вере ни ца мет ком у гла ву, да би уби -
це и њихо ви нало го дав ци били сигур -
ни да нису пре жи ве ли.

Дру го, уко ли ко се потвр де сум ње
да се Куци јак заи ста заме рио „Ндран -
ге ти”, по мно ги ма нај о па сни јој ита -
ли јан ској мафи ји, зато што је писао
про тив те орга ни за ци је, онда је изве -
сно да се она у вели кој мери про ме -
ни ла. За раз ли ку од рани јих вре ме -
на, када су се њени при пад ни ци
углав ном бави ли кри јум ча ре њем нар -
ко ти ка по Ита ли ји, Аме ри ци и европ -
ским држа ва ма и од тога одлич но
зара ђи ва ли, сада су про ме ни ли так -
ти ку.

Ако се испо ста ви да је тач но оно
што је Куци јак писао (да су при пад -
ни ци „Ндран ге те” пусти ли сво је пип -
ке чак до Бал ка на, да су у сво ју „мре -
жу” уву кли висо ко ран ги ра не
источ но е вроп ске поли ти ча ре, да уз
њихо ву помоћ оства ру ју огром не про -
фи те при сва ја њем суб вен ци ја и кре -
ди та из држав них фон до ва), онда има
раз ло га за забри ну тост.

То зна чи да је мафи ја про др ла у
мно ге држа ве, ушла у све поре живо -
та и да ника да није била опа сни ја, јер
је пове за на са ути цај ним и моћ ним
људи ма. Томе у при лог иде и уби ство
истра жи вач ке нови нар ке на Мал ти,
којој је под мет ну та бом ба под ауто -
мо бил јер је у сво јим тек сто ви ма
опту жи ва ла тамо шње поли ти ча ре да
су корум пи ра ни.

Ових дана су наши меди ји опшир -
но изве шта ва ли о почет ку рада спе -
ци ја ли зо ва них пра во суд них тимо ва
заду же них за бор бу про тив коруп ци -
је. Од њих се мно го оче ку је, јер се у
Срби ји годи на ма при ча о под ми ћи -
ва њу и о томе да се мали круг људи
енорм но обо га тио пре ко ноћи, а мало
тога или гото во ништа се не пред у зи -
ма да се те сум ње истра же.

Да би рад ново фор ми ра них пра во -
суд них тимо ва за бор бу про тив коруп -
ци је имао резул та те, нео п ход но је да
се оства ре неки пред у сло ви. Као прво,
њихо ви при пад ни ци мора ју да буду
пот пу но неза ви сни и добро пла ће ни.
Они не сме ју да раз ми шља ју о томе
како ће пре жи ве ти од јед не до дру ге
пла те, нити на њих неко од моћ ни ка
и поли ти ча ра сме да ути че. Они не
тре ба да бри ну ни о томе да ли су
њихо ва рад на места сигур на и хоће
ли, у слу ча ју да се сутра про ме ни
власт, и њихо ва будућ ност бити дове -
де на у пита ње.

Посеб но је важно да ти људи има ју
за сарад ни ке добро обу че не финан -
сиј ске форен зи ча ре, осо бе које су спо -
соб не да уђу у траг добро зама ски ра -
ним путе ви ма нов ца. Само тако ће
моћи да се спре че поку ша ји тај ку на,
моћ ни ка и кри ми на ла ца разних врста
да сво јим прља во зара ђе ним пара ма
при кри ју тра го ве тако што ће их „пра -
ти” пре ба ци ва њем на жиро рачу не
фир ми у егзо тич ним земља ма, ула -
га њем у некрет ни не, у спорт ске клу -
бо ве, изград њу стам бе них згра да итд.

М. Г.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Преко шина, кроз кесе, до пирамиде.

У Маргити, ових дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 9. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Марк Твен

Ало, Жико из Сопо та
Ништа нео че ки ва но није се деси ло на избо ри ма у Бео гра ду. Напред -

ња ци сла ве вели ку побе ду, опо зи ци ја грми о нере гу лар но сти ма и –

про вла ди ним, за њих затво ре ним меди ји ма.

Нај да ље је оти шао Дра ган Ђилас, дру го пла си ра ни на избо ри ма.

Он је у избор ној ноћи, као и на првој кон фе рен ци ји за нови на ре

после избо ра, забра нио при ступ пред став ни ци ма неко ли ко редак -

ци ја; одбио је да акре ди ту је нови на ре теле ви зи ја „Пинк”, „Сту дио Б”

и „Хепи”, као и листо ва „Инфор мер”, „Ало” и „Срп ски теле граф”.

Тим пово дом је рекао: „Кад буде била ситу а ци ја таква да се они

пона ша ју као меди ји, нама ће бити вели ко задо вољ ство да с њима

раз го ва ра мо, али негде мора да се под ву че црта. Не може мо сви да

жму ри мо и да се пра ви мо да је све у реду, кад ништа није у реду”.

Дакле, овом при ли ком је он „затво рио” меди је, одно сно сво ја вра -

та пред њихо вим носе ви ма.

И, иако је коле ги јал ност у свим бран ша ма оно што се увек под ра -

зу ме ва, сада – не може мо да му заме ри мо. Сва ко ко је само јед ном

осе тио шта зна чи када се орке стри ра но по њему „пуца”, може да

прет по ста ви како изгле да када се то чини у кон ти ну и те ту. А упра во

то се дога ђа ло у неде ља ма пред избо ре Ђила су. Ско ро све што не

ваља у глав ном гра ду при пи си ва но је њему као бив шем гра до на чел -

ни ку. Раз лог је јасан: неко је (суде ћи по резул та ти ма избо ра – добро)

про це нио да ће он бити глав ни про тив кан ди дат листи вла да ју ће

стран ке.

Није нико га ште део ни тре ће пла си ра ни Алек сан дар Шапић. Он је

духо ви то поја снио сво ју тврд њу о гене рал ној нерав но прав но сти так -

ма ца пред избо ре, па и оној у меди ји ма, казав ши: „Не могу на теле -

фон да доби јем Жику из Сопо та, јер су му рекли да ми се не јавља”.

Али поме ну ти дво јац ће има ти при ли ку да гово ри пред коле га ма

одбор ни ци ма, за раз ли ку од нека да вели ких демо кра та и пред став -

ни ка коа ли ци је ДЈБ–Две ри, који су оста ли дале ко испод цен зу са. И

док у Демо крат ској стран ци при ча ју да су све сни свог деба кла и гре -

ша ка које су чини ли у про шло сти, али (још увек) не чине ништа по

пита њу пер со нал не одго вор но сти, Саша Раду ло вић, пред сед ник ДЈБ,

као и оста ли чла но ви нај у жег руко вод ства те поли тич ке орга ни за -

ци је – под не ли су остав ке.

Демо крат ски чин, нема шта. Само, коли ко важну уло гу ће демо -

кра ти ја има ти на уну тар стра нач ким избо ри ма за пред сед ни ка који

ће бити одр жа ни за два месе ца – тек ћемо виде ти. Наја вље не су

„деба те међу кан ди да ти ма, одго во ри на пита ња члан ства и пред ста -

вља ње про гра ма и тимо ва”, а пра во чудо ће бити ако нови пред сед -

ник не буде био онај ста ри.

* * *
Пет на ест годи на је про шло откад је уби јен први демо крат ски иза -

бра ни пре ми јер Срби је др Зоран Ђин ђић. Како бисмо избе гли реал -

ну могућ ност да неко прет ход ну рече ни цу схва ти као помен или

читу љу, нуди мо само делић сна ге коју су Ђин ђи ће ве речи носи ле:

„Ако већ уна пред сум ња те у свој успех, неу спех ће вам лак ше

пасти јер сте га мудро пред ви де ли.”

„Међу на род на зајед ни ца је као кли ма – не може те да је при зна те

или не, већ да се адап ти ра те.”

„Мото који ме вуче напред је: никад се не пре дај. Ако кре неш у

пре ти ца ње, додај гас. Ради оно што сма траш да је исправ но, не оно

што ће већи на да подр жи.”

Да ли сте чули од неког дру гог поли ти ча ра ишта налик ово ме.

Тач ка, јер је ово рето рич ко пита ње.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Како побе ди ти
мафи ју?

После недав ног суро вог уби ства сло -
вач ког нови на ра Јана Куци ја ка и
њего ве вере ни це може се изву ћи неко -
ли ко закљу ча ка. Као прво, тај дога ђај

НАЈБОЉИ НАЧИН ДА СЕБИ ПОБОЉШАТЕ РАСПОЛОЖЕЊЕ ЈЕ ДА

ПОКУШАТЕ ДА ПОБОЉШАТЕ РАСПОЛОЖЕЊЕ ДРУГИХ.



Насту пи ли 
пан че вач ки бен до ви

Саку пље но пре ко
85.000 дина ра

Пан чев ци су вели ким одзи вом
на хума ни тар ни кон церт који
је одр жан у уто рак, 6. мар та, у
дво ра ни „Апо ло” Дома омла -
ди не, још јед ном пока за ли
коли ко вели ко срце има ју. Сви -
р ка за помоћ у при ку пља њу
сред ста ва за лече ње Алек сан -
дра Буку ра, који болу је од леу -
ке ми је, орга ни зо ва на је у окви -
ру музич ке вече ри под нази -
вом „Наран Џе мо ва ње”, које се
сва ког месе ца одр жа ва у „Апо -
лу”. Пору ка кон цер та позна тих
пан че вач ких бен до ва јесте да
се Алек сан дар Сале Букур што
пре вра ти на музич ку сце ну.

На кон цер ту су уче ство ва ли
позна ти пан че вач ки бен до ви,

Сви они који нису 
успе ли да дођу на 
кон церт, сво ју дона ци ју
могу упла ти ти на рачун
205-9001018114754-79
(Комер ци јал на бан ка)
на име Алек сан дар
Букур.

За вод за здрав стве ну за -
шти ту рад ни ка „Пан че вац”,
пр ва и је ди на уста но ва тог
ти па у Вој во ди ни, кон стант -
но ра ди на про ши ре њу бо -
га тог спек тра сво јих услу -
га, због чи јег ква ли те та је
већ по стао не пре ва зи ђен, и
то не са мо по ми шље њу
број них Пан че ва ца и Пан -
чев ки већ и ста нов ни ка чи -
та вог ју жног Ба на та.

Са вре ме ни уре ђа ји, љу ба -
зно осо бље, при ја тан ам би -
јент, бр за и про фе си о нал на
услу га, све ве ћи број пре -
гле да ко ји се у на шем гра -
ду не ра де ни на јед ном дру -
гом ме сту – са мо су не ке од
ка рак те ри сти ка ко је су из -
дво ји ли за до вољ ни кли јен -
ти За во да „Пан че вац”.

На ста вља ју ћи ми си ју да
по ста не пр ва при ват на кли -

ни ка у Пан че ву, За вод ши -
ри и свој струч ни тим, па
су се са да у ње му на шли и
не ки од нај це ње ни јих струч -
ња ка из Кли нич ког цен тра
Ср би је и са Ин сти ту та „Де -
ди ње” у Бе о гра ду.

Та ко са да ко ри сни ци
услу га За во да „Пан че вац”
има ју при ли ку да су бо том
ура де ул тра звуч ни пре глед
аб до ме на и ма ле кар ли це,
ко ји оба вља ра ди о лог др Љу -
би ца Ла зић из Кли нич ког
цен тра Ср би је. До вољ но је
ре ћи да др Љу би цу Ла зић
ко ле ге сма тра ју јед ним од
нај бо љих ди јаг но сти ча ра у
на шој зе мљи. Уско ро ће, та -
ко ђе су бо том, за ин те ре со -
ва ни мо ћи да ура де и све
вр сте ул тра звуч них пре гле -
да ср ца, ра чу на ју ћи и пре -
глед сон дом пре ко јед ња ка
(ТЕЕ). И за ову услу гу ан га -
жо ван је је дан од во де ћих
струч ња ка у тој обла сти –
dr sc. med. Сло бо дан То мић,
кар ди о лог, док тор ме ди цин -
ских на у ка и ма ги стар кар -
ди о ло ги је са Ин сти ту та „Де -

ди ње”. Су бо том спе ци ја ли -
стич ке ОРЛ пре гле де ра ди
др Го ран Ми тев ски из пан -
че вач ке Оп ште бол ни це, а
уро ло шке ње гов ко ле га из
исте уста но ве др Не бој ша
Та сић, док је за пре гле де из
обла сти ги не ко ло ги је за ду -
жен др Јо ван Ру дић из ГАК
„На род ни фронт”.

По ред све га на ве де ног,
За вод „Пан че вац” из два ја се
и по то ме што у хе ма то ло -
шко-би о хе миј ској ла бо ра -
то ри ји те уста но ве па ци јен -
ти ве ћи ну ве ри фи ко ва них,
кон тро ли са них и су ми ра -
них ре зул та та мо гу до би ти
за све га сат вре ме на.

Сто га не чу ди чи ње ни ца
да све ве ћи број Пан чев ки
и Пан че ва ца би ра За вод
„Пан че вац”, по себ но он да
ка да је нео п ход но ура ди ти

пре гле де и ана ли зе на јед -
ном ме сту и до би ти ре зул -
та те што пре. С тим у ве зи,
тре ба под се ти ти и на то да
се у За во ду, при ме ра ра ди,
све вр сте ле кар ских уве ре -
ња из да ју за мак си мал но
два са та.

Као и увек до са да, и овог
ме се ца су у За во ду за кли -
јен те осми шље ни и но ви па -
ке ти услу га по из у зет но по -
вољ ним це на ма, а ви ше о
то ме, као и о до дат ним по -
год но сти ма ко је оства ру ју
сви они ко ји по се ду ју ло -
јал ти кар ти це Ау то-цен тра
„Зо ки”, по гле дај те на ре -
клам ним стра на ма ак ту ел -
ног бро ја на шег ли ста.

До дат не ин фор ма ци је мо -
же те до би ти пу тем те ле фо -
на За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а ово су ујед но и бро је -
ви пу тем ко јих се за ка зу ју
пре гле ди. Но во сти мо же те
пра ти ти и на сај ту 
www.zavodpancevac.rs, као и
на „Феј сбук” стра ни ци За -
во да. Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви 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 цен тру Пан че ва
сме штен је лук су зно
опре мље ни цен тар за
хит ну и ре ста у ра тив -
ну сто ма то ло ги ју „Ни -
ко дент ме дик”, ко ји
се од са мог отва ра ња
ис та као по ква ли те ту
услу га, про фе си о нал -
ном и љу ба зном осо -
бљу и при јат ном ам -
би јен ту.

Струч ни тим „Ни -
ко ден та” спре ман је
да на јед ном ме сту
од го во ри на све зах те ве из
обла сти це ло куп не сто ма то -
ло ги је, па се сто га све ве ћи
број Пан чев ки и Пан че ва -
ца од лу чу је упра во за по се -
ту овом цен тру, ко јим ру -

ко во ди др Ђор -
ђе Ни ко лић.

Због ве ли -
ког ин те ре со ва -
ња на ших су гра -
ђа на, у „Ни ко -
ден ту” су од лу -
чи ли да по но во
по кре ну мно го -
број не ак ци је у
окви ру ко јих сто -
ма то ло шке услу -
ге по ста ју до ступ -
не сви ма. Ис ко -
ри сти те ову при -

ли ку и за ка жи те пре глед пу -
тем те ле фо на 064/21-75-056.
Ова са вре ме на и мо дер но опре -
мље на ор ди на ци ја на ла зи се
пре ко пу та ста ре роб не ку ће, у
Ули ци Мак си ма Гор ког 2.

ХУМА НИ ТАР НА СВИ Р КА ЗА АЛЕК САН ДРА БУКУ РА

МУЗИ ЧА РИ ПОМА ЖУ НАШЕМ 
СУГРА ЂА НИ НУ

– Невла ди на орга ни за ци ја
„Наран џа сти” усту пи ла нам је
свој тер мин како бисмо орга -
ни зо ва ли овај кон церт. При ку -
пље но је нешто више од 85.000
дина ра за помоћ нашем дру га -
ру Алек сан дру Буку ру, који се
већ три годи не лечи од леу ке -
ми је. Вели ки одзив довољ но
гово ри о хума но сти људи који
су синоћ били у „Апо лу”. Лич -
но сам пре сре ћан и захва лан
сви ма, јер се ова ко лепе вече -
ри рет ко деша ва ју, а и Алек -
сан дар ће моћи себи да наба ви
тинк ту ре јер се лечи алтер на -
тив ном мето дом, хоме о пат ски
– рекао је Вла ди мир Језди ми -

ро вић Алф из бен да „Melmac
Riders”.

На „Феј сбук” стра ни ци
„Наран џа сти” саоп ште но је да
је саку пље но је 85.230 дина ра,
30 евра и један кове рат с нов -
цем који је при ку пи ла скуп -
шти на ста на ра јед не згра де на
Буле ва ру вој во ђан ских бри га -
да, који ће нео тво рен бити уру -
чен Алек сан дру Буку ру.

Сви они који нису успе ли да
дођу на кон церт, сво ју дона ци -
ју могу упла ти ти на рачун 205-
9001018114754-79 (Комер ци -
јал на бан ка) на име Алек сан -
дар Букур.

М. Марић Величковић

месту нала зи буб њар Милан
Топо ло вач ки. Након гру пе „Mel-
mac Riders” на сце ну је иза шао
„Исказ”, који је недав но одр -
жао свој рођен дан ски кон церт
у истом про сто ру. И ове вече -
ри при ву као је вели ки број
љуби те ља те музи ке, који су,
поред подр шке оми ље ном бен -
ду, иска за ли и сво ју хума ност.
Атмос фе ру су додат но загре ја -
ли сјај ни музи ча ри из саста ва
„Cactus Jack”, који су сви ра ли
ста ре добре рокен рол хито ве,
али и сво ју аутор ску музи ку.
После поно ћи Пан чев ци су слу -
ша ли гру пе „Pin Code” и „Рај -
ко и живи зид”.

Петак, 9. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

У Гале ри ји Мило ра да Бате
Миха и ло ви ћа у петак, 9. мар -
та, од 19 сати, биће одр жа но
књи жев но вече посве ће но изда -
вач кој делат но сти КЦ Нови
Сад. У раз го во ру ће уче ство ва -
ти Ален Бешић, уред ник, Мар -
јан Чака ре вић, песник и књи -
жев ни кри ти чар, и Јасми на
Топић, песни ки ња.

КЦ Нови Сад већ неко ли ко
годи на обја вљу је нај бо љу пое -
зи ју на срп ском јези ку и има
вео ма запа же на изда ња пре ве -
де не књи жев но сти, про зе и есе -
ја. Међу ауто ри ма обја вље них
књи га су Алек сан дар Ристо вић,
Вла ди сла ва Вој но вић, Зоран
Ћирић, Ана Ристо вић, Крста
Попов ски, Вуле Журић, Сло -
бо дан Тишма, Ото Хор ват и
дру ги.

У окви ру изда ва штва посто -
ји неко ли ко еди ци ја: „Ана -
грам” / „Џеп ни ана грам” (пое -

зи ја, про за и есе ји сти ка савре -
ме них дома ћих и реги о нал -
них ауто ра); „Про се фест” (про -

зна дела уче сни ка исто и ме -
ног међу на род ног фести ва ла
про зе који сва ке годи не орга -
ни зу је КЦНС); „Анти ће ви
дани” (иза бра не или нове
песме добит ни ка Награ де
„Миро слав Антић”), затим
еди ци је „Пре ве де на пое зи ја”
и „Пре ве де ни есеј”, као и ново -
по кре ну та еди ци ја „Капи тал”,
у којој су до сада обја вље ни
први том сабра не пое зи је
Мила на Мили ши ћа и први
том сабра них дела Алек сан -
дра Ристо ви ћа, а у изра ди су
и сабра на дела Вуји це Реши -
на Туци ћа.

Поред књи га, ту је и часо -
пис за књи жев ност и тео ри ју
„Поља”, који изла зи дво ме сеч -
но, с мањим пре ки ди ма, од
1955. годи не. М.М.В

КЊИ ЖЕВ НО ВЕЧЕ

Изда вач ка делат ност КЦ Нови Сад

На шој су гра ђан ки, че тво ро го -
ди шњој Ло ли Ме де ни ци, обо -
ле лој од це ре брал не па ра ли зе,
по треб на је нов ча на по моћ за
ле че ње. Се стре бли зна ки ње Ло -
ла и Зо ја су пре вре ме но ро ђе -
не. До ла зак на свет у 28. не де -
љи труд но ће на Зо ју ни је оста -
вио ни ка кве по сле ди це, али је
код Ло ле, на жа лост, до шло до
оште ће ња цен трал ног нер вног
си сте ма и, са мим тим, успо ре -
ног пси хо мо тор ног раз во ја.

У пр вој го ди ни жи во та код
Ло ле су се ја ви ли епи леп тич -
ни на па ди, ин фан тил ни спа -
зми и Ве стов син дром, ко ји се
да нас др же под кон тро лом уз
по моћ ле ко ва. Ло ли су ди јаг -
но сти ко ва не це ре брал на па ра -

ли за и за о ста лост у ин те лек ту -
ал ном раз во ју и го во ру. Де вој -
чи ца не мо же да хо да и не ма
раз ви је ну моћ го во ра. Да би
про хо да ла, нео п ход не су јој
раз не ве жбе и те ра пи је, за ко је
су по треб на ве ли ка ме сеч на
фи нан сиј ска из два ја ња.

Сви они ко ји же ле да по мог -
ну Ло ли, мо гу то учи ни ти пре -
ко фон да ци је „По др жи жи вот”,
та ко што ће по сла ти СМС с би -
ло ко јим са др жа јем на број
5757. Са сва ком по сла том по -
ру ком до ни ра те из нос од 100
ди на ра. Но вац се мо же упла -
ти ти и на ра чун Ло ли ног оца
Дра гу ти на Ме де ни це, а број је
160-5810200046633-03.

Д. К.

АПЕЛ ЗА ПО МОЋ ЧЕ ТВО РО ГО ДИ ШЊОЈ ПАН ЧЕВ КИ

По мо зи мо Ло ли да про хо да

који су сво јом неве ро ват ном
енер ги јом напра ви ли атмос фе -
ру за пам ће ње. Први је насту -
пио састав „Melmac Riders”, у
којем је Алек сан дар Букур сви -
рао буб ње ве док се није раз бо -
лео. Тре нут но се на њего вом

Бен д „Melmac Riders”



Поводом 8. марта, Међународ-
ног дана жена, у среду, 7. мар-
та, у пуним просторијама Град-
ског одбора СПС-а предавање
под називом „Познате жене
Србије кроз историју” одржао
је заменик председника Соци-
јалистичке партије Србије
проф. др Предраг Марковић.
Предавање је било врло инте-
ресантно, a по мишљењу мно-
гобројних припадница лепшег
пола и веома поучно, јер гово-
ри о победи, упорности и
истрајности жена у борби за
једнакост и слободу.

Пошто је након излагања одго-
ворио на питања из публике,

Марковић је свим присутним
женама поклонио по црвени
каранфил, као симбол борбе за
женску равноправност у дру-
штву. Како кажу организатори
скупа, СПС се труди да током
целе године води рачуна о
женама, а 8. март je посебна
прилика да се дамама да заслу-
жена пажња.

Страну 

припремио

Синиша
Трајковић

„Моји сугра ђа ни ће
доби ти још један глас
у пар ла мен ту за
реша ва ње свих 
пита ња што могу да
обез бе де про спе ри тет
Пан че ва”, каже 
Сан дра Божић

Зва нич но од уто р ка, 6. мар та,
састав посла ни ка у Народ ној
скуп шти ни Репу бли ке Срби је
бога ти ји је за још јед ну Пан -
чев ку. После Мари ни ке Тепић
(ушла с листе ЛСВ-а), као и
Пан че ва ца Петра Јоји ћа (СРС),
Душа на Бор ко ви ћа (СНС) и
Жељ ка Суше ца (СНС), у посла -
нич ке клу пе нај ви шег пар ла -
мен тар ног дома у нашој земљи
села је и Сан дра Божић (СНС).
Да не буде забу не, народ ни
посла ник је и Љуп ка Михај -
лов ска (ДЈБ), која је поре клом
из Јабу ке, али јој је место пре -
би ва ли шта у Бео гра ду.

Сан дра Божић, дипло ми ра -
ни поли ти ко лог, доса да шња
дирек тор ка ЈКП-а „Гре ја ње”,
пау зу током првог рад ног дана
у Скуп шти ни про ве ла је тако
што је одго во ри ла на неко ли -
ко наших пита ња. На прво –
на чему ће нај ви ше ради ти,

4 ПОЛИТИКА
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Побе ду није било лако оства ри ти. Суо ча ва ли смо се са број -
ним неи сти на ма и три ко ви ма, али су гра ђа ни пока за ли да то
и те како могу да пре по зна ју. Даће мо све од себе да се оства -
ре про јек ти које смо наја ви ли – од метр оа, ста но град ње, па
до завр шет ка прве и дру ге фазе „Бео гра да на води”.

(Алек сан дар Вучић, пред сед ник држа ве и лидер Срп ске
напред не стран ке)

* * *
Оно што је нека да било нај нор мал ни је, сада пред ста вља чин
лич не хра бро сти. Ово су били нај не ча сни ји и нај не по ште ни -
ји избо ри у исто ри ји више стра нач ја у Срби ји. Ми смо у јед -
ном систе му који личи на фаши зам. Пору чу јем Алек сан дру
Вучи ћу: тре ба ће нам мање вре ме на да те сме ни мо него што
је теби тре ба ло да мене сме ниш.

(Дра ган Ђилас, бив ши гра до на чел ник Бео гра да)

* * *
Одлу чио сам да се у наш избор ни штаб после гла са ња не позо -
ву одре ђе ни меди ји, попут РТВ-а „Пинк”, „Инфор ме ра”, „Сту -
ди ја Бе”, листо ва „Ало” и „Срп ски теле граф” и РТВ-а „Хепи”.
Нови на ри тих меди ја нису нови на ри, већ про мо те ри дик та -
тор ске вла сти. Вре ме је да они који попут тих теле ви зиј ских
ста ни ца и листо ва стал но пози ва ју на линч поли тич ких неис -
то ми шље ни ка пре ста ну да буду тре ти ра ни као меди ји.

(Дра ган Ђилас, бив ши гра до на чел ник Бео гра да)

* * *
Забра на рада одре ђе ним редак ци ја ма у неким стра нач ким
шта бо ви ма је прво ра зред ни скан дал. Посеб но је стра шно
што нико не реа гу је на то, као и то што коле ге из дру гих
редак ци ја нису пока за ле соли дар ност с нови на ри ма који су
спре че ни да оба вља ју свој посао. Они су се напра ви ли глу ви
и неми, што није добро.

(Небој ша Крстић, вла сник мар ке тин шке аген ци је „Нова”)

* * *
Регу ла тор но тело за елек трон ске меди је доби ло је током
еми то ва ња еми си је „Упит ник” 1. мар та у вечер њим сати ма
вели ки број при го во ра гле да ла ца који нису могли јасно да
чују шта је гово рио Горан Весић, град ски мена џер и бли ски
сарад ник сада шњег гра до на чел ни ка Бео гра да. Док је он поку -
ша вао да гово ри, режи ја је сма њи ва ла звук. Сигур на сам, и
гле да о ци ће се сло жи ти, да се тако нешто ника да није дого -
ди ло на Јав ном сер ви су. Пра вље њем те намер не тех нич ке и
тон ске, а у ства ри поли тич ке гре шке, РТС је изра зи то фаво -
ри зо вао пред став ни ка бив ше вла сти Дра га на Ђила са.

(Оли ве ра Зекић, чла ни ца Саве та РЕМ-а,
у писму дирек то ру РТС-а )

* * *
Писмом Оли ве ре Зекић је пре кр ше но све што је могло да се
пре кр ши – од Ста ту та РЕМ-а, па до Зако на о елек трон ским
меди ји ма. Не само да је писмо с њеним лич ним ста во ви ма
посла ла са меј ла РЕМ-а, на шта нема пра во, него је пре кр -
ши ла и члан 14 Ста ту та РЕМ-а, у коме пише да чла но ви
Саве та те неза ви сне инсти ту ци је не сме ју да засту па ју инте -
ре се било ког држав ног или поли тич ког орга на, инте ре сне
гру пе, физич ких или прав них лица.

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

КОНЦЕПТ

У НАРОД НОЈ СКУП ШТИ НИ РЕПУ БЛИ КЕ СРБИ ЈЕ

ПОЈА ЧАН САСТАВ ПОСЛА НИ КА 
ИЗ НАШЕГ ГРА ДА

шта ће бити њени при о ри те ти
на месту новог народ ног посла -
ни ка – репли ци ра ла је ова ко:

– На самом почет ку и пре све -
га, нео п ход но је да се детаљ но
упо знам са свим актив но сти ма
које су у току. У настав ку свог
рада потру ди ћу се да на нај е фи -
ка сни ји и нај де ло твор ни ји начин

дам свој допри нос при ли ком
доно ше ња пред ло же них закон -
ских и дру гих реше ња у инте ре -
су уна пре ђе ња стан дар да и ква -
ли те та живо та гра ђа на Репу бли -
ке Срби је и Пан че ва.

Пита ли смо је и шта ће Пан -
че во кон крет но доби ти њеним
анга жо ва њем.

– Моји сугра ђа ни ће доби ти
још један глас у пар ла мен ту за
реша ва ње свих пита ња што
могу да обез бе де про спе ри тет
нашег гра да и да уна пре де
закон ска реше ња у раз ли чи тим
обла сти ма живо та и рада која
су пред мет раз ма тра ња и дело -
круг рада Скуп шти не Репу бли -
ке Срби је – рекла је Сан дра
Божић.

Сарад ња са оста лим народ -
ним посла ни ци ма из Пан че ва
при род но се наме ће. Како нови
посла ник наме ра ва да те везе
поја ча?

– У посла нич кој гру пи Срп ске
напред не стран ке вла да рад на
атмос фе ра, висо ка дисци пли на
и осе ћај одго вор но сти. Ја ћу се
само при дру жи ти њихо вим насто -
ја њи ма и дати пун допри нос сво -
јим зна њем и иску ством у реша -
ва њу пита ња из над ле жно сти
Скуп шти не. Сва ки посла ник под -
но ше њем закле тве пре у зи ма одго -
вор ност за сво је дело ва ње. Моја
дужност је да сара ђу јем са свим
посла ни ци ма чије су наме ре
добро бит гра ђа на Срби је, као и
гра ђа на Пан че ва – закљу чи ла је
Сан дра Божић.

Као локал па три о те, нави ја -
мо за Пан чев це. И Пан чев ке,
нарав но. Пого то во када нас
пред ста вља ју.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

За Дан жена – Предраг
Марковић

ФОРУМ ЖЕНА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ

Суграђанке, честитамо вам Осми март
Поводом Међународног дана
жена, Форум жена Демократ-
ске странке појавио се у јавно-
сти пригодним текстом који
објављујемо у целости.

„Осми март има своју исто-
рију сажету у овом једном дану,
историју борбе за женска пра-
ва, историју коју треба ценити
и на њу се изнова подсећати.
Ако су жене средином 19. века
започеле борбу за своја права,
али и за краће радно време,
право гласа, економска права
и забрану дечјег рада, онда нас
суштина овог празника обаве-
зује да се осврнемо и на дана-
шњи положај жена у нашем
друштву.

„У очима суграђанки, нерет-
ко, можемо видети помешану
тугу, страх и трпљење, уз комен-
тар: ’Ћутим, да не буде горе’.
Њихове личне приче нас све
погађају и никоме не доносе
добро, осим онима којима дају
привилегије.

„На телевизијским канали-
ма с националном фреквенци-
јом ретко ћете видети и чути
приче о угроженим и више-
струко дискриминисаним само-
храним мајкама, женама са
инвалидитетом, Ромкињама,
женама из руралних средина,
избеглим и интерно расеље-
ним женама, осим ако те при-
че нису у служби ријалити про-
грама или нечијих дневних
промоција. Чланице Форума
жена Демократске странке Пан-
чево питају: зашто ненормал-
ност, незаконитост и нестабил-
ност прихватамо као модел
живљења? Овде је постала нор-
мална појава да послодавци
женама унапред отворено кажу

да немају права да користе
боловање, овде је нормално,
иако незаконито, да се жене
после повратка с породиљског
одсуства распоређују на нижа
и мање плаћена радна места.
Овде се сексуално узнемира-
вање и уцењивање жена на рад-
ном месту, баш као и омалова-
жавање и потцењивање, сма-
тра нормалним.

„С друге стране, подаци из
свих истраживања нас упозора-
вају на запостављање жена у
области рада и запошљавања,
здравствене заштите, образова-
ња, личног и породичног живо-
та. Отуда унапређење положаја
жена није само питање људских
права, већ и основни предуслов
за социјалну стабилност. Ако је
пуна равноправност полова раз-
војни циљ једног друштва, онда
некоришћење потпуног женског
потенцијала или, још горе, гуше-
ње стечених права, локалну
заједницу и државу спутава у
напретку.

„Форум жена указује на то да
осми март, као датум и празник
– Међународни дан жена, треба
да подсети све институције, орга-
не и организације да се и свих
осталих дана у години, не само
декларативно већ суштински,
залажу за живот у друштву у
коме је свако сигуран и има јед-
наке могућности без обзира на
пол, порекло или нешто друго
по чему се разликује.

„Драге суграђанке, свака од
нас, појединачно или као део
тима, може бити лидерка у вла-
ститим сферама утицаја, преду-
зимајући акције с циљем помо-
ћи женама којима је та помоћ
неопходна. Осми март припада

свима нама, хајде да снажно и
солидарно тражимо и хлеб и мир
и руже сваког дана у години!
Честитамо вам Осми март, са

жељом да заједно отворимо очи,
подигнемо главе и солидарно
тражимо једнакост и равноправ-
ност за све.”

Поводом петнаестогодишњи-
це од убиства премијера и пред-
седника Демократске странке
др Зорана Ђинђића, ГО ДС-а у
Панчеву у понедељак, 12. мар-
та, у 11 сати, на тргу који носи
његово име, одаће му почаст и
положиће цвеће на спомен-
-плочу. На њој, да подсетимо,
стоји цитат Ђинђићеве сентенце:

„Гледајте у будућност и тамо
ћемо се срести”.

Градски одбор ове странке
подвлачи да је „12. март при-
лика да се подсетимо свега што
је Ђинђић урадио, говорио и
написао”. Демократе додају:

„То је посебно важно данас,
када се налазимо на озбиљној
друштвеној прекретници. Они

који су Ђинђића, док је био жив,
на најбруталнији начин оспора-
вали и нападали, сада прихвата-
ју оно за шта се он залагао и шта
је говорио. Свој живот Зоран Ђин-
ђић је посветио борби за бољи
живот и модернизацију Србије и
на крају је своју борбу платио
највишом ценом – својим живо-
том. Жалосно је да ни након пет-

наест година није откривена поли-
тичка позадина његовог убиства.
Ђинђићева храброст, енергич-
ност и спремност за промене оба-
везују ГО ДС-а у Панчеву да наста-
ви активно учешће у политич-
ком и јавном животу, јер једино
на тај начин настављамо да и
даље следимо Ђинђићеву јасну
и храбру визију”.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Гледајте у будућност

На три би ни под нази вом „Пет -
на ест годи на тра га ња за исти -
ном” у орга ни за ци ји Гра ђан ске
акци је Пан че во, одр жа ној 7.
мар та у кафе-клу бу „Купе”, а
посве ће ној уби је ном првом
демо крат ски иза бра ном пре ми -

је ру Срби је др Зора ну Ђин ђи ћу,
гово ри ли су људи који су били
нај у же пове за ни с дога ђа ји ма
пре и после тог гну сног чина.

Пред публи ком, које је било
у више него при стој ном бро ју,
сво ја виђе ња ситу а ци је у том
момен ту изне ли су Сини ша
Нико лић, шеф Ђин ђи ће вог
каби не та, Сеад Спа хо вић,
држав ни пра во бра ни лац у вре -
ме уби ства, као и нови нар ке
Алек сан дра Петро вић и Доро -

теа Чар нић, аутор ке књи ге
„Про цес КП 5 / 03 – Уби ство
Зора на Ђин ђи ћа”.

О окол но сти ма и атмос фе -
ри у држа ви у вре ме уби ства
пре ми је ра, те о лич ним дожи -
вља ји ма атен та та, уче сни ци

три би не при ча ли су емо тив но,
али пре све га здра во ра зум ски,
па је ути сак на кра ју био да
заи ста позна ју тема ти ку и да
су с пра вом позва ни да гово ре
о пре се да ну у нови јој поли тич -
кој исто ри ји Евро пе.

Моде ра тор три би не био је
нови нар Ненад Жив ко вић, а
због тер ми на штам па ња овог
бро ја нови на исцрп ни ји изве -
штај са овог дога ђа ја при пре -
ми ће мо сле де ће неде ље.

ОДР ЖА НА ТРИ БИ НА

Где је исти на – 
пет на ест годи на касни је



Народ ски „син дром крат ких руку”
или ста рач ка дале ко ви дост, а меди -
цин ски – през би о пи ја, ста ње је које
пога ђа вели ки број људи у петој
деце ни ји.

Важно је зна ти да презби о пи ја
није обо ље ње, већ поја ва која се
деша ва свим људи ма на све ту.
Након 40. годи не живо та цили јар -
ни миши ћи уну тар ока, који оба -
вља ју фоку си ра ње/изо штра ва ње

сли ке, поста ју умо р ни и више не
могу изо штра ва ти сли ку на бли зи -
ну, већ мора мо лага но уда ља ва ти
наше руке од очи ју како бисмо
могли про чи та ти сло ва.

Очи ма тада пома же мо тако што
почи ње мо да носи мо нао ча ре за
през би о пи ју. Нерет ко се деша ва да
осо бе у тре ћем добу носе неко ли ко

нао ча ра – јед не за бли зи ну, дру ге
за сред њу уда ље ност, тре ће за даљи -
ну, па сун ча не нао ча ре, бифо кал -
не итд. Про гре сив на ста кла су зато
јед но став но и нај бо ље реше ње за
сва ко днев ни начин гле да ња и зах -
те ва ју нај ма ње напо ра.

Посе ти те нас и при ја ви те се за пре -
зен та ци ју и упо зна ва ње с про гре сив -
ним ста кли ма. Струч ни тим „Сани
опти ка” омо гу ћи ће вам сву нео п ход ну

струч ну помоћ, саве то ва ње и пре по -
ру ку. Обез бе ди ли смо акци је и попу -
сте за све куп це. Зака зи ва ње за пре -
зен та ци ју тра је до 20. мар та 2018.
годи не. Може те се лич но при ја ви ти у
Пан че ву – „Сани оптик”, Вој во де Радо -
ми ра Пут ни ка 17, или на бро је ве теле -
фо на 013/353-281 и 063/106-49-18.

Др Мир ко Нин ко вић

ДАНИ ПРО ГРЕ СИВ НИХ СТА КА ЛА У „САНИ ОПТИ КУ”

Про гре си ви замењују
неко ли ко пари нао ча ра

Патак, 9. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Дан жена (8. март) уста но вљен је на
Дру гој међу на род ној кон фе рен ци ја
жена соци ја ли ста 8. мар та 1910. у
Копен ха ге ну, на ини ци ја ти ву Кла ре
Цет кин, вође немач ких соци ја ли ста
и жен ског рад нич ког покре та. Обе -
ле жа ва се у знак сећа ња на демон -
стра ци је аме рич ких рад ни ца у Чика -
гу 1909. и њујор шки марш више од
15.000 жена, које су тра жи ле кра ће
рад но вре ме, боље пла те и пра во гла -
са. Од 1911. годи не 8. мар та су сла -
ви ле жене у Аустри ји, Дан ској, Немач -
кој, Швај цар ској... У Срби ји су га први
пут обе ле жи ле соци јал де мо крат ки ње
у орга ну „Јед на кост”. Ова про сла ва је
била одр жа на у Бео гра ду, у тада шњем
Народ ном дому, 1914. годи не. Ује ди -
ње не наци је су зва нич но 8. март про -
гла си ле Међу на род ним даном жена
у дру гој поло ви ни седам де се тих годи -
на 20. века.

Пита ли смо наше сугра ђа не шта
зна ју о овом пра зни ку и на који начин
га обе ле жа ва ју.

САВ КА БОГ ДА НОВ, пен зи о нер ка:
– Знам да је Осми март пра зник

жена, одно сно Дан жена. Жене су се
тада избо ри ле за сво ју рав но прав ност
и сво ја пра ва. Не обе ле жа вам га посеб -
но. Нај бли жи при ја те љи и фами ли ја
доне су неки поклон чић и ја њима
нешто покло ним. Тако ђе, моји сино ви

и супруг увек ме изне на де неким сит -
ни ца ма.

СЛА ВИ ЦА МОРАР, пен зи о нер ка:
– Осми март је дан када су се жене

избо ри ле за сво ја пра ва и рав но прав -
ност. Жене јесу данас у бољем поло -
жа ју него рани је. Има их и у пар ла -
мен ту и на пози ци ја ма одлу чи ва ња,
али може то да буде и мно го боље.
Кон крет но, овај дан више обе ле жа -
ва ју жене изме ђу себе, па чак и дару -
ју јед на дру гој покло не. У сва ком слу -
ча ју, увек је лепо када посто ји при -
ли ка да се неко ме нешто покло ни.

ФАБИ ЈАН ЈЕЗИ ЏИЋ, пен зи о нер:
– Док ми је супру га била жива, увек

сам њој и ћер ки покла њао поне што.
Овај дан се обе ле жа ва јер су се жене
тада избо ри ле за сво ја пра ва. Диску -
та бил но је да ли су жене данас у пот -
пу но сти рав но прав не. Зави си како се
посма тра. Ја мислим да то ипак није
довољ но. Има жена које су памет ни -
је и спо соб ни је за неке посло ве, али
код нас је такав оби чај да мушкар ци
ипак има ју пред ност.

АЛЕК САН ДАР ОБРЕ НО ВИЋ, 
при ват ни пред у зет ник: 

– Осмог мар та се обе ле жа ва Дан
жена и тог дана супру зи и мај ци увек,
на неки начин, ука жем пажњу. Жене

данас јесу рав но прав не с мушкар ци -
ма, иако се стал но фор си ра при ча да
то није у пот пу но сти тако. Мислим
да се пре те ру је.

ДРА ГИ ЊА БЕЛО БРК, еко ном ски
тех ни чар у пен зи ји:

– Пре се зна ло где је жени било
место. Ја сам мај ка и имам три де сет
пет годи на рад ног ста жа и веруј те ми
да није било лако да одга јим четво ро
деце. Осми март уоп ште није усре -
ћио жене; ако нас дру ги само тог дана
пошту ју и доно се цве ће, то није довољ -
но. Жене данас нису рав но прав не,
ника да нису биле и не тре ба да буду.
Жена је ство ре на да рађа и да се бри -
не о свом потом ству на један без бе -
дан начин. Поро ди ца је данас у пот -
пу но сти разо ре на.

ЗОРАН ПАВИЋ, про фе си о нал ни
рибар:

– Овај дан је пра зник жена, дан
када су се избо ри ле за сво ја пра ва.
Покло ним поко ју сит ни цу нај бли жи -
ма. Мислим да су жене данас рав но -
прав не с мушкар ци ма, можда чак и
пре ви ше.

Анке ти ра ла Мир ја на 

Марић Велич ко вић

А. ОБРЕНОВИЋФ. ЈЕЗИЏИЋ Д. БЕЛОБРК З. ПАВИЋ

НАША АНКЕТА

КАКО ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ТЕ ОСМИ МАРТ?

Поклон као знак пажње

С. МОРАРС. БОГДАНОВ
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Већ ни ци су потвр ди ли да
је упра вљач Пар ком 
при ро де Поња ви ца ЈКП
„Зеле ни ло”, те да тиме не
оства ру је добит.

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕЋА

КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ, МЕРИ ЛА, 
ПРЕД ЛО ЗИ ОДБОР НИ ЦИ МА, ИЗМЕ НЕ...

вештак уста но вио је виси ну накна де
за ово пра во.

Већ ни ци су потвр ди ли да је упра -
вљач Пар ком при ро де Поња ви ца ЈКП
„Зеле ни ло”, те да тиме не оства ру је
добит. Пред сам крај сед ни це доне то
је Реше ње о изме на ма реше ња о обра -
зо ва њу коми те та за без бед ност сао -
бра ћа ја, а у супер фи на лу тог дана
пре ста ло је да важи Реше ње о обра зо -
ва њу Саве та за кул ту ру гра да.

Ина че, новост у раду Град ског већа
је да нови на ри више не доби ја ју мате -
ри ја ле у штам па ном обли ку, већ тре -
ба да их дан после засе да ња потра же
на сај ту Гра да у елек трон ској вари -
јан ти. Добар потез из еко ло шког аспек -
та, лош када се ради о пра ће њу саме
сед ни це.

С. Трај ко вић

Незнат но изме ње на 
одлу ка о мак си мал ном
бро ју запо сле них на 
нео д ре ђе но вре ме у 
систе му локал не 
само у пра ве за 2017. 
годи ну

Нови на ри више не 
доби ја ју мате ри ја ле у 
штам па ном обли ку

Утвр ђи ва ње Пред ло га одлу ке о дава -
њу на кори шће ње земљи шта за при -
вре ме но поста вља ње мон та жних гара -
жа и упу ћи ва ње тог акта Скуп шти ни
гра да на раз ма тра ње и доно ше ње био
је први посао који су 6. мар та оба ви -
ли град ски већ ни ци. Дета љи из тог

доку мен та доступ ни су на сај ту Гра -
да, па о томе у овом тек сту толи ко.

На ред је потом дошао Пред лог
одлу ке о изме ни Одлу ке о начи ну,
кри те ри ју ми ма и мери ли ма за избор
про је ка та удру же ња гра ђа на у обла -
сти зашти те живот не сре ди не који се
суфи нан си ра ју из буџе та Гра да. Изве -
сти лац пред одбор ни ци ма пово дом
ове теме биће Ката ри на Бањаи, чла -
ни ца Град ског већа заду же на за ову
област. Биће незнат но изме ње на и
одлу ка о мак си мал ном бро ју запо сле -
них на нео д ре ђе но вре ме у систе му
локал не само у пра ве за 2017, али тек
пошто и она про ђе одбор нич ко гла -
са ње.

Пред ло зи одлу ка о одре ђи ва њу над -
ле жних орга на у поступ ку доно ше ња
и за спро во ђе ње годи шњег про гра ма
зашти те, уре ђе ња и кори шће ња пољо -

при вред ног земљи шта у држав ној сво -
ји ни тре ба да про ђу локал ни пар ла -
мент, а то исто чека и одлу ку којом
се одо бра ва отпуст дуга на име кама -
те тро је дужни ка по пред ло гу извр -
шног пове ри о ца – Гра да Пан че ва.
Нема раз ли ке ни када се ради о ценов -
ни ку радо ва на редов ном одр жа ва њу
ули ца и општин ских путе ва на тери -
то ри ји гра да: већ ни ци, па затим и
одбор ни ци тре ба да диг ну руке.

Изме не ово го ди шњих про гра ма
рада, посло ва ња и/или финан сиј ских
пла но ва јав них кому нал них пред у зе -
ћа из Банат ског Новог Села и Јабу ке,
као и кача ре вач ког Дома кул ту ре,
биће пред мет зани ма ња и пред став -
ни ка гра ђа на у Скуп шти ни. Углав ном
су у пита њу козме тич ке изме не.

Град ско веће при хва ти ло је потом
текст анек са уго во ра изме ђу Пан че ва
и „ХИП –Пе тро хе ми је”. Ради се о спе -
ци фи ка ци ји испла ћи ва ња међу соб -
них финан сиј ских оба ве за на месеч -
ном нивоу. Дата је онда сагла сност за
уста но вља ва ње пра ва слу жбе но сти
про ла за пре ко послу жног добра – град -
ског гра ђе вин ског земљи шта које је у
јав ној сво ји ни гра да, у корист повла -
сног добра вла сни ка Срђа на Мила но -
ви ћа ради изла ска на пут. Суд ски

Из Град ске упра ве је у редак ци ју
нашег листа сти гло саоп ште ње пово -
дом инци ден та током инспек циј ског
над зо ра над неле гал ним пре во зом
пут ни ка.

У њему се каже да је у поне де љак,
5. мар та, у попо днев ним сати ма, током
оба вља ња инспек циј ског над зо ра неле -
гал ног пре во за пут ни ка и непро пи -
сног зау ста вља ња и пар ки ра ња вози -
ла на тери то ри ји гра да Пан че ва, по
пла ни ра ном и утвр ђе ном рас по ре ду,
оби ла зе ћи јед ну од уста ље них пози -
ци ја на којој се врши укр ца ва ње и
искр ца ва ње пут ни ка и оба вља ње неле -
гал ног јав ног пре во за – у Ули ци Моше
Пија де, повре ђе но слу жбе но лице сао -
бра ћај ни инспек тор Зла тан М. Ран -
ко вић, који је запо слен у Секре та ри -

ја ту за инспек циј ске посло ве Град ске
упра ве гра да Пан че ва. Њега је уда -
рио ауто мо би лом возач вози ла над
којим је врше на кон тро ла, а Ран ко -
вић је том при ли ком задо био повре -
де леве ноге и руке.

На лице места су убр зо иза шли при -
пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих
посло ва ПУ Пан че ва, који ће нада ље
пред у зи ма ти мере у окви ру сво јих
над ле жно сти, а ради утвр ђи ва ња евен -
ту ал не кри ви це.

У саоп ште њу сто ји да ће Секре та -
ри јат за инспек циј ске посло ве и нада -
ље врши ти над зор и ради ти на сузби -
ја њу неле гал ног пре во за пут ни ка по
утвр ђе ном пла ну и рас по ре ду с циљем
без бед но сти гра ђа на Пан че ва и слу -
жбе них лица. С. Т.

ИНЦИ ДЕНТ У ЦЕН ТРУ ГРА ДА

Коли ма на инспек то ра!?

С једне од претходних седница



У про сто ри ја ма Реги о нал не при -
вред не комо ре Јужно ба нат ског
управ ног окру га у петак, 9. мар -
та, од 11 сати, биће одр жан саста -
нак на којем ће бити пред ста -
вљен пре ко гра нич ни про је кат
„Локал но насле ђе за актив ни
тури зам у Бана ту” („Local Heri-
tage for Active Tourism in Banat”),
који реа ли зу је Град Кикин да у
парт нер ству са Запад ним уни -
вер зи те том из Теми шва ра.

У скло пу реа ли за ци је актив -
но сти на про јек ту, а са жељом
да се срп ски део Бана та про -
мо ви ше као једин стве на тури -
стич ко-уго сти тељ ска пону да
парт не ри ма у Руму ни ји, али и
дру ги ма у Срби ји и ван ње,
ПКС – РПК Јужно ба нат ског
управ ног окру га у сарад њи с
Гра дом Кикин дом орга ни зу је

саста нак са свим реле вант ним
тури стич ким чини о ци ма из
јужног Бана та. Циљ овог састан -
ка је, пре све га, утвр ђи ва ње
садр жа ја Годи шњег кален да ра
тури стич ких и етно мани фе -
ста ци ја у срп ском и румун ском
Бана ту.

На ску пу ће, тако ђе, бити про -
мо ви са на иде ја о уста но вља ва њу
заштит ног зна ка за ресто ра не
„Хра на из Бана та”, с циљем да се
у тури стич ку пону ду исто риј ског
Бана та увр сти педе сет срп ских и
румун ских ресто ра на с тра ди ци -
о нал ном и етно пону дом.

Заин те ре со ва ни за при су -
ство ва ње или уче шће на ску пу
могу извр ши ти при ја ву путем
имеј ла mirjana.steler@pks.rs,
или теле фо на 343-449 и
063/542-261.

Од 1. мар та сви при вред ни ци у
Срби ји који не при ја ве сво ју
фак ту ру Упра ви за тре зор неће
бити у могућ но сти да напла те
сво ју робу, а мора ће и да пла те
казну, која ће се кре та ти од сто
хиља да до два мили о на дина ра.

Поче так рада Цен трал ног
реги стра фак ту ра пред ви ђен је
нови на ма и допу на ма Зако на
о роко ви ма изми ре ња нов ча -
них оба ве за у комер ци јал ним
тран сак ци ја ма, који је усво јен
про шле годи не у децем бру.

Како је наве де но на зва нич ној
стра ни ци Упра ве за тре зор, посту -
пак под но ше ња зах те ва за реги -
стра ци ју и рад у Цен трал ном реги -
стру фак ту ра врши ће се пре ма
Кори снич ком упут ству, а у скла -
ду с Пра вил ни ком о начи ну и
поступ ку реги стро ва ња фак ту ра,

одно сно дру гих зах те ва за испла -
ту, као и начи ну вође ња и садр -
жа ју Цен трал ног реги стра фак -
ту ра.

Новим про пи си ма пред ви -
ђе не су и казне за запо сле не у
јав ном сек то ру уко ли ко пла те
фак ту ру која није реги стро ва -
на. За одго вор на лица казна ће
бити у распо ну од пет хиља да
до сто педе сет хиља да дина ра.

Како сто ји у Зако ну о роко -
ви ма пла ћа ња, држа ва све сво -
је оба ве зе мора да изми ри у
року од четр де сет дана, а при -
ват ни сек тор за шезде сет дана.

У пери о ду од 28. фебру а ра до
1. мар та у хоте лу „Релакс” у
Кова чи ци одр жан је дво днев -
ни тре нинг за пред став ни ке
локал них само у пра ва који се
баве при вре дом, тури змом,
упра вља њем про јек ти ма и они -
ма чији рад у зна чај ној мери
има додир с тури змом.

Уче сни ци тре нин га су овом
при ли ком могли да се боље упо -
зна ју с тури стич ким потен ци -
ја ли ма у Бана ту, да стек ну нове
вешти не и сазна ју нешто више
о новом реги о нал ном тури стич -
ком про из во ду „Еко Тамиш”.

Тре нинг је био реа ли зо ван
кроз ради о ни чар ски рад, који

је пру жио дета љан пре глед
и прак тич не вежбе из обла -
сти кому ни ка ци је у тури зму,
а вели ка пажња била је
посве ће на про мо ци ји одно -
сно кон цеп ту тури стич ког
про из во да.

Током дво днев ног тре нин га,
који је био поде љен у чети ри
полу днев не сеси је, пола зни ци
су ство ри ли свест о зна ча ју кому -
ни ка ци је у тури зму, уна пре ди -
ли сво ја зна ња о про мо ци о ним
ала ти ма у тури зму, боље раз у -
ме ли кон цепт тури стич ког про -
из во да и доби ли инфор ма ци је
о изво ри ма финан си ра ња тури -
стич ких про је ка та.

годи на дошло до ситу а ци је да
је лако про из ве сти, а тешко
про да ти, док је данас ситу а ци -
ја таква да није тешко про да -
ти, али је вео ма тешко напла -
ти ти. Он је иста као да је вео ма
важно води ти рачу на већ при -
ли ком скла па ња уго во ра с
потен ци јал ним парт не ри ма, јер
се неке ства ри могу уви де ти и
спре чи ти на вре ме.

Скуп је био наме њен широ -
ком спек тру послов них људи,
руко во ди о ци ма малих и сред -
њих пред у зе ћа, дирек то ри ма,
вишем и сред њем менаџ мен ту
у сфе ри упра вља ња финан сиј -
ским и прав ним посло ва њем
при вред них субје ка та, лици ма
рас по ре ђе ним на посло ви ма
про да је робе са одло же ним пла -
ћа њем и томе слич но.

дужни ци ма, јер је то јед но замр -
ше но коло. Сва ко је неком и
дужник и пове ри лац. И када
ви те токо ве зау ста ви те, онда
при вре да из тога не може да се
изву че, а ми дру ги нов ча ник
сем при вре де нема мо – рекао
је Шите.

Како је иста као, позна то је
да већи на људи има пре тен зи -
је да се запо сли у држав ној слу -
жби, али вео ма је важно схва -
ти ти да држав на слу жба има
при вре ду као бан ко мат. Из те
при вре де се црпи новац, а ако
она не функ ци о ни ше, онда то
поста је вео ма видљи во.

– Чини ми се да је један од
гору ћих про бле ма упра во овај.
С дру ге стра не, то је дове ло до
тога да нам је и морал пла ћа -
ња у међу вре ме ну опао. Чини

Од леко ви тих биља ка Немач -
ка нај ви ше уво зи: пито му
нану, морач, ками ли цу,
роoибос, хиби скус и оста ло.
Јед на од вео ма леко ви тих,
али код нас мало позна тих
биља ка из поро ди це маху -
нар ки, јесте роoибос или Rot-
busch (Aspalathus linearis).
Ово је ендем ска више го ди -
шња биљ на врста поре клом
из Јужно а фрич ке Репу бли -
ке, која се гаји за про из вод -
њу листа (Asphalathi folium).
Лист се нај ви ше кори сти за
зашти ту и јача ње иму ни те -
та. Како посе ду је раз ли чи та
леко ви та свој ства, а пре све -
га уми ру ју ће свој ство, нази -
ва мо га још и мај чи ним
чудом. Нажа лост, и даље је
нај ве ћа про из вод ња роoибоса
у реги о ну Цедар берг бли зу
Кејп та у на у Јужној Афри ци.

Ипак, посто је поку ша ји да
се про из во ди и у дру гим дело -
ви ма све та. Здрав стве не пред -
но сти роoибоса или чаја од
црве ног грма, како га још
зову, број не су и изу зет не.

Јед на од можда нај ва жни -
јих осо би на чаја од роoибоса
јесте да не садр жи кофе ин,
па га могу кори сти ти деца и
труд ни це. Из истог раз ло га
он се може кон зу ми ра ти у
нео гра ни че ним коли чи на ма.

Чај од роoибоса садр жи
широк спек тар моћ них анти -
ок си да на та, који пома жу да
се тело зашти ти на неко ли -
ко начи на. Два поли фе нол -
на анти ок си дан та (аспа ла -
тин и ното фа гин) садр жа ни
су у вели ким коли чи на ма у
овом чају. Ови анти ок си дан -
ти шти те тело тако што се
боре про тив сло бод них ради -
ка ла. То су неста бил не ћели -
је које напа да ју здра ве ћели -
је да би се на тај начин ста -
би ли зо ва ле. Поли фе но ли
тако ђе има ју анти ин фла ма -
тор на свој ства и могу да шти -
те од боле сти срца. Чај од
роoибоса кори сти сe као и
мно ги анти спа змо ли ти ци,
тј. може сма њи ти спо соб -
ност пра жње ња мокраћ ног
меху ра. Кон зу ми ра ње овог
чаја добро је и зато што он
сни жа ва крв ни при ти сак и
холе сте рол. Висок унос чаја
од роо и бо са може дове сти
до знат ног сма ње ња перок -
си да ци је липи да, лошег

холе сте ро ла (ЛДЛ) и три -
гли це ри да, те до пове ћа ња
доброг холе сте ро ла (ХДЛ).

Има јака анти му та ге на и
иму но мо ду ла тор на свој ства,
захва љу ју ћи који ма је по
здрав стве ним добро би ти ма
раван попу лар ном зеле ном
чају. Неке сту ди је пока за ле су
пове за ност изме ђу кон зу ма -
ци је чаја од роо и бо са и сма -
ње ња кан це ро ге них ћели ја. То
је због висо ког нивоа доми -
нант них анти ок си да на та, од
којих неки има ју анти му та -
ге на (анти кан це ро ге на) свој -
ства. То зна чи да бра не ћели -
је и ДНК од оште ће ња и спре -
ча ва ју их да се раз ви ју у рак.

Роо и бос садр жи вели ки
број мине рал них мате ри ја
које су од витал ног зна ча ја
за чове ко во здра вље: маг не -
зи јум, кал ци јум, ман ган,

цинк и гво жђе. С дру ге стра -
не, роо и бос пома же апсорп -
ци ју гво жђа. У одно су на
већи ну црних чаје ва, који
спре ча ва ју да тело ефи ка -
сно апсор бу је гво жђе због
тани на које садр же, чај од
роо и бо са подр жа ва тело да
апсор бу је гво жђе. Овај чај
садр жи мање од поло ви не
тани на којих има у црном
чају. Тако ђе, може да убла -
жи про бле ме на кожи, јер
садр жи фенил пи ре тич ку
кисе ли ну, која може да
помог не када су у пита њу
акне, псо ри ја за и екце ми.
Има пре вен тив ну уло гу у
зашти ти од Пар кин со но ве
и Алцхај ме ро ве боле сти.
Кон зу ми ра ње чаја од роо и -
бо са може да зашти ти од
про це са позна тог као липид -
на перок си да ци ја. То се
деша ва када сло бод ни ради -
ка ли оште те можда не ћели -
је и нер вно тки во. Ако ово
тра је дуже вре ме, на кра ју
може доћи до погор ша ња
боле сти мозга, као што је
Алцхај ме ро ва болест.

Чај има и седа тив но свој -
ство, тј. под сти че миран сан,
а добар је и за труд ни це и
бебе. Сма тра се да сма њу је
грче ве код труд ни ца, а касни -
је и код беба. Мно ги га кори -
сте за мрша вље ње. Он ума -
њу је жељу за слат ки ши ма и
хра ном гене рал но, што иза -
зи ва губи так апе ти та и сма -
њу је опа сност од пре је да ња.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ
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Црве ни грм

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

МЕХА НИ ЗМИ НАПЛА ТЕ ПОТРА ЖИ ВА ЊА

ДУЖНИЧ КО-ПОВЕ РИ ЛАЧ КИ 
ОДНО СИ ЗАКР ЧЕ НИ

Окру гли сто у 
орга ни за ци ји 
при вред ног дру штва
„Liceum iuris”

Реги о нал на при вред на комо ра
Јужно ба нат ског управ ног окру -
га, у сарад њи с при вред ним
дру штвом „Liceum iuris”, орга -
ни зо ва ла је у четвр так, 1. мар -
та, окру гли сто на тему „Меха -
ни зми напла те потра жи ва ња”,
на којем су уче ство ва ли др
Михај ло Жив ко вић, мена џер
оде ље ња за напла ту потра жи -
ва ња од прав них лица бан ке
„Sociеtе Gеnеrale” a. д., и Дамир
Шите, јав ни извр ши тељ.

Про блем напла те потра жи -
ва ња пре ва зи ла зи окви ре дана -
шњих при ме ње них и при хва -
ће них меха ни за ма напла те, а
нај ве ћи број нена пла ће них
дуго ва ња поти че од неа де кват -
ног упра вља ња про це си ма
напла те.

Пре ма речи ма јав ног извр -
ши те ља Дами ра Шитеа, потра -
жи ва ња сама по себи има ју уро -
ђе ни недо ста так – јер зави се
од добре воље обве зни ка. Он
каже да пове ри лац нерет ко наи -
ла зи на невољ ност дужни ка да
испу ни сво ју оба ве зу на вре ме
и она ко како она гла си, као и
на изго во ре због чега би то тре -
ба ло про лон ги ра ти и слич но.

– Ова кав при ступ при вред -
ним токо ви ма сада је мета ста -
зи рао до тога да оста вља вели -
ке после ди це на наше при вред -
не токо ве. Не само да смо
дошли у ситу а ци ју плит ког
тржи шта већ се нала зи мо и у
ситу а ци ји када су ти дужнич -
ко-пове ри лач ки токо ви и одно -
си доста закр че ни. Они се јако
тешко поме ра ју, а у тој ситу а -
ци ји нико ме није добро. Нити
је добро пове ри о ци ма, нити

да врло много при вред ни ка
функ ци о ни ше по систе му да
се пла ћа оно што се мора. Када
наруџ ба није инте ре сант на,
онда се више не пла ћа и након
тога се пла ћа евен ту ал но по
при нуд ној напла ти, а она, ако
се мно го чека, поста је илу зи ја
– обја снио је јав ни извр ши тељ.

Како Дамир Шите исти че,
ако фак ту ра коју је при вред -
ник издао није озбиљ на за њега
самог, онда неће бити озбиљ на
ни за дужни ка. 

Дирек тор Реги о нал не при -
вред не комо ре Јужно ба нат ског
управ ног окру га Милан Ћули -
брк, на осно ву свог доса да шњег
иску ства, уви део је да је пре
три де сет годи на било тешко
про из ве сти, али лако напла ти -
ти, те да је након пет на е стак

ТРЕ НИНГ ЗА ПРЕД СТАВ НИ КЕ ЛОКАЛ НИХ САМО У ПРА ВА

Дво днев на обу ка у Кова чи ци

ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ ПРЕ КО ГРА НИЧ НОГ ПРО ЈЕК ТА

Акти ван тури зам у Бана ту
ПОЧЕ ТАК РАДА ЦЕН ТРАЛ НОГ РЕГИ СТРА ФАК ТУ РА

Казне до два мили о на 

Страну припремила
Мирјана Марић 

Величковић



Дого во ре на
капи тал на ула га ња у
очу ва ње живот ног
про сто ра

Про шле неде ље одр жан је
саста нак мини стра зашти те
живот не сре ди не Гора на Три -
ва на и пред сед ни ка Покра јин -
ске вла де Иго ра Миро ви ћа са
сарад ни ци ма и том при ли ком
било је речи о уна пре ђи ва њу
сарад ње репу блич ких и покра -
јин ских орга на. Коор ди на ци ја
зајед нич ких актив но сти, тим -
ски рад на сана ци ји еко ло шких
про бле ма, као и реа ли за ци ја
про је ка та у обла сти зашти те
живот не сре ди не на тери то ри -
ји Вој во ди не биле су основ не
теме о који ма су над ле жни раз -
го ва ра ли у згра ди Бано ви не у
Новом Саду. На кра ју више ча -
сов не раз ме не мишље ња и уса -
гла ша ва ња ста во ва саго вор ни -
ци су закљу чи ли да је зашти та
живот не сре ди не један од нај -
зна чај ни јих при о ри те та АП Вој -
во ди не и Репу бли ке Срби је.

По окон ча њу састан ка мини -
стар Три ван је иста као да је Срби -
ја изнад све га и да, када је реч о
зашти ти живот не сре ди не и одр -
жи вом раз во ју, сви над ле жни у
држа ви мора ју да раде зајед но и
да тре ба обје ди ни ти напо ре да

се реше више де це ниј ски наго -
ми ла ни про бле ми у вези са зага -
ђи ва њем живот ног про сто ра. С
дру ге стра не, пред сед ник Вла де
Вој во ди не иста као је да је Вој во -
ди на изу зет но добар терен где се
може пока за ти да Репу бли ка

Срби ја има сна ге и воље да реши
све про бле ме које гра ђа ни има ју
у живот ној сре ди ни. Обо ји ца
пред став ни ка вла сти сло жи ли су
се да је зајед нич ки саста нак доказ
да је могу ћа сарад ња на свим
ниво и ма и да је ово само поче -

так вели ке сарад ње. Мини стар
Три ван је на кра ју нагла сио да
ће мини стар ство учи ни ти све да
помог не у оства ри ва њу свих еко -
ло шких про је ка та у покра ји ни,
исто вре ме но сара ђу ју ћи са свим
инсти ту ци ја ма и локал ним само -
у пра ва ма, а наро чи то са Заво -
дом за зашти ту при ро де Вој во -
ди не, „Вода ма Вој во ди не” и „Вој -
во ди на шу ма ма”.

– Покра јин ска вла да и над -
ле жни покра јин ски секре та ри -
ја ти у сарад њи с Мини стар -
ством зашти те живот не сре ди -
не насту па ће коор ди ни са но и
интен зив но ће сара ђи ва ти ради
што ефи ка сни јег реша ва ња про -
бле ма зашти те живот не сре ди -
не у Вој во ди ни. У наред ном
пери о ду у свих 45 локал них
само у пра ва у Вој во ди ни мора -
ју бити детек то ва ни еко ло шки
про бле ми. Нео п ход но је коор -
ди ни са но реша ва ти про бле ме
депо ни ја и отпад них вода.
Важно је обез бе ди ти нео п ход -
ну про јект но-тех нич ку доку -
мен та ци ју и оја ча ти рад инспек -
то ра на тере ну – изја вио је

пред сед ник Вла де АП Вој во -
ди не Игор Миро вић.

На про шло не дељ ном састан -
ку је дого во ре но да 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 зајед -
но раде на вели ким про јек ти ма
који се финан си ра ју из држав -
них, покра јин ских и локал них
буџе та и међу на род них фон до -
ва, попут сана ци је Вели ког бач -
ког кана ла и дру гих про је ка та.
Поред тога, над ле жни репу блич -
ки и покра јин ски орга ни сло жи -
ли су се да тре ба интен зи ви ра ти
сарад њу свих уста но ва и инсти -
ту ци ја чији је осни вач Репу бли -
ка Срби ја и АП Вој во ди на када
је у пита њу изра да зако на и под -
за кон ских ака та, да бисмо има -
ли боље уокви рен систем у обла -
сти зашти те живот не сре ди не.

Раст цене наф те за
пози ти ван биланс

Више нов ца за
модер ни за ци ју

Антон Фјо до ров, заме ник гене -
рал ног дирек то ра и дирек тор
Функ ци је за финан си је, еко но -
ми ку, пла ни ра ње и рачу но вод -
ство НИС-а одр жао је у четвр -
так, 1. мар та, пре зен та ци ју о
кључ ним финан сиј ским пока за -
те љи ма у 2017. годи ни пред инве -
сти то ри ма, бан ка ри ма и акци о -
на ри ма. Пре ма њего вим речи -
ма, у про шлој послов ној годи ни
НИС је оства рио нето добит од
27 мили јар ди дина ра, што је 80
одсто више него 2016. годи не.
Тако ђе, пока за тељ EBITDA изно -
си 47 мили јар ди дина ра, што
пред ста вља пове ћа ње за 18 одсто
у одно су на исти пери од 2016.
годи не. Руско-срп ски нафт ни
гигант је у 2017. годи ни у обла -
сти истра жи ва ња и произвoдње
пове ћао ресурс ну базу за 3,1
одсто, а уку пан обим пре ра де
наф те у том пери о ду пове ћан је

У Новом Саду је у четвр так,
8. мар та, све ча но отво рен
Међу на род ни сајам обра зо -
ва ња „Путо ка зи”. Реч је о
мани фе ста ци ји коју три на е -
сти пут зајед но орга ни зу ју
Мини стар ство про све те, нау -
ке и тех но ло шког раз во ја
Репу бли ке Срби је, Покра јин -
ска вла да и Град Нови Сад са
иде јом да се про мо ви ше обра -
зо ва ње. Про шле годи не сајам -
ски дани били су посве ће ни
дуал ном обра зо ва њу, које ће
и у 2018. годи ни бити јед на
од глав них тема. Могућ ност
уна пре ђе ња и раз ви ја ња
сарад ње обра зов них инсти ту -
ци ја и при вре де, пред но сти
за уче ни ке, као и начи ни реа -
ли за ци је таквог обра зо ва ња у
шко ла ма у Срби ји биће у
фоку су пажње струч не јав но -
сти током тро днев ног ску па.

На „Путо ка зи ма”, поред
факул те та, насту па ју и науч -
ни инсти ту ти, при ват ни
факул те ти, висо ке и сред ње
шко ле из Вој во ди не. Посе ти -
о ци ће бити у при ли ци да се
упо зна ју и с пону да ма обра -
зов них инсти ту ци ја у ино -
стран ству. Када је реч о сајам -
ским актив но сти ма, оне су из
годи не у годи ну све обу хват -
ни је, тако да се обра ђу ју акту -
ел на пита ња из обра зо ва ња и
вас пи та ња кроз број не пре -
зен та ци је, окру гле сто ло ве и
панел-диску си је. Орга ни за то -
ри исти чу да ће од 8. до 10.
мар та на Ново сад ском сај му
бити пред ста вље но око 300
про фи ла обра зов них инсти -
ту ци ја у земљи и ино стран -
ству, про гра ми дожи вот ног
обра зо ва ња, као и нови не у
обла сти срп ског вас пит но-
-обра зов ног систе ма.

Покра јин ски секре тар за
обра зо ва ње, про пи се, упра ву
и наци о нал не мањи не – наци -
о нал не зајед ни це Михаљ
Њилаш тим пово дом је про -
шле неде ље пред ста вио актив -
но сти ресор ног секре та ри ја -
та на поме ну том сај му, међу
који ма се издва ја нова покра -
јин ска плат фор ма модер ног
обра зо ва ња. Покра јин ски
секре та ри јат за обра зо ва ње,
про пи се, упра ву и наци о нал -
не мањи не – наци о нал не
зајед ни це ове годи не на свом
штан ду пред ста ви ће три теме:
„Јав но здра вље”, „ПИСА тести -
ра ње” и „Зна чај инфор ми са -
ња сред њо шко ла ца”. Након
пре зен та ци ја сле ди ће диску -
си је на који ма ће пред став -
ни ци уче нич ких пар ла ме на -
та зајед но с пре да ва чи ма бити
у при ли ци да изне су сво ја
виђе ња и ста во ве пре ма школ -
ству.

Вре ди иста ћи да је Секре -
та ри јат дру гу годи ну заре дом
обез бе дио сред ства за тро -
шко ве орга ни зо ва ног пре во -
за уче ни ка сред њих шко ла са
седи штем у АП Вој во ди ни на
сајам обра зо ва ња у Новом
Саду. За ту наме ну доде ље но
је 2,8 мили о на дина ра, тако
да ће при бли жно 5.000 ђака
и 400 настав ни ка из седам -
де сет јед не покра јин ске шко -
ле има ти при ли ку да уче ству -
је на овој тро днев ној мани -
фе ста ци ји.

Исто вре ме но, на Ново сад -
ском сај му одр жа ва ју се и
Међу на род ни сајам књи га и
23. међу на род на изло жба
умет но сти „Арт екс по”.
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НИС је пету годи ну
заре дом испла тио
акци о на ри ма 
диви ден ду у изно су
од 25 одсто 
про шло го ди шње нето
доби ти.

РЕЗУЛ ТА ТИ ПОСЛО ВА ЊА НИС-а У 2016. ГОДИ НИ

РУСКО-СРП СКИ НАФТ НИ ГИГAНТ
ОДБРА НИО ЛИДЕР СКУ ПОЗИ ЦИ ЈУ

САЈАМ ОБРА ЗО ВА ЊА У НОВОМ САДУ

Школ ство 
у фоку су

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

ћи ти да задр жи мо лидер ско
место на реги о нал ном енер гет -
ском тржи шту, про на ла зе ћи
брзе и ефи ка сне одго во ре на
све иза зо ве модер ног тржи шта.

Драстично повећање
Струч на јав ност исти че да је
НИС у 2017. годи ни зна чај но
уна пре дио финан сиј ске резул -
та те у одно су на прет ход ни изве -
штај ни пери од и да је та ком па -
ни ја запо че ла реа ли за ци ју стра -
те шких про је ка та који ће обез -
бе ди ти даљи раз вој на бал кан -
ском тржи шту нафт них дери ва -
та. Као раз ло зи дра стич ног пове -
ћа ња финан сиј ских резул та та
издва ја ју се раст цена сиро ве
наф те на гло бал ном тржи шту,
пози тив не курс не раз ли ке, као
и пове ћа ње оби ма про да је и спро -
во ђе ње про гра ма мера за пове -
ћа ње опе ра тив не ефи ка сно сти.

сно пет одсто више него у 2016.
годи ни. Тако ђе, НИС је наста -
вио да ради на модер ни за ци ји и
раз во ју мало про дај не мре же, па
су у Срби ји отво ре не три нове
бен зин ске ста ни це, рекон стру и -
са но их је 11 и купље на је јед на
бен зин ска ста ни ца, док је у реги -
о ну про ши ре на пону да пре ми -
јум гори ва.

Када је реч о посло ва њу у
обла сти енер ге ти ке, у постро -
је њи ма НИС-а је у 2017. годи -
ни про из ве де но 153.772 MWh
елек трич не енер ги је, чети ри
про цен та више него годи ну дана
рани је. У сарад њи са „Гаспром
енер го хол дин гом” НИС је пот -
пи сао уго вор са „Shanghai Elec-
tric Group-ом” о изград њи тер -
мо е лек тра не –то пла не (ТЕ–ТО)
Пан че во, што је инве сти ци ја
вред на око 180 мили о на евра.

ОДР ЖАН ЗАЈЕД НИЧ КИ САСТА НАК ПОКРА ЈИН СКИХ И РЕПУ БЛИЧ КИХ ОРГА НА

Уна пре ди ти сарад њу у обла сти зашти те живот не сре ди не

јар ду дина ра, што је повећaње
од пет про це на та у поре ђе њу
са 2016. годи ном. НИС је пету
годи ну заре дом испла тио акци -
о на ри ма диви ден ду у изно су
од 25 одсто про шло го ди шње
нето доби ти из 2016. годи не и
у те свр хе издво јио више од
чети ри мили јар де дина ра.

Када је реч о опе ра тив ним
пока за те љи ма, у обла сти истра -
жи ва ња и про из вод ње наф те и
гаса над ма шен је бизнис план
и укуп но је про из ве де но 1,4
мили о на услов них тона наф те
и гаса, уз раст ресурс не базе.

Ула га ње у будућ ност
Уку пан обим пре ра де наф те и
полу про и зво да у про шлој годи -
ни изно сио је 3,6 мили о на тона,
што је за девет про це на та више
него лане. У окто бру 2017. годи -
не у Рафи не ри ји наф те Пан че во

– Успе шну послов ну годи ну
кру ни са ли смо усва ја њем Стра -
те ги је раз во ја до 2025. годи не,
уз ува жа ва ње инте ре са воде -
ћих акци о на ра. НИС ула зи у
нови циклус инве сти ци ја и само
у 2018. годи ни уло жи ће мо гото -
во 47 мили јар ди дина ра, што је
нај ве ћи износ ула га ња НИС-а
још од 2013. годи не. Уве рен
сам да ће нам реа ли за ци ја запо -
че тих про је ка та и упо тре ба ино -
ва тив них тех но ло ги ја омо гу -

НИС је у про шлој годи ни
реа ли зо вао и оби ман про грам
инве сти ци ја од 26,5 мили јар -
ди дина ра (два одсто више него
2016. годи не), од чега је нај ви -
ше инве сти ра но у сег мент
истра жи ва ња и про из вод ње
наф те и гаса и модер ни за ци ју
Рафи не ри је наф те Пан че во.
Тако ђе, наста вљен је тренд
раста оба ве за НИС-а по осно ву
поре за и дру гих јав них при хо -
да, које су изно си ле 171 мили -

поче ла је изград ња постро је ња
за дубо ку пре ра ду с тех но ло ги -
јом одло же ног кок со ва ња, што
је инве сти ци ја вред на више од
300 мили о на евра. Поче так рада
нових постро је ња оче ку је се у
2019. годи ни и тако ће се рафи -
не ри ја у Пан че ву свр ста ти међу
нај мо дер ни је у источ ној Евро -
пи. Бољи резул та ти оства ре ни
су и у обла сти про ме та нафт них
дери ва та, где је уку пан про мет
изно сио 3,5 мили о на тона, одно -

Представници НИС-а на Београдској берзи

за девет про це на та, док је у обла -
сти про ме та оства ре но пове ћа -
ње од пет одсто. Поред тога, НИС
је наста вио да успе шно спро во -
ди про грам опе ра тив не ефи ка -
сно сти у свим обла сти ма посло -
ва ња, уз ефе кат на пока за тељ
EBITDA који се про це њу је на 7,2
мили јар де дина ра.

Финан сиј ска добит
Пово дом обја вљи ва ња резул та -
та посло ва ња за 2017. годи ну
Кирил Тјур де њев, гене рал ни
дирек тор НИС-а, изја вио је да
је ком па ни ја про шле годи не
зна чај но уна пре ди ла финан -
сиј ске резул та те и учи ни ла
круп не иско ра ке у даљој модер -
ни за ци ји НИС-а. Он је додао:
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Дан же на, раз ли чи ти пра зни -
ци или наш ро ђен дан иде ал -
на су при ли ка да са ме се бе
об ра ду је мо не ким од ко зме -
тич ких трет ма на.

Јед на ко је ле по и ка да нам
дру ги улеп ша ју дан ва у че ром
за ре лакс ма са жу, ма ни кир,
пе ди кир, шмин ка ње, ши ша -
ње и фе ни ра ње, трет ман ли -
ца... Из бор је ши рок, а ком -
би на ци је трет ма на су број не.
Ва жан је чин по кла ња ња, иа -
ко са вре ме на же на углав ном
са ма се би све мо же да ку пи
и при у шти. Во де ћи ра чу на о
се би, под се ћа мо и дру ге, а
пре све га му шкар це, на то
ко ли ко је не га бит на. Бо гом -
да на ле по та обич но је дар
мла до сти, али у свим дру гим

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

Пра знич на не га
ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: 350 гра ма ше ће ра, де ци ли тар во де, 150 гра ма мле ве них

ора ха, 150 гра ма мле ве ног по сног кек са, 125 гра ма мар га ри на и

две ка ши ке ру ма.

За фон дан: 250 гра ма ше ће ра у пра ху, пет-шест ка ши ка вру ће

во де, ли му нов сок и уље.

При пре ма: Ску ва ти си руп од ше ће ра и во де (ку ва ти два ми ну -

та). По ме ри ти с рин гле, па до да ти мар га рин и ме ша ти све док се не

ис то пи. До да ти за тим све оста ле са стој ке: мле ве не ора хе, кекс и

рум. Из јед на чи ти сме су и си па ти у ма њи ка луп об ло жен ма сним па -

пи ром. Кад се ма са пот пу но охла ди, пре ли ти фон да ном и су тра дан

се ћи на штан гли це или тро у гли ће.

Фон дан: Ше ћер у пра ху си па ти у ду бљу чи ни ју и по сте пе но до да -

ва ти вру ћу во ду. Све му ти ти вар ја чом до же ље не гу сти не. На кра ју

до да ти ка ши ку ли му но вог со ка и ка ши ку уља.

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

Штан гли це од мар ци па на
пе ри о ди ма жи во та то је ре -
зул тат кон стант не бри ге о се -
би и свом здра вљу.

Мо дер на ко зме то ло ги ја омо -
гу ћи ла нам је да ста ри мо до -
сто јан стве но и рит мом ко ји на -
ма од го ва ра. У да на шње вре ме
је мо гу ће да вам нок ти из ра сту
за сат вре ме на у пре див не и ја -
ке по мо ћу ге ло ва у нај леп шим
бо ја ма. Та ко ђе, с ли ца мо гу не -
ста ти бо ре за хва љу ју ћи чу до -
твор ним ефек ти ма хи ја лу рон -
ских фи ле ра, ме зо те ра пи је и
бо ток са. За у век се мо же те ре -
ши ти не же ље них дла чи ца уз
по моћ епи ла ци је. Бо ју ко се мо -
же те про ме ни ти дра стич но за
не ко ли ко са ти, па и ма ње. Уз
по моћ ја пан ског ис цр та ва ња,
обр ве вам мо гу по ста ти баш
она кве ка кве сте од у век же ле -
ли. Сви ови трет ма ни пре по ла
ве ка ни су по сто ја ли. Да нас са -
вре ме на же на има мно го мо -
гућ но сти да на ла го дан и брз
на чин про ме ни или уса вр ши
све оно на се би чи ме ни је за -
до вољ на.

На рав но, бри га о се би је
ве о ма бит на увек, без об зи ра
на пра зни ке, и за то би тре -
ба ло да вам то по ста не ру ти -
на и по тре ба. Ула га ње у се бе
је нај бо ља ин ве сти ци ја, без
об зи ра на то да ли је реч о
обра зо ва њу, здра вљу или пак
не зи те ла и ли ца.

У ок то бру про шле го ди не За -
вод за здрав стве ну за шти ту рад -
ни ка „Пан че вац” у бо гат спек -
тар сво јих услу га увр стио је и
ул тра звуч не пре гле де аб до ме -
на и ма ле кар ли це. Са вре ме -
ним апа ра том мар ке „то ши ба”
од та да ру ку је је дан од нај бо -
љих ди јаг но сти ча ра ко га Ср -
би ја да нас има – др Љу би ца
Ла зић, спе ци ја ли ста ра ди о ло -
ги је, с Пр ве хи рур шке кли ни -
ке Кли нич ког цен тра у Бе о гра -
ду. Ко ле ге док тор ку Ла зић с
пра вом сма тра ју не при ко сно -
ве ним струч ња ком у чи је се на -
ла зе не сум ња, јер се не ма ли
број пу та де си ло да на ул тра -
зву ку ви ди не што што је про -
ма кло чак и нај о штри јем оку
спе ци ја ли сте ко ји је пре глед
ра дио пре ње.

Док тор ка Љу би ца Ла зић ба -
ви се ул тра звуч ном ди јаг но сти -
ком већ два де сет го ди на. По -
че ла је у Сме де ре ву, где је про -
ве ла две го ди не, па још то ли ко
у Го луп цу. По том се вра ти ла у
Сме де ре во и од мах по за вр -
шет ку спе ци ја ли за ци је, 2009.
го ди не, по че ла је да ра ди на
Кли нич ком цен тру, где је оста -
ла до да нас. Од за вр шет ка суп -
спе ци ја ли стич ких сту ди ја де -
ли је са мо од бра на ра да. Пре -
гле ди код др Љу би це Ла зић у
За во ду „Пан че вац” оба вља ју се
са мо су бо том, а мо же те их за -
ка за ти сва ког рад ног да на од 7
до 14 са ти, пу тем те ле фо на За -
во да 21-90-900 и 21-90-903.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Шта об у хва та
ул тра звуч ни пре глед аб до ме на
и ма ле кар ли це?

Љ. ЛА ЗИЋ: Као што и сам
на зив го во ри, ово је пре глед
ко јим уз по моћ ул тра зву ка пре -

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ДР ЉУ БИ ЦА ЛА ЗИЋ, СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА РА ДИ О ЛО ГИ ЈЕ

ПА ЦИ ЈЕН ТЕ ПРЕ ПО ЗНА ЈЕМ ПО СЛИ ЦИ
ОР ГА НА НА ЕКРА НУ УЛ ТРА ЗВУ КА

је пот пу но без о па сан, јер не ма
зра че ња, па мо же и да се по на -
вља ви ше пу та.

• Ко јим па ци јен ти ма се пре -
по ру чу је пре глед?

– По пра ви лу, на та кав пре -
глед па ци јен те упу ћу ју кли ни -
ча ри. На рав но, то је слу чај ка -
да по сто је па то ло шка ста ња,
од но сно ка да се ја ве бо ло ви ко -
је па ци јент ра ни је ни је осе ћао.
С дру ге стра не, ул тра звук мо -
же и тре ба да се ра ди и пре -
вен тив но, тим пре што по сто ји
ве ли ки број бо ле сти ко је не да -
ју ни ка кве симп то ме. Де ша ва
се, ре ци мо, да чо век без ика -
квих те го ба до ђе на ул тра звук
и ми про на ђе мо не што сум њи -
во. Код здра вих љу ди до бро је
на го ди ну да на ура ди ти си сте -
мат ски пре глед ко ји об у хва та
ла бо ра то ри ју и ул тра звук. На -
жа лост, љу ди да нас че сто за -
бо ра ве на се бе, не во де ра чу на
о пре вен ти ви и код ле ка ра од -
ла зе тек он да ка да се ја ве пр ви
симп то ми, а не ка да чак и мно -
го ка сни је, што оте жа ва да ље
ле че ње и но си ве ли ки ри зик.

• Ка ко се при пре ми ти за ул -
тра звук аб до ме на?

– При пре ма за ви си ка ко од
ор га на ко ји се пре гле да, та ко и
од тер ми на ка да је ул тра звук
за ка зан. Ако се пре глед ра ди
пре под не, он да се па ци јен ти -
ма пре по ру чу је да не до руч ку -
ју, да не пи ју ка фу и да дан пре
то га не је ду во ће и ма ху на сто
по вр ће, од но сно не што што би
мо гло да ство ри га со ве. Ме ђу -
тим, то не зна чи да тре ба да
гла ду ју, јер се у том слу ча ју
мо гу ство ри ти га со ви гла ди.
Да кле, не тре ба би ти на не кој
ри го ро зној ди је ти, већ би ва -
ља ло про сто из ба ци ти оне ства -
ри ко је на ди ма ју. Уко ли ко је
пре глед за ка зан за по по днев не
са те, опет је не згод но да љу ди
гла ду ју, па им пре по ру чу јем да
ују тру по је ду пар че хле ба, ки -
флу или не што што ни је ма -
сно или млеч но. Уко ли ко се
пре гле да мо краћ на бе ши ка, од -
но сно ако код же на тре ба по -
гле да ти и јај ни ке или ма те ри -
цу, а код му шка ра ца про ста ту,
он да је по треб но да по пи ју ли -
тар до ли тар и по теч но сти сат
вре ме на пре пре гле да. Ако је
па ци јент здрав, пре глед не би
тре ба ло ду го да тра је: обич но
се за вр ши за пет до де сет ми -
ну та. Ја во лим с па ци јен том и
да по при чам, узмем анам не зу
и оба ве зно по гле дам ла бо ра то -
риј ске ана ли зе – ком плет ну
крв ну сли ку и би о хе ми ју, ко је
је нео п ход но по не ти са со бом.
По жељ но је и да па ци јент до -
не се и ста ре на ла зе, ка ко би се

мо гло упо ре ди ти прет ход но и
са да шње ста ње. За хва љу ју ћи
анам не стич ким и ла бо ра то риј -
ским по да ци ма и оно ме што ја
ви дим на ул тра зву ку, до би ја -
мо ком плет ну ди јаг но сти ку и
вр ло пре ци зан на лаз, на осно -
ву ко јег мо же мо од ре ди ти да -
ље ко ра ке у слу ча ју да по сто ји
не ка ди јаг но за или сум ња на
од ре ђе ну бо лест.

• Ко ји фак то ри ри зи ка, на
осно ву ва шег ис ку ства, до при -
но се раз во ју обо ље ња ди ге стив -
ног трак та?

– У по след ње вре ме на Пр -
вој хи рур шкој кли ни ци за па -
жа мо по раст кан це ра де бе лог
цре ва и пан кре а са, ко ји су че -
сто чак пот пу но асимп то ма -
тич ни. По ве ћан је и број акут -
них пан кре а ти ти са, чак и код
мла ђих љу ди, а њи хов глав ни
узрок је кон зу ми ра ње ал ко хо -

ла. На раз вој ди ге стив них, али
и оста лих озбиљ них бо ле сти
ор га ни зма, по пут кан це ра, ути -
чу и на чин ис хра не и стрес,
ко ји је оки дач за по ре ме ћај ау -
то и му ног си сте ма. Ве ли ки број
па ци је на та до ла зи и с под руч -
ја где је ба че но до ста оси ро ма -
ше ног ура ни ју ма, као и из гра -
до ва у ко ји ма је за сту пље на хе -
миј ска ин ду стри ја. Сплет свих
тих фак то ра, уз за не ма ри ва ње
по чет них симп то ма, че сто мо -
же до ве сти до озбиљ них про -
бле ма. Сто га је пре вен ти ва вр -
ло ва жна, а она под ра зу ме ва
не са мо здра ве жи вот не на ви -
ке већ и, као што сам већ на -
гла си ла, ре дов не и бла го вре -
ме не пре гле де, јер се ве ли ки
број бо ле сти, па чак и кар ци -
но ма, ако се ди јаг но сти ку ју у
за чет ку, вр ло успе шно ле чи.

гле да мо све ор га не сме ште не
у аб до ме ну и ма лој кар ли ци:
је тру, жуч ну ке су, пан кре ас,
сле зи ну, бу бре ге, мо краћ ну бе -
ши ку, јај ни ке, ма те ри цу, про -
ста ту... Та ко ђе, ја по гле дам и
цре ва, иа ко она ни су пред ви -
ђе на за тај пре глед, али по не -
кад и ту мо же да се уо чи не -
што зна чај но. При ме ра ра ди,
акут ни апен ди ци тис ла ко се
мо же уо чи ти упра во на тај на -
чин. По ред то га, ра дим и пре -
гле де вра та и шти та сте жле -
зде.

• Ка кве по дат ке нам пру жа
ова кав пре глед?

– У да на шње вре ме па ци јен -
ти су ма ло збу ње ни, па би сви
од мах да иду на ске нер или
маг нет ну ре зо нан цу, али у прин -
ци пу ул тра звуч на ди јаг но сти -
ка тре ба да бу де при мар на, пре
све га због до ступ но сти, јер на
овај на чин мо же мо да от кри је -
мо ра зно вр сну па то ло ги ју и да
па ци јен та по ша ље мо на да љу
ева лу а ци ју дру гим ди јаг но стич -
ким апа ра ти ма. Ул тра звуч ним
пре гле дом пре све га мо же мо
от кри ти кал ку ло зу жуч не ке се
и бу бре га, упа лу жуч не ке се,
пан кре а са и бу бре га, као и мно -
ге ма лиг не бо ле сти, те сло бод -
ну теч ност у аб до ме ну. Пре глед

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дру га(чи ја) љу бав на
при ча

Дра ги мо ји, сва ко се на ла зи
у сво јој љу бав ној при чи кре -
и ра ној ис кљу чи во по мо ћу
уве ре ња којa смо усво ји ли и
при хва ти ли као сво ја. Уве -
ре ња по твр ђу је мо на чи ном
на ко ји се од но си мо пре ма
оно ме ко га и шта во ли мо.

Жи вот на по зи ци ја у ко јој
се на ла зи мо, (не)за до вољ -
ство ко је осе ћа мо у ве зи са
со бом и са спо ља шњим све -
том нај бо љи је илу стра тор
љу бав не и свих оста лих при -
ча на шег жи во та. У нај ја че
уну тра шње по кре та че спа да -
ју осе ћа ји за до вољ ства, успе -
ха, по но са, сре ће и љу ба ви.
Њи хов ин тен зи тет за ви си од
по тре бе за њи ма, а на чин на
ко ји их ис по ља ва мо од ре ђу -
је њи хов смер. Ка да их усме -
ра ва мо на дру ге осо бе, по -
ста је мо за ви сни од њих. Пре -
пу шта мо им да бу ду узрок
на шег за до вољ ства и сре ће
и по сте пе но се ја вља же ља
да бу ду стал но ту ка ко би
нам пру жа ли оно што нам
тре ба да би смо се осе ћа ли
си гур но, во ље но и за шти ће -
но. С вре ме ном по ста је мо
све до ци не у за у ста вљи вог то -
пље ња и пре тва ра ња у сво ју
су пр от ност све га што оче ку -
је мо да нам пру жи осо ба ко -
ју смо ста ви ли у цен тар на -
ше љу бав не при че. Под ра зу -
ме ва њем да је не ко увек ту
да нам хра ни љу бав сво јим
по ступ ци ма, ре чи ма или по -
на ша њем убр за ва мо про цес
не ми нов ног пре ла ска у не -

си гур ност љу бо мо ре, не у спе -
ха, не за до вољ ства и пат ње.

На у чи ли смо да тре ба да
по се ду је мо оно што во ли мо.
Ка да осе ћа мо фи зич ки бол
у од сут но сти дра ге осо бе, же -
љу за кон тро лом ту ђег вре -
ме на и по ја ча ва ње бри ге за
свој осе ћај си гур но сти, и да -
ље то зо ве мо љу ба вљу, али
не срећ ном, јер смо до пу сти -
ли да нам лич на сре ћа за ви -
си од дру ге осо бе. По на вља -
мо љу бав не при че у ко ји ма
две осо бе оче ку ју исто: да им
не ко не пре кид но пру жа љу -
бав и за до вољ ство. Пра зни -
на ко ја на ста је у та квом од -
но су по ста је све ве ћа и по -
пу ња ва се бо лом и пат њом,
за ко је смо убе ђе ни да су не -
ми нов ни са пут ни ци љу ба ви.

Ако на ша љу бав на при ча
има у се би не ми ра, љу бо мо -
ре и не си гур но сти, вре ме је
да про ме ни мо на чин на ко -
ји је ства ра мо. По сте пе но
тре ба да по ста не мо осо ба ко -
ја да је љу бав, да бу де мо не -
ко ко је сте љу бав. По треб но
је да кре не мо од се бе, да по -
ста ви мо нај бит ни ју осо бу у
цен тар дру га чи је љу бав не
при че – нас са ме. При хва та -
њем се бе и сво је је дин стве -
но сти, без же ље да се ме ња -
мо, на си лу по чи ње мо да
при ме ћу је мо осо бе слич не
на ма. Та да сре ће мо дру ге ко -
ји во ле се бе и из њих зра че
љу бав и за хвал ност на свим
сит ни ца ма ко је су на ма под -
ра зу ме ва не. У јед ном тре -
нут ку пре пу сти ће мо се љу -
ба ви ко ја иза зи ва мир, си -
гур ност, при хва та ње... Та да
схва та мо да пра ва љу бав не
бо ли, да сре ћу ства ра мо са -
ми из љу ба ви и да је та ко
уве ћа ва мо; да не ма по тре бе
за кон тро лом, већ за сло бо -
дом, да не ко оста је уз нас
за то што сам то же ли... До -
пу сти ти не ко ме да бу де свој
и је дин ствен је ди ни је на -
чин да осе ти мо мир и љу бав
у се би и с дру гом осо бом.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Сва ке су бо те у За во ду
„Пан че вац” 
ул тра звуч ни пре гле ди
аб до ме на и ма ле
кар ли це.



Зами сли те свет који је поде -
љен на кла се – али не по
богат ству или вери, већ по
томе коли ко која гру па може
да се сети. Већи на се сећа
само јед ног дана, а само иза -
бра ни, ели та, могу да пам те
деша ва ња из прет ход на два
дана. У том поде ље ном дру -
штву Клер и Марк су нео би -
чан при мер мешо ви тог бра -
ка. Клер је дома ћи ца, а Марк
писац који је постао поли -
ти чар у успо ну. Они су бли -
ста ви при мер нове визи је
толе ран ци је и јед на ко сти, све
док лепа жена не буде про -
на ђе на мртва у реци. Она је
била Мар ко ва љубав ни ца, а
он је глав ни осум њи че ни у
истра зи. Детек тив који води
слу чај има сво је тај не. Има -
ла их је и жртва. У ситу а ци -
ји у којој нико нема дуго -

роч но пам ће ње, како ико
може да сазна исти ну?

ДРУШТВО
Петак, 9. март 2018.

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

У про шлом бро ју на шег ли ста
пи та ли смо вас ко ли ко че сто
ку пу је те об у ћу. „Пан че вац” и
из да вач ка ку ћа „Вул кан из да -
ва штво” при пре ми ли су по је -
дан при ме рак књи ге „Кад ме
не бу де” Еми ли Бли кер за два
на ша чи та о ца или чи та тељ ке
ко ји су нај кре а тив ни је од го -
во ри ли на то пи та ње.

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

„Све и да ура чу нам и ону
ко ју ку пу јем му жу, де ци и
деч јим лут ка ма, па из ву чем
про сек, опет је рет ко.”
063/3012...

„Ци пе ле ја би рам, а пла ћа
их мој муж. У свим бо ја ма и
де зе ни ма, мар ки ра не, с вр -
то гла вим пот пе ти ца ма, ле -
пе, ску пе... И он да је мр мот
за мо тао чо ко ла ду у фо ли ју...
Ех, да...” 064/1134...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -

а тив ни јих од го во ра на пи та -
ње ка ко им се до па ла се ри ја
„Не ма њи ћи – ра ђа ње кра ље -
ви не”. Они ће осво ји ти по је -
дан при ме рак књи ге „Ју ли -
јин од го вор” Гле на Дик со на.

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

„До па да ми се ве о ма! Има -
мо но ву те му за пљуц ка ње и
згра жа ва ње кад се оку пи мо
на ка фи мо је ком шин ке и
ја.” 064/2635...

„У, екс тра је! На ро чи то
онај део кад се Раст ко Не ма -
њић за мо на ши под ико ном
Све тог Са ве, па до би јеш тран -
сфер бла ма!” 064/1595...

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

Д. К.

Два чита о ца који до сре де, 14. мар та, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње:
„Зашто децу не тре ба држа ти под ста кле ним зво ном?”, награ -
ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Ста кле но зво но” Сил -
ви је Плат. Нај бо ље одго во ре ћемо обја ви ти у наред ном бро ју
„Пан чев ца”, а награ де се могу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Ла гу на (раз мак) текст по ру ке и по ша -
љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор мре жи  и
38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

Када Естер Грин вуд 1953.
побе ди на кон кур су за сту -
ден те који је рас пи са ла редак -
ци ја часо пи са „Жен ски дан”,
она одла зи у Њујорк да про -
ве де месец дана као јед на од
два на ест ода бра них госту ју -
ћих уред ни ца те редак ци је.
Усхи ће на је због ука за не при -
ли ке, јер веру је да ће тако
оства ри ти свој живот ни сан
да поста не писац. Међу тим,
иако ужи ва у вече ра ма, кок -
те ли ма и покло ни ма, њен
живот се отр же кон тро ли.
Она тоне у депре си ју, у при -
ват ни пакао који је добрим
делом после ди ца суо ча ва ња
с немо гу ћим зах те ви ма које
пред жену ста вља свет кон -
зер ва тив не Аме ри ке педе се -
тих годи на про шлог века.

„Ста кле но зво но”
Сил ви је Плат

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Јуче” 
Фели си је Јап

Два чита о ца који до сре де, 14. мар та, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње: „Шта сте могли да
ура ди те јуче, а нисте?”, награ ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге
„Јуче” Фели си је Јап. Нај бо ље одго во ре ћемо обја ви ти у наред ном
бро ју „Пан чев ца”, а награ де се могу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и по ша -

љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор мре -

жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

МАРТ – МЕСЕЦ БОР БЕ ПРО ТИВ РАКА

ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА МАЛИГ НИХ ТУМО РА 
ПРИ О РИ ТЕТ

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

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.
Ове цифре јесу дра ма тич не,
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 нај ве ро ват ни -
је бити чак 25 мили о на обо ле -
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 је 8,2 мили о на људи.

У скла ду с Кален да ром здра -
вља, март је месец који је у
нашој земљи посве ћен бор би
про тив свих обли ка малиг них
обо ље ња. Око 36.000 нових слу -
ча је ва кан це ра који се у Срби -
ји дијаг но сти ку ју на годи шњем
нивоу, као и чиње ни ца да пре -
ко 20.000 људи у истом том
пери о ду умре од рака, раз лог
су више да кам па ња којом се
ука зу је на зна чај пре вен ци је,
одр жа ва ња здра вих живот них
нави ка и редов них одла за ка на
лекар ске пре гле де потра је бар
три де сет један дан.

Боље спре чи ти...
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
окру гу годи шње у про се ку око

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

И он да је мр мот...

На ини ци ја ти ву Европ ске асо -
ци ја ци је удру же ња обо ле лих
од рет ких боле сти, већ једа на -
ест годи на заре дом послед њи
дан у фебру а ру обе ле жа ва се
као Међу на род ни дан рет ких
боле сти.

Циљ кам па ња које се тим
пово дом орга ни зу ју јесте да се
скре не пажња шире јав но сти на
про бле ме с који ма се сусре ћу
обо ле ли од рет ких боле сти и
њихо ве поро ди це, али и да се
шира зајед ни це моти ви ше да
помог не овој вели кој гру пи паци -
је на та да иза ђе из изо ла ци је.

Рет ке боле сти су хете ро ге на
гру па обо ље ња чија је зајед нич -
ка карак те ри сти ка ниска уче -

ста лост. Пре ма пре по ру ка ма
Европ ске коми си је, рет ка болест
се дефи ни ше као болест која се
јавља код мање од пет осо ба на
10.000 ста нов ни ка. Про це њу је
се да у све ту има 5.000–8.000
раз ли чи тих врста обо ље ња која
се свр ста ва ју у ту гру пу. У Европ -
ској уни ји од шест до осам одсто
попу ла ци је има рет ку болест.
По тој про це ни, у Срби ји око
450.000 осо ба живи с неком рет -
ком боле шћу. Често су ова обо -
ље ња живот но угро жа ва ју ћа, хро -
нич на, про гре сив на и зна чај но
нару ша ва ју ква ли тет живо та обо -
ле лих и њихо вих поро ди ца.

Сло ган ово го ди шњег Међу на -
род ног дана рет ких боле сти

„Пока жи сво је рет ко – пока жи
да је важно” исти че кључ ну уло -
гу паци је на та да се рет ке боле сти
пре по зна ју као при о ри тет поли -
ти ке јав ног здра вља на наци о -
нал ном и интер на ци о нал ном
нивоу. Обе ле жа ва ње дана рет ких
боле сти део је гло бал ног пози ва
доно си о ци ма одлу ка, здрав стве -
ним рад ни ци ма, фар ма це ут ским
ком па ни ја ма и истра жи ва чи ма
да више и ефи ка сни је укљу че
паци јен те у истра жи ва ња рет ких
боле сти и да им доде ле про ак -
тив ну уло гу, тако што ће их укљу -
чи ти у кре и ра ње аген ди за истра -
жи вач ке про јек те.

Како нагла ша ва ју у Инсти -
ту ту за јав но здра вље „Др Милан

Јова но вић Батут”, еду ка ци ја
паци је на та о про це си ма истра -
жи ва ња и раз во ју нових леко ва
омо гу ћа ва обо ле ли ма рав но -
прав но уче шће у про це су орга -
ни за ци је и спро во ђе ња кли нич -
ких испи ти ва ња, као и у про -
це ни без бед но сти, кори сти и
ризи ка од нових леко ва. У „Бату -
ту” наво де да су послед њих
годи на издва ја ња сред ста ва за
истра жи ва ња рет ких боле сти у
стал ном пора сту и да се чине
напо ри да се што већи број
истра жи ва ња спро во ди на међу -
на род ном нивоу, а на тај начин
се допри но си уна пре ђе њу њихо -
ве дијаг но сти ке и тера пи је.

Д. К. 

МЕЂУ НА РОД НИ ДАН РЕТ КИХ БОЛЕ СТИ

Мала уче ста лост, вели ки про бле ми

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.

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, а то су, пре све га,
пуше ње дува на, непра вил на
исхра на, физич ка неак тив ност,
кон зу ми ра ње алко хо ла, инфек -
ци је и фак то ри из живот не и
рад не сре ди не. 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.

Један од зна чај них про бле -
ма у Срби ји пред ста вља непре -
по зна ва ње ризич ног пона ша ња

и недо вољ но кори шће ње пози -
тив них иску ста ва из раз ви је -
них зема ља све та у спро во ђе -
њу про гра ма пре вен ци је и раног
откри ва ња рака. Код више од
1/3 осо ба у нашој земљи болест
се откри је у касном ста ди ју му,
када је прог но за лоши ја и лече -
ње знат но теже.

Скри нинг про гра ми
Охра бру је чиње ни ца да су у
Срби ји 2013. годи не доне ти
наци о нал ни про гра ми за скри -
нинг рака грли ћа мате ри це,
рака дој ке и коло рек тал ног
рака, који тре ба да у наред ном
пери о ду зна чај но сма ње обо -
ле ва ње и уми ра ње од наве де -
них лока ли за ци ја малиг них
тумо ра. На скри нинг рака дој -
ке пози ва ју се жене ста ро сти
од 50 до 69 годи на. Пред ви ђе -
но је да се мамо граф ски пре -
вен тив ни пре гле ди раде свим
жена ма наве де ног узра ста на
две годи не. Скри нин гом на кар -

ци ном грли ћа мате ри це обу -
хва ће не су жене изме ђу 25 и
64 годи не, које се пози ва ју на
пре вен тив ни гине ко ло шки пре -
глед и Папа ни ко лау тест јед -
ном у три годи не. Циљ на гру -
па за тести ра ње на рак дебе лог
цре ва су осо бе оба пола ста ро -
сти од 50 до 74 годи не, који се
јед ном у две годи не пози ва ју
на тести ра ње на скри ве но крва -
ре ње у сто ли ци.

У Заво ду за јав но здра вље
нагла ша ва ју да откри ва ње рака
у раном ста ди ју му чини лече -
ње дело твор ни јим и успе шни -
јим и ума њу је финан сиј ски ефе -
кат ове боле сти два до чети ри
пута. Та уста но ва под се ћа и на
то да су у вели ком бро ју слу ча -
је ва малиг не боле сти изле чи ве
уко ли ко се откри ју на вре ме, те
да редов ном посе том свом иза -
бра ном лека ру даје те себи шан -
су да буде те бржи од боле сти.

Д. Кожан

Пуше ње је често одго вор но за поја ву боле сти



„Девој ка повре ди ла себе, па онда
при ја ви ла мла ди ћа за сило ва ње”,
„Потро шио паре од про да је ауто -
мо би ла на коц ки, а поли ци ји
рекао да су му их укра ли”, „Четр -
на е сто го ди шњак звао теле фон 92
због непо сто је ће бом бе у шко ли”,
„Брат и сестра изми сли ли да су
оте ти”, „Жена сла га ла да је била
жртва наси ља у поро ди ци”.

Ови насло ви из нови на само
су неки од при ме ра лажног
при ја вљи ва ња, кри вич ног дела
на које се одлу чу ју осо бе жељ -
не да изву ку неку корист, или
да напа ко сте дру гом.

Нашим зако ни ма је про пи -
са но да је сва ко дужан да при -
ја ви кри вич но дело за које зна

да се деси ло, а гони се по слу -
жбе ној дужно сти. Тим тер ми -
ном у пра во су ђу се озна ча ва ју
сва тежа кри вич на дела и за
њих се пре ци зи ра да је њихо во
непри ја вљи ва ње кри вич но дело.
Међу тим, недо пу сти во је и
лажно при ја вљи ва ње.

У првом ста ву чла на 334
Кри вич ног зако ни ка пише да
онај ко при ја ви дру го лице да
је почи ни ло кри вич но дело
иако то није тач но, или изми -
сли да се оно уоп ште деси ло,
може доби ти затвор ску казну
у распо ну од три месе ца до
три годи не.

Ова ко висо ке запре ће не
казне моти ви са не су жељом

ауто ра зако на да све оне који
желе да се игра ју с држа вом и
да пако сте дру гом спре чи у
томе. Важно је напо ме ну ти да
су пред ви ђе не још веће казне
ако осо ба која лажно при ја ви
неког под мет не тра го ве почи -
ње ног кри вич ног дела да би на
тај поја ча ла увер љи вост сво је
„при че”.

Да би пра во суд ни орга ни
осум њи чи ли неког за лажно
при ја вљи ва ње, нео п ход но је да
утвр де да је онај ко се послу -
жио таквом пре ва ром то учи -
нио намер но, са уми шља јем, и
да је то ура дио иако је знао да
онај кога је при ја вио није ништа
учи нио.

Утвр ђи ва ње тога може да
потра је, а лице које је лажно
при ја вље но, иако ништа није
ура ди ло, може да буде изло -
же но непри јат но сти ма и про -
бле ми ма. Међу тим, уко ли ко се
на кра ју откри је да је та осо ба
била жртва лажног при ја вљи -
ва ња, има пра во да од оног ко
га је изло жио про бле ми ма тра -
жи накна ду ште те због повре -
де угле да и части.

Они који су заду же ни за реа -
го ва ње у ван ред ним ситу а ци -
ја ма на тери то ри ји Пан че ва и
јужног Бана та има ли су током
про шле годи не две веће интер -
вен ци је, које су успе шно завр -
ше не.

Јед на је била у Уљми, због
вели ке попла ве до које је дошло
после јаке кише, а дру га у
општи ни Али бу нар, након што
је у том месту зага ђе на воде за
пиће – саоп ште но је 1. мар та
на све ча ној сед ни ци Окру жног
шта ба за ван ред не ситу а ци је у
про ши ре ном саста ву. Сазва ла
ју је Дани је ла Лон чар, начел -
ни ца Јужно ба нат ског окру га и
коман дант тог шта ба, пово дом
Међу на род ног дана цивил не
зашти те.

Тај датум обе ле жа ва се од
1990. годи не да би се ука за ло
на важност посто ја ња добро
обу че них и опре мље них једи -
ни ца које су спрем не за реа го -
ва ње, помоћ жртва ма и откла -
ња ње после ди ца у слу ча ју при -
род них непо го да, ката стро фа
и дру гих ван ред них ситу а ци ја.

У скла ду с тим, Сек тор за
ван ред не ситу а ци је Мини стар -
ства уну тра шњих посло ва Срби -
је до сада је широм Срби је
фор ми рао 172 једи ни це за
зашти ту и спа са ва ње, које су
саста вље не од чети ри хиља де
шестсто осам де сет деве то ро
људи. Они су обу че ни за пру -
жа ње прве помо ћи, спа са ва ње
од пожа ра, из руше ви на, на
води и под водом, као и за
збри ња ва ње.

Допри нос томе дао је и
Јужно ба нат ски округ. Ненад
Кала пиш, начел ник пан че вач -

ког оде ље ња Сек то ра за ван -
ред не ситу а ци је, рекао је у обра -
ћа њу нови на ри ма пре почет ка
све ча не сед ни це да су до сада
на тери то ри ји јужног Бана та
обу че ни један вод за зашти ту
од пожа ра и један за пру жа ње
прве помо ћи.

– Одзив је био одли чан, што
зна чи да се буде гра ђан ска свест
и дру штве на одго вор ност за
дело ва ње у ван ред ним ситу а -
ци ја ма. Важно је и то да је
сарад ња с локал ном само у пра -
вом у Пан че ву, јав ним кому -
нал ним и јав ним пред у зе ћи ма

у гра ду мно го боља него рани -
јих годи на – додао је Кала пиш.

Начел ни ца Јужно ба нат ског
окру га Дани је ла Лон чар изја -
ви ла је да је свр ха једи ни ца
цивил не зашти те подр шка при -
пад ни ци ма про фе си о нал них
једи ни ца чији зада так је реа -
го ва ње у слу ча је ви ма ван ред -
них ситу а ци ја. Она је нагла си -
ла да су такви дога ђа ји све
чешћи, а њихо ве после ди це су
људ ске жртве, раза ра ња и оште -
ће ња имо ви не.

Због тога је, пре ма њеним
речи ма, добро што су наши
држав ни орга ни више пута до
сада пока за ли да желе да обу -
че ност и опре мље ност једи ни -
ца цивил не зашти те буду на
што вишем нивоу.

Она је дода ла и да је вели ка
пред ност Јужно ба нат ског окру -
га у одно су на дру ге дело ве
Срби је то што у Пан че ву посто -
је три вој не једи ни це које су
увек спрем не да помог ну гра -
ђа ни ма у слу ча ју неке ван ред -
не ситу а ци је.

М. Г.

Сао бра ћај ним поли цај ци ма
на тери то ри ји целе наше
држа ве наре ђе но је да пишу
што више сао бра ћај них при -
ја ва – саоп штио је кра јем
про шле неде ље Поли циј ски
син ди кат Срби је.

У саоп ште њу ПСС-а пише
да се сао бра ћај ци ма дају висо -
ке нор ме које мора ју да испу -
не док су у сме ни и то се деша -
ва у свим гра до ви ма сем у Бео -
гра ду. Како се даље наво ди у
саоп ште њу, нај те же је сао бра -
ћај ци ма у Јаго ди ни, јер мора -
ју да напи шу по пет на ест при -
ја ва током рад ног вре ме на.

Поли циј ски син ди кат Срби -
је прет по ста вља да је раз лог
за то пра зна општин ска каса

у Јаго ди ни, а сао бра ћај не
казне су један од начи на
финан си ра ња општин ских
буџе та и држа ве.

„Под се ћа мо да 70 одсто
нов ца од казни иде држа ви, а
30 одсто локал ним само у пра -
ва ма, с тим што оне поло ви -
ну тако при ку пље ног нов ца
мора ју да упла те локал ним
поли ци ја ма. Међу тим, то се
рет ко деша ва, па зато сао бра -
ћај ни поли цај ци и даље мора -
ју сами да купу ју папир за
штам па че, тоне ре и бате риј -
ске лам пе”, пише тако ђе у
саоп ште њу ПСС-а.

Мини стар ство уну тра шњих
посло ва није се огла ша ва ло
пово дом ово га.

ХРОНИКА
Петак, 9. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Павле Катнић
(1936–2018)

У зору 2. мар та 2018. годи не пре -
ми нуо је у свом дому пуков ник
Павле Кат нић Паја, дуго го ди шњи
начел ник Дома ЈНА, до одла ска
у вео ма заслу же ну пен зи ју 1993.
годи не. Под њего вим начел ством
Дом вој ске био је, уз Кул тур ни
цен тар Пан че ва, цен трал но место
кул тур них дога ђа ња у Пан че ву.

Рођен је 7. јула 1936. годи не у Црној Гори, у око ли ни Цети -
ња, у поро ди ци рат ни ка, од оца Луке, уче сни ка Мој ко вач ке
бит ке 1915. годи не, и мај ке Госпа ве, која је изро ди ла Павлу
три бра та и јед ну сестру. Павле је као дечак пошао у вој ну
шко лу 1952. годи не да буде пеша диј ски вод ник и након две
годи не шко ло ва ња, по завр шет ку под о фи цир ске шко ле, одла -
зи у Биле ћу, где је после вео ма риго ро зне вој не обу ке постао
шко ло ван под о фи цир – вод ник ЈНА. Ваља рећи да је то била
прва кла са, која је бро ја ла 417 деча ка из вас ко ли ке ФНРЈ, а
пито мац Павле Кат нић био је у првих пет пито ма ца с нај ви -
шим оце на ма. Слу жбо вао је у Зре ња ни ну, Бео гра ду и нај ду -
же у нашем Пан че ву, у којем се оже нио др Ружом Вуј ко и
добио сина Зора на, који је данас углед ни лекар офтал мо лог у
Пан че ву. Добио је и уну ке Ната ли ју и Луку.

Павле је био вео ма вољен и оми љен човек у Пан че ву,
нај ви ше због сво је добро те и пле ме ни то сти, јер је био
лишен кру тих вој нич ких пра ви ла која су мана људи који
се баве кул ту ром у вој сци. Имао је кра сну узре чи цу, због
које сам га посеб но ценио; гово рио је: „Кул ту ра је јед но
вели ко чудо!” И био је у пра ву. Дово дио је у наш Дом вој -
ске све оно нај бо ље што је било у кул ту ри, а што је она
вели ка и див на држа ва има ла, орга ни зо вао са сво јим
помоћ ни ком капе та ном Мила ном Ђуки ћем так ми че ње
сред њо шко ла ца у гра ду и још сто ти ну дру гих кул тур них
актив но сти. Више од две деце ни је били смо Павле и ја
ком ши је у згра ди бив ше роб не куће у Ули ци ЈНА и годи -
на ма се весе ли ли нашим сусре ти ма. Увек сам чуо нешто
ново од њега, никад банал но сти, никад нешто ружно о
неком. Обо ји ца смо носи ли вели ку тугу због губит ка оне
лепе и кра сне држа ве Југо сла ви је за коју су његов отац и
мој ђед крва ри ли у Вели ком рату 1918. годи не.

Збо гом, врли мој ком ши ја Павле, збо гом, дра ги Пајо.
Ми који смо те зна ли и позна ва ли носи ће мо те у нашим
срци ма док дише мо.

Нека ти је веч на сла ва и хва ла.

Твој ком ши ја и пошто ва лац Миро слав Жужић

IN ME MO RI AM

Јужни део Срби је рај
за кри ми нал це

Због њихо вог
„бизни са” тамо је
одав но актив на 
аме рич ка слу жба за
бор бу про тив 
кри јум ча ре ња 
нар ко ти ка

При пад ни ци Мини стар ства
уну тра шњих посло ва и Без бед -
но сно-инфор ма тив не аген ци је
ових дана су у два навра та оне -
мо гу ћи ли кри јум ча ре ње дро ге
с тери то ри је Косо ва. Тиме је
још јед ном потвр ђе но да је тај
део Срби је рај за кри ми нал це.

Како смо обја ви ли у про -
шлом бро ју, током кон тро ле
сао бра ћа ја у Белој Цркви зау -
ста вљен је ком би у коме је, у
бун ке ру напра вље ном у товар -
ном сан ду ку, про на ђе но три
кило гра ма и осам сто гра ма
мари ху а не. Том при ли ком  су
ухап ше на чети ри лица из косов -
ског гра да Поду је ва, због осно -
ва не сум ње да су почи ни ли
кри вич но дело нео вла шће на
про из вод ња и ста вља ње у про -
мет опој них дро га.

Још бога ти ји био је „улов”
поли ца ја ца из Слу жбе за бор бу
про тив орга ни зо ва ног кри ми -
на ла и при пад ни ка БИА, који
су у зајед нич кој акци ји запле -
ни ли пет на ест кило гра ма мари -
ху а не. Та дро га је тако ђе про -
на ђе на у јед ном ауто мо би лу, а

ЗА КРИ МИ НАЛ НЕ ПОСТО ЈЕ ГРА НИ ЦЕ

ДРО ГА С КОСО ВА СТИ ЖЕ 
ДО ЕВРО ПЕ И АМЕ РИ КЕ

због њеног кри јум ча ре ња ухап -
ше не су три осо бе из Ваље ва.

Поли ци ја је током истра ге
пре тре сла више про сто ри ја на
под руч ју Ваље ва и Вра ња које
су кори сти ли ухап ше ни и про -
на шла новац и оруж је. Утвр ђе -
но је и да су они при па да ли
орга ни зо ва ној кри ми нал ној гру -
пи, као и то да су, у дужем
пери о ду, кри јум ча ри ли дро гу
с тери то ри је Косо ва у земље
Европ ске уни је.

Поје ди ни дома ћи и стра ни
меди ји су у више навра та до
сада упо зо ра ва ли да се дро га с
Косо ва пре но си чак до Аме ри -
ке, због чега на под руч ју јужне
срп ске покра ји не одав но делу -
ју при пад ни ци DEA (Drug
Enforcement Administration),

ТРАЧ ИЛИ ИСТИ НА?

Сао бра ћај ци мора ју да
пишу што више при ја ва?

аме рич ке слу жбе за бор бу про -
тив кри јум ча ре ња дро ге.

Њихо ву актив ност потвр ђу -
ју акци је које су изве де не у
исто вре ме током јуна про шле
годи не на тери то ри ји Косо ва и
у Њујор ку. Спро ве ли су их аген -
ти DEA и косов ске поли ци је, а
ухап ше но је десет лица. Код
њих су запле ње ни: пет на ест
„кала шњи ко ва”, јед на „зоља”,
један пиштољ, 63.000 евра, два
ауто мо би ла и чети ри мобил на
теле фо на.

Под се ћа мо, у Стра те ги ји
Мини стар ства уну тра шњих
посло ва за наред них неко ли ко
годи на може се, изме ђу оста -
лог, про чи та ти да је Срби ја
земља у коју се кри јум ча ри дро -
га из дру гих држа ва, али да се

Страну припремио
Михајло

Глигорић

пре ко ње пре но се нар ко ти ци
на тери то ри ју Европ ске уни је,
па чак и даље.

Због при сту пач не цене мари -
ху а не на нашем тржи шту вла -
да вели ка потра жња за том
врстом дро ге. Као после ди ца
тога она се узга ја како на план -
та жа ма, тако и у кућ ним лабо -
ра то ри ја ма, због чега расте број
кри ми нал них гру па и без бед -
но сно инте ре сант них лица.

Важно је напо ме ну ти и то да
када поли ци ја и без бед но сне
слу жбе пре се ку неки ланац кри -
јум ча ре ња дро ге с Косо ва, мора -
ју утвр ди ти да ли иза тога сто -
је само кри ми нал ци, или је реч
о томе да се на тај начин обез -
бе ђу је новац за финан си ра ње
теро ри стич ких актив но сти.

ЈУЖНО БА НАТ СКИ ОКРУГ ОБЕ ЛЕ ЖИО ДАН ЦИВИЛ НЕ ЗАШТИ ТЕ

Бити спре ман за ван ред не ситу а ци је

КАКВО ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕЛО ЛАЖНО ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊЕ

Кад хоћеш да напа ко стиш дру гом

Они који су сте кли избе глич -
ки ста тус у пери о ду од 1991.
до 1995. годи не, а под не ли су
зах тев за држа вљан ство Срби -
је или су га доби ли и живе на
тери то ри ји Пан че ва послед ње
две годи не, али још увек нису
реши ли стам бе но пита ње, могу
да се до 28. мар та при ја ве на
кон курс за доби ја ње у закуп
напу ште них кућа и ста но ва.

Град ска упра ва Пан че ва ће
са они ма који буду испу ни ли

све потреб не усло ве нај пре
пот пи са ти уго во ре на шест
месе ци. По исте ку тог рока
они ће моћи да их про ду же
или да трај но отку пе некрет -
ни не које су им при вре ме но
усту пље не.

Детаљ на инфор ма ци ја о
овом кон кур су и свим нео п -
ход ним усло ви ма обја вље на
је на интер нет сај ту Коме са -
ри ја та за избе гли це Срби је
www.kirs.gov.rs.

ГРАД ПАН ЧЕ ВО НУДИ ПОМОЋ 

ИЗБЕ ГЛИ ЦА МА

Бес кућ ни ци, јави те се



Пово дом пред сто је ћег пра зни -
ка при пад ни ца нежни јег пола,
кача ре вач ки Дом кул ту ре је у
сарад њи са Удру же њем жена
„Етно-кутак” орга ни зо вао изло -
жбу сли ка њихо ве чла ни це
Еми не Радев ски, под нази вом
„Жене жена ма”. На њеним
плат ни ма засту пље ни су углав -
ном моти ви из сва ко днев ног
живо та, а ужа спе ци јал ност
јој је осли ка ва ње зидо ва, попут
оних на Оде ље њу деч је бол -
ни це у Пан че ву.

Поме ну та кул тур на уста но -
ва, пре ма речи ма дирек тор -
ке Неве не Спре мо, посве ћу -
је целу неде љу жен ском ства -
ра ла штву и афир ма ци ји неа -
фир ми са них умет ни ца, па су
тим пово дом гошће на све -
ча ном отва ра њу овог догађајa

биле чла ни це Удру же ња жена
„Цре пај ке”, које су се публи -
це пред ста ви ле аутор ским
радо ви ма. Души ца Сто ја но -
вић и Дра ги ца Сто јак чита ле
су песме, а Вери ца Теки ја -
шки под се ти ла je на свој
ликов ни опус.

Гост изло жбе, која ће бити
отво ре на до пет ка, био је и
мешта нин Рај ко Вје шти ца,
који је пред ста вио сво је црте -
же гра фит ном олов ком
инспи ри са не род ним селом
Хаша ни.

Банат ски Бре сто вац: Поче ло
је изму ља ва ње Поња ви це код
моста. У току су радо ви на
уре ђе њу све ча не сале; пла фо -
ни су спу ште ни, поста вље на

је расве та, офар ба ни су ради -
ја то ри и попра вљен је лами -
нат, а пре о ста ло је још кре -
че ње.

Банат ско Ново Село: Удру же -
ње жена „Ново се љан ке/Bobo-
acele” при ре ди ло је у неде љу,
4. мар та, у Дому кул ту ре,
четвр ту изло жбу руч них радо -
ва „У сусрет Осмом мар ту”.
Кон церт за мај ке биће одр -
жан у четвр так, 8. мар та, од
17 сати, у Дому кул ту ре, када
ће насту пи ти деч је гру пе Дома
кул ту ре и удру же ње ДАК.

Доло во: Жур ка у орга ни за ци -
ји жен ског руко мет ног клу ба,
с циљем да се при ку пи новац
за набав ку опре ме, одр жа на
је у петак, 23. фебру а ра, у дис -
ко те ци Дома кул ту ре. На
истом месту у субо ту, 10. мар -
та, удру же ње „Долов ке” упри -
ли чи ће про сла ву Дана жена,
уз музи ку и заку ску.

Гло гоњ: Удру же ње повр та ра
одр жа ло је у уто рак, 6. мар -
та, годи шњу скуп шти ну у
Дому кул ту ре, а на истом
месту два дана касни је, од 19
сати, Удру же ње жена „Гло -

гоњ ке” при ре ди ће осмо мар -
тов ско забав но вече.

Ива но во: Основ на шко ла
„Моша Пија де” обе ле жи ће
свој дан у четвр так, 15. мар -
та, од 17.30, и то при год ном
при ред бом, која ће бити одр -
жа на у Дому кул ту ре.

Јабу ка: Рад ни ци ЈКП-а „Вод -
ком”, због наја ве раста водо -
ста ја, чисте уста ве на Тами -
шу. Изло жба деч јих радо ва с
кре а тив них ради о ни ца биће
отво ре на у четвр так, 8. мар -
та, у Дому кул ту ре.

Кача ре во: Изло жба о ства ра -
ла штву жена отво ре на је у
уто рак, 6. мар та, у Дому кул -
ту ре. На истом месту у четвр -
так, 15. мар та, од 18 сати,
Сло бо дан Петров ски пред ста -
ви ће сво ју моно гра фи ју под
нази вом „Спо ме ни ца сокол -
ског покре та у Пан че ву”, а
поред ауто ра гово ри ће исто -
ри чар Срђан Божо вић и
песник Милош Диклић.

Омо љи ца: Буду ћи да је након
послед њих киша уле гла земља
на неко ли ко места са собом
пову кла и бетон на недав но
ура ђе ним пре ла зи ма, сви гра -
ђа ни који сма тра ју да су оште -
ће ни могу се јави ти кому нал -
ном пред у зе ћу. Про дај на
осмо мар тов ска изло жба цве -
ћа и руч них радо ва при ре ђе -
на је у сре ду и четвр так, 7. и
8. мар та, а пово дом истог пра -
зни ка Месна зајед ни ца је
жена ма дели ла цве ће.

Стар че во: По нало гу Гра да
овла шће на фир ма оба ви ла је
пре глед енер гет ске ефи ка сно -
сти згра да локал них уста но ва.
Маски ра ни раз бој ник упао је
у мар кет СТС у уто рак, 6. мар -
та, и извео ору жа ну пљач ку,
испа лив ши два хица из пишто -
ља. Изло жба сли ка Мари је
Дими трић отво ре на је у сре -
ду, 7. мар та, у гале ри ји „Боем”.

Петак, 9. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 
Навод ња ва ње 
убу ду ће уз сагла сност

Тре ба хит но 
попра ви ти мосто ве

ЈКП „Зеле ни ло” наста ви ће да
и у наред ном пери о ду оба вља
уло гу упра ви те ља Пар ком при -
ро де Поња ви ца.

Након суми ра ња про шло го -
ди шњих резул та та осми шљен
је и план актив но сти за теку ћу
годи ну.

Рибо ло вач ке дозво ле
Пре ма речи ма Жење Марин -
ко вић, руко во ди о ца за про стор -
но пла ни ра ње, про јек то ва ње и
уре ђе ње јав них и зеле них повр -
ши на у „Зеле ни лу”, чувар ска
слу жба пред ста вља темељ упра -
вља ња, јер би без ње било вео -
ма тешко пра ти ти ста ње на
тере ну.

– Пока за ло се да је то заи ста
недо ста ја ло, наро чи то ако се
зна да су поје дин ци Поња ви цу
схва та ли и упо тре бља ва ли као
ничи ју повр ши ну. Уоч љи ва је
про ме на ситу а ци је, па нам се
сада, реци мо, обра ћа ју пољо -
при вред ни ци, који су доне дав -
но несме та но кори сти ли овај
водо ток за навод ња ва ње, са зах -
те ви ма за изда ва ње усло ва о
томе на који начин ће убу ду ће
моћи да зали ва ју. Нарав но, без
упо тре бе пум пе, јер је сам доток
воде у Поња ви цу већ довољ но

СЕЛО

ПАРК ПРИ РО ДЕ ПОЊА ВИ ЦА У ТЕКУ ЋОЈ ГОДИ НИ

ЧУВАР СКА СЛУ ЖБА ОСТА ЈЕ И НАДА ЉЕ

Страну припремио

Јордан
Филиповић

И У КАЧА РЕ ВУ ПОВО ДОМ ОСМОГ МАР ТА

Жене жена ма

ума њен – наво ди Марин ко ви -
ће ва.

Изве стан је про ду же так рада
чувар ске слу жбе, која цен тра -
ли сва ко днев но доста вља
подроб не изве шта је о раду. Било
је ту разних спре ча ва ња неких
недо зво ље них рад њи, као и
нала же ња поста вље них мре жа.

– Они редов но скре ћу пажњу
посе ти о ци ма на пра ви ла и, на
при мер, упо зна ју их са одлу -
ком Мини стар ства за зашти -
ту живот не сре ди не о изда ва -

њу рибо ло вач ких дозво ла за
Парк при ро де Поња ви ца. Годи -
шња цена овог доку мен та је
две хиља де дина ра, а може се
наба ви ти у кан це ла ри ји чувар -
ске слу жбе у бре сто вач ком
Ватро га сном дому или на лицу
места код самих запо сле них.
Наста ви ће мо и чишће ње ната -
ло же ног муља, попут оног
поред моста у Бре стов цу, који
је неко вре ме оне мо гу ћа вао
про ток воде. С тим вези, и тај
мост и онај у Омо љи ци буквал -

но се уру ша ва ју, што од зуба
вре ме на, што због про ла ска
тешке меха ни за ци је, буду ћи
да је то једи на веза са ата ром.
Нада мо се да ће их над ле жни
уско ро сани ра ти – исти че руко -
во ди лац сек то ра у град ском
пред у зе ћу.

Еду ка ци ја деце
У пла ну је и даље укла ња ње
инва зив не веге та ци је. Лани је
сађе на топо ла, па у том кон -
тек сту „Зеле ни ло” од Мини -
стар ства пољо при вре де оче ку -
је сагла сност на доби ја ње неко -
ри шће них држав них њива,
како би било наста вље но пошу -
мља ва ње.

– Наме ра ва мо да изгра ди мо
пон тон за при стан чама ца, а
напра ви ће мо још јед ну осма -
трач ни цу, и то овог пута у Омо -
љи ци, за шта тра жи мо погод -
ну лока ци ју. У току је изра да
десе то го ди шњег пла на упра -
вља ња рибо лов ним под руч јем,
као и Пла на под руч ја посеб не
наме не, који ће регу ли са ти мно -
ге ства ри у Пар ку при ро де.
Осми сли ли смо и неко ли ко
актив но сти на тему еду ка ци је
мла дих и пре вас ход но деце,
попут орга ни зо ва ног чишће ња
Поња ви це, а у том погле ду сара -
ђи ва ће мо са омо љич ком и бре -
сто вач ком шко лом – наја вљу је
Жења Марин ко вић.

Ово послед ње није нима ло
нева жно, јер тре ба на вре ме
код уче ни ка раз ви ја ти осе ћај
при пад но сти при ро ди.

Удру же ње жена „Ново се љан -
ке/Boboacele” при ре ди ло је
четвр ту изло жбу руч них
радо ва „У сусрет Осмом мар -
ту” у неде љу, 4. мар та, у Дому
кул ту ре. Реч је о про дук ти -
ма ради о ни ца које је, почев
од окто бра, наве де на орга -
ни за ци ја при ре ђи ва ла у
Основ ној шко ли „Жар ко Зре -
ња нин”, а у њима су уче ство -
ва ле уче ни це четвр тог раз -
ре да.

Коор ди на тор ка про јек та под
нази вом „Деца и вез у рурал -
ној сре ди ни” Сне жа на Баба,
каже да су вели ку подр шку
за реа ли за ци ју ових актив но -
сти, поред Гра да Пан че ва, пру -

жи ле и учи те љи це из поме -
ну те уста но ве.

– Наме ра нам је била да деца
заво ле руч ни вез, што је један
од раз ло га због чега смо оду -
ста ле од так ми че ња, како их
не бисмо дести му ли са ли. Сва -

ког пет ка у послед њих неко -
ли ко месе ци поку ша ва ле смо
да им доча ра мо то што је некад
било нор мал но да сва ка жена
зна, а у дана шње вре ме, када
су неке дру ге ства ри неу по ре -
ди во инте ре сант ни је, мно ге

девој чи це нису уме ле ни да
уву ку конац у иглу, док је тек
јед на рекла да је виде ла сво ју
баку како штри ка – наво ди Сне -
жа на Баба.

Пет на е стак уче ни ца је од
мате ри ја ла који је обез бе ди ло
удру же ње жена махом изве зло
мале гобле не. Неке од њих
изло жи ле су више, а неке мање
радо ва, и то углав ном с моти -
ви ма срца, акту ел них мод них
дета ља или дру гих модер них
тема. И саме „Ново се љан ке” су
при ре ди ле гобле не, као и
пешки ре. Изло жба је била отво -
ре на и сутра дан, када су је посе -
ти ли мали ша ни пред школ ског
узра ста.

ОРУЖАНА ПЉАЧКА У СТАРЧЕВАЧКОМ МАРКЕТУ

„Фантом” испалио два хица у продавници

ИЗЛО ЖБА У НОВОМ СЕЛУ „У СУСРЕТ ОСМОМ МАР ТУ”

Деца везла гобле не

ЈКП БНС ДОБИО КАМИ ОН ОД „ГРЕ ЈА ЊА”

Сред ство про тив дивљих депо ни ја
Ново се љан ско кому нал но
пред у зе ће, као уоста лом и мно -
га дру га по сели ма, муку мучи
с дивљим депо ни ја ма. Добра
вест за ту фир му је то што ће у
тој бор би уско ро има ти поја -
ча ње у виду ками о на, недав но
при спе лог из возног пар ка ЈКП-а
„Гре ја ње”.

Дејан Гон ди, дирек тор ЈКП-а
БНС, не кри је да посто ји изу -
зет но вели ка потре ба за таквим
тран спорт ним вози лом.

– Ова дона ци ја је плод добре
кому ни ка ци је с град ским пред -
у зе ћи ма, током које смо уста -
но ви ли да „Гре ја ње” има ками -
он мар ке ФАП из 2008, а већ
три годи не сто ји у гара жи.
Иако, поред оста лог, посе ду је -
мо трак тор „бела рус” с две при -

ко ли це, то нам није од пре ве -
ли ке кори сти при ли ком укла -
ња ња сме ћа. Доби је но вози ло
има неу по ре ди во већу носи -
вост – од осам тона, а важно је
и то што је реч о ками о ну, јер

то нала жу европ ски стан дар ди
– рекао је Гон ди.

Он је додао и то да је про блем
дивљих депо ни ја вео ма изра жен,
па се током годи не утро ши по
два месе ца рада за њихо во чишће -

ње. Нај ви ше их је на обо ди ма
села, а баца се све – од уги ну лих
живо ти ња до разних отро ва, то
јест оста та ка сред ста ва за зашти -
ту пољо при вред них биља ка.

– Про блем ће тек нара сти када
буде мо мора ли да у пот пу но сти
затво ри мо наше сме тли ште и
одла же мо сме ће на реги о нал ну
депо ни ју у Доло ву. При том има -
мо све га два физич ка рад ни ка.
Вре ме оба вља ња тог посла скра -
ти ће мо више стру ко уз помоћ овог
ками о на, који ће уско ро бити
функ ци о на лан. Тре нут но је у току
њего ва поправ ка – мотор је сре -
ђен, а сада тре ба да му ста ви мо
чети ри нове гуме крам пон ке, што
је нео п ход но због уче ста ле вожње
по нерав ном тере ну – исти че
први човек ЈКП-а БНС.

Маскирани разбојник наоружан
пиштољем у уторак, 6. марта, у
вечерњим часовима упао је у
трговинску радњу СТС на Пан-
чевачком путу б. б. у Старчеву,
опалио два хица, испрепадао
радницу и покупио пазар из касе.

Према речима власнице Гор-
дане Секулић (37), непознато

лице с фантомком на глави уле-
тело је те вечери, у 19.20, у поме-
нуту продавницу, у којој је у том
моменту била само радница
Горица Јанићијевић (38). Лопов
је узвикнуо: „Вади паре, пуца-
ћу”, што је и урадио у следећем
моменту. Метак је, на срећу,
завршио у полици с брашном и

сирћетом, недалеко од престра-
вљене жене, која није пружала
отпор, нити је одбијала да ура-
ди оно што се од ње тражило.
Ипак, преступник је, с пленом,
при напуштању локала испалио
још један хитац увис.

Власница каже да је полици-
ја стигла у року од пет минута,

направила увиђај и обећала да
ће појачати патроле у том крају.

Иначе, ова радња је већ у
два наврата била мета – пре
три године у њу је упао разбој-
ник с ножем, а 2008. такође
лице с фантомком и пишто-
љем, када је радила управо
Секулићева.

Наставиће се и с одмуљавањем



Дру штво за ака дем ски раз вој
већ пола деце ни је уче ству је у
одбра ни кул ту ре и пети пут
покре ће нај по пу лар ни ју кам -
па њу за про мо ци ју и очу ва ње
кул тур не башти не у Срби ји.
„Кул ту ра на ДАР” ће ове годи -
не тра ја ти од 1. мар та до 1.
маја.

Пози ва ју се сви гра ђа ни
Срби је да начи не фото гра фи ју

или сни ме филм у тра ја њу до
три мину та о свом оми ље ном
кул тур ном добру у месту у коме
живе. Као и про те клих сезо на,
није бит но годи ште, ни пол,
као ни број ауто ра или аутор -
ки који уче ству ју у ства ра њу
радо ва, већ је нај бит ни је да
фото гра фи је и фил мо ви буду
осми шље ни тако да пред ста ве
места, људе или дога ђа је на

нај бо љи могу ћи начин. Више
о про по зи ци ја ма може те про -
на ћи на сле де ћем лин ку: 
kulturanadar.dar.org.rs/propozi-
cije-konkursa/.

Ове годи не кам па ња ће први
пут има ти поча сног госта, и то
Амба са ду Кра ље ви не Нор ве -
шке. Зајед нич ким сна га ма тру -
ди ће се да очу ва ју кул тур но
богат ство Срби је, да пред ста ве

башти ну Нор ве шке и да ука -
жу на то коли ко је запра во
важна кул тур на сарад ња две ју
држа ва и кул тур на дипло ма -
ти ја уоп ште.

Ири на Бог да но вић, 

про фе си о нал ни пле сач

КЊИ ГА „На Дри ни ћупри -
ја” Иве Андри ћа осво ји ла
ме је још када сам је чита -
ла као лек ти ру. У њој су
опи са ни наши коре ни,
карак тер, тра ди ци ја, пошто -
ва ње, инат, срдач ност,
корум пи ра ност, љубав, хра -
брост... Све то је Иво Андрић
јако лепо опи сао кроз фан -
та сти чан склоп разних исто -
риј ских чиње ни ца и суд би -
на. Емо ци је које ово дело
пре но си на чита о це су једин -
стве не. И баш зато, баш у овом
тре нут ку, када је општи хаос
и када вла да апа ти ја међу
људи ма, мене чита ње вра ћа у
коло сек. Тешка вре ме на су
била и онда, као што су сада,
па су и емо ци је и ситу а ци је
кроз које лико ви про ла зе толи -
ко реал не да се сва ко може
про на ћи у овом делу.

ФИЛМ „Бит ка за Сева сто -
пољ” није толи ко познат као
„Бит ка за Ста љин град”, али
је изу зе тан, с јаком про дук -
ци јом и фан та стич ним глум -
ци ма. Ради се о позна тој
руској снај пе рист ки њи Људ -
ми ли Павли чен ко, која је
совјет ска херо и на. Ово је дра -
ма која опи су је њен пут од
дево јач ких дана до завр шет -
ка рата и касни је. Пут јед не
жене у вели ком рату. Када
је откри вен њен тале нат за
пуца ње, она одла зи на вој ну
обу ку. Током рата је уби ла
309 фаши ста, због чега је
доби ла број на при зна ња и
поста ла сим бол бор бе над
фаши змом. Поред сјај них
рат них сце на, филм се бави
пси хо ло шким ста њем жена
рат ни ка. У фил му се рађа ју
и љуба ви, које су пре ки ну те
поги би јом, али емо ци је и
веза ност за те људе ника да

нису неста ле. Нај ве ћа љубав
резул ти ра ла је рође њем
њеног сина. Изу зе тан филм,
који је посве ћен жена ма у
вели ком рату, испри чан кроз
живот јед не херо и не.

МУЗИ КА: Тешко је напра -
ви ти избор с обзи ром на то
да сам про фе си о нал ни пле -
сач, али из тог раз ло га ћу
ода бра ти тра ди ци о нал ну
музи ку. Наша тра ди ци о нал -
на музи ка у извор ном обли -
ку је непо пу лар на у сушти -
ни, али захва љу ју ћи гру па -
ма музи ча ра који су напра -
ви ли нпр. џез вари јан те, она
је дошла и до шире публи -
ке. Мој избор у том сми слу
су „Моје црне очи” Бра ни -
сла ва Трку ље. Одли чан
склоп инстру ме на та, њего -
вог гла са, али и аран жма на.
Затим, Биља на Крстић с гру -
пом „Бистрик” напра ви ла је
добре обра де, од којих бих
издво ји ла „Ерген дедо”, која
је врло дина мич на и енер -
гич на песма и у самом
извор ном обли ку. Могла бих
да издво јим и „Где си било,
јаре моје?”, која је тако лепо
обра ђе на и отпе ва на да често
уз њу успа вљу јем сво ју децу.
Наша тра ди ци о нал на музи -
ка је пре бо га та емо ци ја ма и
пору ка ма, то је оно наше,
оно што смо ми.

КУЛТУРА
Петак, 9. март 2018.
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Културни телекс
ЗАПИ СИ У ВРЕ МЕ НУ – ФОТО ГРА ФИ ЈЕ ДР РАДИ ВО ЈА СИМО НО ВИ ЋА

КУЛ ТУР НА РАЗНО ЛИ КОСТ КРОЗ ОБЈЕК ТИВ
Моти ви забе ле же ни у
Бач кој, Бара њи, 
Сла во ни ји, Сре му 
и Бана ту

Изло жба отво ре на до
26. мар та

Народ ни музеј Пан че во уго стио
је у поне де љак, 5. мар та, изло -
жбу Музе ја Вој во ди не „Запи си у
вре ме ну – Фото гра фи је др Ради -
во ја Симо но ви ћа”, чији је аутор
Бог дан Шека рић, виши кустос –
етно лог.

Зби р ка фото гра фи ја др Ради -
во ја Симо но ви ћа импре сив на је
и по свом оби му и разно вр сно -
сти. На њего вим радо ви ма пре -
о вла ђу ју етно граф ски, антро по -
ло шки и гео граф ски моти ви, што
све до чи о при род ној и кул тур -
ној разно ли ко сти ширег јужно -
сло вен ског про сто ра. У Етно ло -
шком оде ље њу Музе ја Вој во ди -
не чува се више од 1.400 ста кле -
них нега тив-пло ча, од којих је
за потре бе ове изло жбе напра -
вљен ужи избор моти ва забе ле -
же них у Бач кој, Бара њи, Сла во -
ни ји, Сре му и Бана ту. Обра ду и
при пре му фото граф ске гра ђе ура -
дио је ака дем ски сли кар и фото -
граф Бра ни слав Мар ко вић, који
је ујед но и аутор идеј ног и ликов -
ног реше ња изло жбе.

Бит ка за Сева сто пољ

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

Темат ски про грам
Петак, 9. март, 19 сати, Гале ри ја Мило ра да Бате Миха и ло -
ви ћа: пред ста вља ње изда вач ке делат но сти КЦ Нови Сад.

Сре да, 14. март, 17 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра: „Мики -
ни дани”.

Четвр так, 15. март, 19 сати, Гале ри ја Мило ра да Бате Миха -
и ло ви ћа: пред ста вља ње путо пи са „Бра зил није за почет ни ке”
Пре дра га Дра го сав ца.

Пред ста ве
Четвртак, 8. март, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине:
представа „Ромео и Јулија” Вилијема Шекспира у извођењу
позоришта „Лектира”.

Субо та, 10. март, 12 сати, Кул тур ни цен тар: пред ста ва за
децу „Три пра се та”.

Поне де љак, 12. март, 19 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра
Пан че ва: позо ри шна пред ста ва „Урне бе сна тра ге ди ја” Душа -
на Кова че ви ћа.

Изло жбе
Уто рак, 13. март, 19 сати, Гале ри ја савре ме не умет но сти:
изло жба сли ка „Омаж Оиви Тои ки – Интер пре та ци ја живо -
та кроз коло рит све тло сти” Ива не Ива но вић. 

Музи ка
Четвр так, 8. март, 18.30, Музич ка шко ла „Јован Бан дур”:
кон церт уче ни ка соло пева ња пово дом Дана жена.

Петак, 9. март, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди не:
хума ни тар ни кон церт за лече ње Мило ша Ста ни са вље ви ћа.
Уче ству ју „Земља гру ва” и „Лира Вега”.

Субота, 10. март, 12 сати, Музичка школа „Јован Бандур”: так-
мичење младих талената „Мита Топаловић” за камерне оркестре.

Субо та, 10. март, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди не:
„RHCP Tribute” и „Arctic Monkeys Tribute”.

Поне де љак, 12. март, 18.30, Музич ка шко ла „Јован Бан дур”:
кон церт уче ни ка гита ре, там бу ре и ман до ли не проф. Михај -
ла Јови ћа. 

Сре да, 14. март, 18 сати, Музич ка шко ла „Јован Бан дур”:
јав ни час свих уче ни ка шко ле.

ПРО ШЛОГ ВИКЕН ДА У „АПО ЛУ”

Сањи ви поп саста ва „Бити па ти би”

ИЗЛО ЖБА ЦРТЕ ЖА АНЕ ЦВЕ ЈИЋ

Нови свет ски поре дак

сва ка сери ја је наста ла као
потре ба да се одре ђе не ства ри
посеб но илу стру ју – рекао је
Бог дан Шека рић.

За потре бе реа ли за ци је изло -
жбе кори шће на је архив ска гра -
ђа саку пље на у Руко пи сном оде -
ље њу Мати це срп ске, Гале ри ји
Мати це срп ске, Музе ју гра да
Новог Сада и Покра јин ском заво -
ду за зашти ту при ро де. Извр ше -
на су и додат на истра жи ва ња на
раз ли чи тим лока ци ја ма. Истра -
жи ва ња је доку мен то вао фото -

граф Или ја Рамић и њего ве фото -
гра фи је изло же не су упо ре до са
Симо но ви ће вим ради пра ће ња
про ме на наста лих у мате ри јал -
ној и духов ној кул ту ри после
више од јед ног века. Сво је место
на изло жби нашла је и етно -
граф ска гра ђа коју је током 1995.
годи не у неко ли ко кра шо ван -
ских насе ља саку пи ла др Мир -
ја на Малуц ков.

О актив но сти ма Музе ја Вој -
во ди не овом при ли ком гово рио
је и дирек тор др Дра го Њего ван.

Кон цер том који је одр жан у
петак, 2. мар та, у дво ра ни „Апо -
ло” Дома омла ди не, бео град -
ски поп бенд „Бити па ти би” је
Пан чев ци ма пред ста вио свој
нови албум, под нази вом
„Лешни ци дивљи 2”.

На репер то а ру су биле све
песме тог саста ва, који је сада
први пут сви рао у нашем гра ду.

– Пан че вач ка публи ка већ
годи на ма дола зи у Бео град на
наше сви р ке, па нам је вео ма
дра го што конач но насту па мо
у дво ра ни „Апо ло”. Сала је
одлич на за наш звук, као и
бина и расве та – рекла је Уна
Гашић.

Нови албум, „Лешни ци дивљи
2”, обја вљен је у мају 2017. годи -
не, а како наво де чла но ви бен -

да, песме за тре ћи албум су већ
спрем не.

– За три нуме ре су већ сни -
мље ни и спо то ви. Реши ли смо
да напра ви мо и мало брже
ства ри, јер смо схва ти ли да
енер гич ни је песме нека ко

допри но се бољој атмос фе ри
на кон цер ти ма – каже музи -
чар ка.

Бенд насту па широм реги о -
на, до сада је имао кон цер те у
Љубља ни, Ско пљу, Загре бу,
Спли ту, Моста ру, Шибе ни ку,

Рије ци, на Пагу, Кор чу ли и Хва -
ру, а у пла ну је и кон церт у
Сара је ву, кра јем мар та. Поред
нових насту па, пла ни ра ју и
вели ки кон церт, који ће веро -
ват но бити одр жан у Цен тру
„Сава”.

Састав „Бити па ти би” је досад
насту пао на фести ва ли ма:
„Егзит”, „Шакан” у месту Бре -
ла, „Мик сер” у Бео гра ду,
„Ambush” у Субо ти ци, „Прво
па жен ско” у Ско пљу и на
Фести ва лу улич них сви ра ча у
Новом Саду.

Тре нут ну поста ву чине Уна
Гашић (вокал), Тодор Жив ко -
вић (гита ра), Срђан Попов (бас-
-гита ра), Ернест Џана но вић
(буб ње ви) и Душан Петро вић
(сак со фон).

Изло жба црте жа „Нови свет -
ски поре дак” Ане Цве јић отво -
ре на је у поне де љак, 5. мар та,
у фоа јеу Кул тур ног цен тра Пан -
че ва.

Пред ста вље но је око два де -
сет радо ва који су наста ли ком -
би но ва ном тех ни ком, при чему
су кори шће не пре со ва не уља -
не боје, акри лик, олов ке, суви
и масни пастел. Неки радо ви
су и из сери је која је носи ла
назив „Маска”.

Црте жи су део новог про јек -
та, под нази вом „Нови свет ски
поре дак”, за који умет ни ца каже
да ука зу је на то да људи данас
нису срећ ни, па се ни на радо -
ви ма не виде срећ на лица, већ
они изра жа ва ју емо тив на ста ња

бун та у одно су на сада шње вре -
ме, које није нима ло лако.

– То су људи које ја видим
на теле ви зи ји или на ули ца ма,
они које запа жам око себе, а

који по мом мишље њу носе
неке маске, кри ју ћи се и од
себе самих. Они не желе да се
виде њихо ве емо ци је и пат ња
– рекла је аутор ка изло жбе.

Ана Цве јић је 2012. годи не
завр ши ла мастер-сту ди је на
Факул те ту ликов них умет но сти
у Бео гра ду, на одсе ку за сли кар -
ство. Годи не 2013. поста је члан
УЛУС-а и тре нут но има ста тус
само стал ног умет ни ка. Сту дент
је инфор ма ци о них тех но ло ги ја
на Висо кој шко ли за инфор ма -
ци о не тех но ло ги је „Ком трејд”.

Током сво је умет нич ке кари -
је ре више пута је изла га ла само -
стал но у земљи и ино стран -
ству, а ово је њена осам на е ста
само стал на изло жба. Пред ста -
ви ла се на пре ко сто педе сет
груп них изло жби у земљи ино -
стран ству и била уче сни ца мно -
го број них рези ден ци јал них
про гра ма и коло ни ја.

– Хте ли смо да пред ста ви мо
два аспек та њего вог рада. Први
је њего во инте ре со ва ње за етно -
гра фи ју, а дру ги зна чај њего -
вог фото граф ског рада. У Музе -
ју Вој во ди не се чува око 1.400
ста кле них нега тив-пло ча и око
хиља ду фото гра фи ја, што пред -
ста вља јед ну од нај ве ћих доку -
мен тар них база пода та ка које
су ство ре не у првим деценијама
два де се тог века. Фото гра фи је
су наста ле из тежње да се одго -
во ри на нека науч на пита ња, а

КУЛ ТУ РА НА ДАР

Отво рен кон курс за фото гра фи ју или филм



ГОЛФ 6, 1,6 ТДИ, 2011. го -
ди ште, пр ви вла сник,
76.000 км, сре бр ни, 8.700
евра. 063/816-03-03. (СМС)

ПРО ДА ЈЕ СЕ мер це дес
ви то 2000. го ди ште, ре ги -
стро ван, до бро ста ње.
064/886-50-02. (СМС)

ДА Е ВУ ла нос SX, 77.8 кв,
пр ви вла сник, 130.000 км,
кли ма, 2003. го ди ште, су -
пер ста ње, 1.250 евра.
Тел. 066/357-870. (4754)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ре -
но кан гу пик-ап, 2004, од -
ли чан, за пут нич ко.
063/320-618. (256033)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ за
јеф ти ни ји ок та ви ју 1.9
ТДИ, ре ги стро ван, вла -
сник, 2008. 065/610-45-
67. (256037)

ПА САТ Б 5,5, ТДИ, 2002,
ре ги стро ван до ју ла 2018.
063/738-22-72. (256042)

НУ БИ РА, 2000. го ди ште,
пр ва бо ја, фа брич ко ста -
ње, кли ма, 970. 065/809-
11-83. (256116)

ПРО ДА ЈЕМ  то јо ту ко ро лу
2005, се ат, ал теа на ме -
тан, од лич ни. 
060/304-54-50. (256178)

ПУН ТО 1.2, 2001. го ди -
ште, 1.150 евра. 064/240-
67-56. (256167)

КОР СА Б, 1997, 5 В, 1.4,
900 евра.064/240-67-56.
(256167)

ТО ЈО ТА аи го, 1.0, 2006.
го ди ште, пе то ра вра та.
Тел. 060/317-48-78. (256)

СЕ АТ иби ца, 2005. бен -
зин, пе то ра вра та. Тел.
060/317-48-78. (256179)

ФОРД , 2007. го ди ште,
1.3, бен зин, 1.550 евра.
Тел. 060/317-48-78.
(256179)

МЕР ЦЕ ДЕС А 170 ЦДИ,
2002, го ди не ис те кла ре -
ги стра ци ја 1.300 еврам,
за ме на за јеф ти ни ји.
062/856-64-94. (256154)

ПРО ДА ЈЕМ фи јат сти ло,
1.9 ди зел, пе то ра вра та,
2003. го ди не. 063/269-
987. (256222)

ПРО ДА ЈЕМ опел кор са,
1.4, 64.000, бен зин,
29010, пр ви вла сник, зе -
дер. 063/354-221.
(256224)

ФИ ЈАТ пун то С, 2002. го -
ди ште, пе то ра вра та, очу -
ван, 1.700 евра. 069/252-
42-56. (256306)

ПРО ДА ЈЕМ пе жо 406 ди -
зел, 2.0 ХДИ, 2001. го ди -
ште, 1.500 евра. Тел.
060/582-23-31. (256328)

ПРО ДА ЈЕМ ре па ри ран
тор зи ју за ре но кан гу.
064/341-79-73. (2563)

СТИ ЛО 1.9 ди зел, 2003,
тро је вра та, у пр вој бо ји,
вла сник. 064/587-50-24.
(256342)

ЈУ ГО 45, 1990. го ди ште,
ре ги стро ван, ис пра ван.
064/587-50-24. (256342)

ШКО ДА фа би ја 1.4 МПИ,
2002, ка ра ван, фул опре -
ма, у пр вој бо ји, ни је
увоз. 064/587-50-24.
(256342)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В, 2010,
де цем бар, пе то ра вра та,
сва опре ма, ате сти ран
плин. 064/130-36-02.
(256342)

КОР СА, 1.2, 2003, пе то ра
вра та, кли ма, у пр вој бо -
ји, ни је увоз, 138.000 км.
064/587-50-24. (256342)

ФОРД ескорт 1.6 бен зин,
плин, по вољ но. 064/149-
24-70. (256373)

КУ ПУ ЈЕМ све вр сте во зи -
ла, не бит но ста ње, до
3.000 евра. 065/809-11-83
(256116)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у
би ло ком ста њу. Од 90 до
1.000 евра. 064/230-52-
21, 063/892-08-25
(256120)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле,
ста ње и из глед ни је бит но,
од 70 доп 1.300 евра.
062/193-36-05. (256273)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле,
ста ње не бит но, до 1.800
евра. 063/165-83-75.
(256274)

КУ ПУ ЈЕМ то мос АПН, ау -
то ма тик, Т-15, Т-14 елек -
тро ник, ис прав не-не ис -
прав не. 064/171-22-13.
(256372)

ПРО ДА ЈЕМ бе рач змај
222, дво ред ни, бун ке раш.
064/271-40-87. 
(255561)

ПРИ КО ЛИ ЦА ки кин да 2.5
то не, очу ва на, 900 евра.
Тел. 063/723-19-40.
(255854)

КУЛ ТИ ВА ТОР ИМТ 506,
250 евра. 063/318-584.
(256018)

ИЗ ДА ЈЕ се га ра жа, Ко теж
2. 064/886-50-02 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ га ра жу код
Клу ба пен зи о не ра, Ули ца
др Ка са пи но ви ћа. Тел.
063/764-49-23, 013/348-
286. (2562119

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну га -
ра жу на Ко те жу 2, на углу
код Пи ва ре. 063/354-221.
(256224)

У КОН СТРУК ТО РО ВОЈ га -
ра жи, Ко теж 2, из да јем
га ра же на пр вом ни воу.
063/122-55-22. (256237)

ПРО ДА ЕМ зи да ну га ра жу
(во да, стру ја), код Мак си -
ја, Ко теж 1. 063/372-124.
(256237)

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. 

ТВ по лов ни: 37,5 4, 66,
72. 348-975, 066/348-975.
(256171)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи -
де ри и по лов ни де ло ви од
веш-ма ши на. Тел.
013/252-05-10, 063/703-
76-07. (256269)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ди -
ги тал них ри си ве ра, мо ни -
то ра, да љин ских... „Плус”,
Д. Ту цо ви ћа 28. 353-463.
(256284)

ПРО ДА ЈЕМ по вољ но очу -
ва ну кре ка ве со пећ и ма -
њу кра љи цу пе ћи. Тел.
064/282-42-38. (4754)

ПРО ДА ЈЕМ огрев но др во
бу ква, пре о ста ло.
063/868-02-06. 
(255607)

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

ОГРЕВ НО др во, ба грем,
бу ква, исе че на и ис це па -
на. 061/626-15-00.
(255929)

ОГРЕВ НО др во, бу ква,
ба грем, цер, бес плат на
до ста ва. 060/190-90-90.
(255929)

ПРО ДА ЈЕМ по ло ван на -
ме штај (два ор ма на, ви -
три на, ко мо да, бра он бо -
је) у са вр ше ном ста њу.
По вољ но. 060/660-28-49
Ср ђан. (256079)

КРЕ ВЕТ, бол нич ки, на
точ ки ћи ма, вр ло прак ти -
чан, са мо 200 евра.
063/894-84-23 (256096)

ТО ПЛОТ НЕ пум пе (70–
350 м2) нај е ко но мич ни је
гре ја ње, га ран ци ја, ак ци -
ја. 062/118-26-81
(256100)

ШПО РЕТ, фри жи дер, сто,
сто ли це, сто ли ћи, гре ја ли -
це, ра ди ја тор, ви три на,
цеп тер. 062/361-676.
(256021)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста ли
огрев, би бер цреп, кра ве.
063/711-77-54. (256022)

ПРО ДА ЈЕМ те ле фон HTC
820, 6 ин ча екран.
064/007-88-01. (256067)

БУ КВА, храст, ба грем, ба -
гре мо ве се че ни це. „То -
пли на ММА”. 063/364-
310. (256030)

ПРО ДА ЈЕМ ба ли ра ни
овас и де те ли ну. Тел.
064/493-85-69. (256034)

КУ ПО ПРО ДА ЈА по лов ног
на ме шта ја, ку хи ња, гар -
ни ту ра, сто ло ва, ТА пе ћи.
062/150-68-54. (256052)

ПРО ДА ЈЕМ нов ка уч сим -
по, по вољ но, ком пју тер -
ски сто. 314-978.
(256073)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
веш-ма ши не, шпо рет ТВ.
Злат ко. 061/144-82-80.
(256223)

ФО ТО-АПА РАТ љу би тељ
ки јев, уси си вач за пе пео,
бри тва ло вач ка. 064/354-
69-76. (256162)

ПО ВОЉ НО про да јем:
пен та то мос 4.8, пе ца ро -
шки при бор, уград ни
шпо рет АЕГ, ТВ сам сунг,
му зич ки стуб шнај дер.
069/504-55-93. (256176)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи дер
4147, нов, го ре ње.
013/251-84-62, 064/977-
24-97. (256197)

ПРО ДА ЈЕМ ка зан за то -
пље ње ма сти и ро штиљ.
063/716-67-31, 064/409-
65-89. (256151)

КОМ БИ НО ВА НА ма ши на
за об ра ду др ве та, це на
750 евра. 063/844-81-97.
(256157)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру,
оста ле ку хињ ске еле мен -
те, ку хи ња, 10.000 ди на -
ра, но ва. 371-568,
063/773-45-97. (256202)

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ шпо ре те,
ре шое гре ја че, ТВ, лу сте -
ре, дур бин, епих, ка се то -
фон, би цикл. 064/635-77-
42. (256202)

ТРО СЕД, дво сед, за јед но,
брач ни кре вет, ре гал ма -
сив но др во, очу ва но.
060/435-87-50. (256255)

ПРО ДА ЈА ан ти кви тет ног
на ме шта ја, очу ван у
функ ци ји. Зва ти из ме ђу
11 и 15 ати. 062/872-40-
87. 

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ 3,5 кв,
18.000 ди на ра или 150
евра. Тел. 354-852,
064/123-17-88. (2562729

КЛИК-КЛАК ле жа је ви од
12.900, из бор ме бла по
же љи. „Ста ра Утва”,
060/600-14-52. (256283)

ПРО ДА ЈА но вог на ме шта -
ја, сто ли це од 2.000, сто -
ло ви од 4.500. „Ста ра
Утва”, 060/600-14-52.
(256283)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши ну,
мо же ва ша не ис прав на уз
до пла ту, фри жи дер.
064/129-73-60. (256285)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, ми ни
шпо рет, фри жи де ри, ми -
кро та ла сна, уга о на гар ни -
ту ра, дво сед, тро сед.
063/861-82-66. 
(256294)

ПРО ДА ЈЕМ про дав ни цу
здра ве хра не, са ро бом,
по вољ но. Зва ти по сле 17
са ти. 061/235-17-50.
(256317)

ПРО ДА ЈЕМ пра сад, мо -
гућ ност кла ња и пе че ња
са до ста вом. 069/131-44-
54. (256363)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -
штај, плин ске бо це и
оста ло по кућ ство.
066/900-79-04. 
(256023)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ме да ље,
ор де ње, но вац, са то ве,
пен ка ла. Тел. 013/313-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. 
(256081)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре књи ге, ча -
со пи се, раз глед ни це, фо -
то гра фи је. 
063/275-046 – viber.
(256362)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре: са то ве,
но вац, пен ка ла, раз глед -
ни це, књи ге, сит не ан ти -
кви те те... 013/233-35-01,
064/265-82-98. (256378)

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

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе ба кар,
ме синг, оло во, алу ми ни -
јум, веш-ма ши не, за мр зи -
ва че, те ле ви зо ре.
061/321-77-93. (256380)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не ме та -
ле аку му ла то ре, веш-ма -
ши не, шпо ре те, за мр зи ва -
че, те ле ви зо ре и до ла зи -
мо. 061/206-26-24.
(256380)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, алу -
ми ни јум, за мр зи ва че,
веш-ма ши не, кре ке ве со и
сав оста ли от пад.
061/322-04-94. (256380)

КУ ЋА на про да ју, Ива но -
во, 70 м2,15.000 евра.
Тел. 062/829-27-29 
(СМС)

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

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

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

ПРО ДА ЈЕМ плац 26 ари,
Ку де ља рац. 064/861-48-
68. (255918)

ПРО ДА ЈЕМ 75 ари зе мље
на Ае ро дро му, се вер на
зо на. 065/283-53-01.
(255920)
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ЈА БУЧ КИ пут, гра ђе вин ски
плац, 4 ара, 17 х 24 м.
069/213-97-37. (256082)

ХЕК ТАР гра ђе вин ског зе -
мљи шта, се вер на зо на, ас -
фалт, стру ја, са мо 15.000.
063/894-84-23. (256096)

КНИ ЋА НИ НО ВА 33, ку ћа
са ули це, по год на за ло ка -
ле,  90 м2, дво ри шни стан,
33.000. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-15.
(256139)

ТЕ СЛА, плац 7.3 ара, це на
до го вор. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-15.
(256139)

ТЕ СЛА, ста ра ку ћа, плац 4
ара, 65.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-
15. (256139)

ТЕ СЛА, ку ћа, 110 м2, 4
ара, 53.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-
15. (256139)

ТЕ СЛА, ку ћа 60 м2, плац
1.84, 38.000, до го вор.
(238), „Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (256139)

ТЕ СЛА, ку ћа са ло ка лом,
160, 2.9 ара, 80.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (256139)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ба ва -
ни штан ском пу ту, 28 ари.
Тел. 063/217-102.
(256149)

КУ ЋА, Омо љи ца, 65 м2, 6.5
ари, ле га ли зо ва на, по моћ -
ни објек ти. 064/961-00-70.
(256156)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са ло ка -
лом, мо же и по ета жа ма,
као ста но ви, од 113 м2, на
но вој Ми си, укњи же на, па -
пи ри чи сти, без по сред ни -
ка. 064/163-04-59.
(256186)

НО ВА МИ СА, ку ћа три
одво је на ста на, га ра же.
(188), „UnaDalli”, 064/255-
87-50. (256190)

МАР ГИ ТА, пет ари плац,
ста ри ја ку ћа 100 м2, стру -
ја, во да, ка на ли за ци ја,
плин, вла сник. Хит но, по -
вољ но. 063/720-55-66.
(256197)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на
јед ном пла цу са воћ ња -
ком, ле га ли зо ва но.
013/232-21-30, 
063/162-50-00. 
(256203)

ПРО ДА ЈЕМ два лан ца зе -
мље у Ка ча ре ву. Тел. 601-
281. (256181)

БА ШТА, воћ њак, ку ћа, га -
ра жа, 20 ари, Пе ли стер ска
18-е. 064/866-22-98.
(255751)

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

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Те сла,
170 м2, две стам бе не је ди -
ни це, укњи же на. 063/743-
03-71. (255734)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку ћу
на Зла ти бо ру за Пан че во,
стан или ку ћа. 069/158-
63-76. (255990)

СТАР ЧЕ ВО, ку ћа 150 м2,
при зе мље + пот кро вље,
ле га ли зо ва на, улаз одво -
јен, по моћ ни објек ти, усе -
љи ва од мах. 064/276-09-
58, 063/828-61-46.
(256008)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ова укро -
вље на че тво ро соб на ку ћа,
од ли чан про је кат, угра ђе -
на сва спољ на сто ла ри ја,
вла сник, 1/1, при кљу че на
стру ја, во да, ка на ли за ци ја.
На ста вак ра до ва по соп -
стве ном из бо ру. 063/637-
673. (256020)

ИЗ ДА ЈЕМ ба шту, Но во се -
љан ски пут. 065/515-99-
22. (256059)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Топ чи -
дер ска, вла сник, 270 м2,
65.000 евра. 063/852-43-
19. (256041)

БА ЊА ВРУЈ ЦИ, про да -
јем/ме њам део ку ће, 104
м2. 064/438-12-35.
(255458)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа на ста -
рој Ми си, два спра та, га -
ра жа. 013/361-601,
065/361-60-11. 
(256054)

ПРО ДА ЈЕМ без по сред ни -
ка, Пан че во, Но во се љан -
ски пут, 80 м2, 7 ари.
063/153-37-70. 256230)

ТЕ СЛА, план ска ку ћа, ЕГ,
200 м2, две га ра же, 15,5
ари, вла сник. 
064/044-20-07. 

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву ку ћу
у Ба нат ском Но вом Се лу,
100 м2, 16 ари. 062/398-
458. (256627)

БЛИ ЗУ цен тра ку ћа
57.000, ста ра Ми са на 5
ари, 26.000; Ку де ља рац
на 5,5 ари, 34.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(256264)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 100 м2,
но во град ња, стро ги цен -
тар Пан че ва, Жи во ји на
Ми ши ћа бр. 6. 023/857-
069, 064/575-57-04.
(256271)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на Ста -
рој Ми си, 100 м2, 4 ара.
063/199-24-16, 013/316-
614. (256276)

БА ВА НИ ШТАН СКИ до пу -
та, но ви ја дво со бан, 13,5
ари, 22.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(256278)

ВИ ШЕ до брих и по вољ них
ку ћа у окол ним се ли ма.
(49), „Му станг”, 062/226-
901. (256278)

ЛЕ ПИ гра ђе вин ски пла це -
ви на Ку де љар цу и Ми си.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (256296)

ПРЕ ЛЕ ПА ку ћа од 87.000
до 160.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (256296)

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

СТА РА МИ СА, плац 4,3
ара, са ста ром ку ћом,
18.000. (320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30.
(255923)

ОМО ЉИ ЦА, плац 11.5
ари, стру ја, во да, га ра жа,
за по чет при зем ни обје кат.
Вла сник. 064/260-05-34.
(256357)

ТЕ СЛА, ку ћа 55 м2, 1.84
ара, 38.000 евра. (242),
„Ква рт”, 060/071-79-67,
346-392. (256358)

ТРИ ку ће, 60 м2 + 100 м2

+ 50 м2. За се бан улаз за
сва ку, на пла цу 7 ари,
Ми са, Ко за рач ка 10,
49.000 евра. Тел.
063/804-07-85. (256377)

КУ ЋА, 100 м2, 1/1, 3 ара
пла ца, усе љи ва, Ми са, Ко -
за рач ка, 27.000 евра.
063/804-07-85. (256377)

МОН ТА ЖНА ку ћа, но ва,
усе љи ва, 1/1, 3 ара пла ца,
19.000 евра. Тел.
063/804-07-85. (2563779

СТАР ЧЕ ВО, од лич на, 5,25
ари, ЕГ, 33.000; Бре сто -
вац, но ва, пре ле па – усе -
љи ва, 16.500. (67),
063/744-28-66. (256381)

ДЕО ку ће до ули це, са мо
10.500; Ми са, ПР + спрат,
са мо 33.000, укњи жен.
(67), 063/744-28-66.
(256381)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, ку ћа но -
ва, са мо 29.500; под но
гре ја ње, изо ла ци ја 15 цм,
90 м2 + ПК. (67),
063/744-28-66. 
(256381)

ПО ВОЉ НО, без по сред -
ни ка про да јем тро со бан
стан, 73 м2,  на Те сли.
064/175-63-14 
(СМС)

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

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)

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)

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

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

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

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан стан, Стре ли ште, ТА,
II, 44 м2, 18.500 евра.
063/334-751, 069/304-78-
85. (255151)

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

ПРО ДА ЈЕМ лукс стан, 79
м2, Ко теж 2, спрат II,
59.000. Вла сник, 064/613-
91-92. (255921)

МЕ ЊАМ стан, 40 м2, I
спрат, уре ђен, Бор ча –
Ко ви ло во, за Пан че во.
063/470-817. (255968)

ДВИ ПО СО БАН, 61 м2, но -
ва град ња, у смарт згра ди
Стре ли ште, вла сник.
060/365-16-79. (255993)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 34 м2, јед -
но со бан, 20.000; дво со -
бан, 26.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703, 0674/223-
99-20. (256019)

МИ СА, 40 м2, јед но и по со -
бан, нов, са дво ри штем,
25.000. (324), „Ме диа”,
315-703, 0674/223-99-20.
(256019)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан стан у цен тру Пан че -
ва. 060/505-54-25.
(256027)

ХИТ НО про да јем стан,
цен тар, до го вор. 064/159-
99-45, 064/442-54-31.
(256074)

КО ТЕЖ 2, тро со бан, 64
м2, IV, ЦГ, 35.500, до го -
вор. (300), „Ћур чић”,
063/803-10-52. (256072)

СТРО ГИ цен тар, јед но со -
бан, 36 м2, VII + 12 га ле -
ри ја, 23.000. (300), „Ћур -
чић”, 063/803-10-52.
(256072)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,
34 м2, III, 22.000. (300),
„Ћур чић”, 063/803-10-52.
(256072)

ТЕ СЛА, дво со бан, 58 км,
VI,  две те ра се, 33.000.
(300), „Ћур чић”, 063/803-
10-52. (256072)

ЈЕД НО СО БАН, Нов, 30 м2,
18.000, до го вор, но ва Ми -
са, вла сник. 063/304-222.
(256075)

ДВО СО БАН, нов, 55 м2,
33.000, до го вор, но ва Ми -
са, вла сник. 063/304-222.
(256075)

СО ДА РА, дво со бан, 57 м2,
IX од X, два лиф та,
31.000, до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/027-55-74. 
(256101)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, тро -
со бан 80 м2, сед ми спрат,
38.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(256101)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру ги
спрат, но ви ја град ња,
40.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(256101)

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. 
(256101)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 45 м2,
ТА, IV од V, усе љив,
27.000. (677),„Ни шић”,
362-027, 
064/206-55-74. 
(256101)

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. (256101)

ЦЕН ТАР, 47 м2 + га ра жа,
14 м2, II , но ва град ња,
гас, вла сник, усе љив од -
мах. 063/449-798.
(256099)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри шни
стан, 61 м2, га ра жа, укњи -
жен, 16.500. 061/147-82-
23. (256104)

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

ЦЕН ТАР, јед но со бан, 36
м2, V, 24.500. (238), „Те -
сла не крет ни не”, 064/668-
89-15. (256139)

МИ СА, тро со бан, 71 м2,
две те ра се, два мо кра
чво ра, ВПР, 30.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (256139)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
56 м2, II, 28.500. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (256139)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ру у
цен тру Пан че ва. Тел.
063/217-102. 
(256149)

ДВО СО БАН стан 40 м2,
сре ђен, ПВЦ сто ла ри ја,
без гре ја ња, Зе лен го ра.
Тел. 063/286-642.
(256180)

НО ВО ГРАД ЊА, цен тар,
90 м2, це на 53.500. Тел.
060/317-48-78. 
(256179)

СО ДА РА, дво и по со бан
стан, 63 м2, ЦГ, IV спрат,
ин тер нет, ка блов ска. Тел.
344-254. 
(2561669)

СО ДА РА, дво и по со бан,
67, ЦГ, VI, екс тра сре ђен,
41.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (256174)

СО ДА РА, 37 м2, јед но со -
бан, ЦГ, VII два лиф та,
ПВЦ, сре ђен, 25.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (256174)

СО ДА РА, 64 м2, дво со бан,
два мо кра чво ра, ЦГ,
ВПР, 36.000. (679), „Трем
01”,  063/836-23-83.
(256174)

ВР ЛО по вољ но, Со да ра,
Дрин ска 15, 83 м2, III
спрат, 40.500 евра, са га -
ра жом, без по сред ни ка.
063/218-831. 
(256200)

ЦЕН ТАР, 2.0, ТА, 31.000;
дво со бан, ЦГ, I, 33.000.
(338), „Јан ко вић”, 
348-025. (256185)

ТЕ СЛА, 1.0, ТА, 22.000;
дво со бан, ТА, 27.000.
(338), „Јан ко вић”,
348-025. (256185)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 2.0, ЦГ,
29.000; дво со бан, ЦГ,
32.000.  (338), „Јан ко вић”,
348-025. 
(256185)
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ТО ПО ЛА, 50 м2, 4 ара
пла ца, 8.000 евра. (300),
„Ћур чић”, 063/803-10-52.
(256072)

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

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут,
100 м2, 10 ари, укњи же на,
но ва, 31.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027, 
064/206-55-74. 
(256107)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут,
но ва ку ћа 80 м2, 5 ари,
усе љи ва, 27.000. (679),
„Трем 01”, 013/332-031,
063/836-23-83. (256174)

ЛЕ ГА ЛИ ЗО ВА НА спрат на
ку ћа 150 м2 + зи да ни по -
моћ ни објек ти. Ку де ља -
рац. 060/040-96-51, Сне -
жа на. (256229)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу без по -
сред ни ка, До ло во, 16 ари,
150 м2. 063/153-37-70.
(256230)

ПАНЧЕВАЦ



КО ТЕЖ 1, дво со бан, 50
м2, IV, ЦГ, лифт. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (256190)

КО ТЕЖ 2, јед но и по со бан,
44 м2, V, ЦГ, 28.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (256190)

ТЕ СЛА, јед но и по со бан, 37
м2, II, ТА, 23.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (256190)

ТЕ СЛА, Но ви Свет, но во -
град ња, че тво ро со бан,
100 м2, II, ЦГ. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(256190)

НО ВА МИ СА, Тр го про -
дук то ва згра да, тро со бан,
82 м2, II, гре ја ње на пе -
лет. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (256190)

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

ЈЕД НО И ПО СО БАН, 40 м2,
ТА, но во град ња, 16.500
евра, дру ги спрат.(470),
„Ди ва”, 345-534, 
064/246-05-71. 
(255826)

ТРО СО БАН, Те сла, ТА,
над град ња, 26.000 евра,
укњи жен, усе љив. (470),
„Ди ва”, 345-534, 
064/246-05-71. 
(255826)

ВЕ ЛИ КИ јед но со бан, 45
м2, ЦГ, Стре ли ште. (470),
„Ди ва”, 345-534, 
064/246-05-71. 
(255826)

СТРО ГИ цен тар, гар со ње -
ра, 19 м2, укњи же но,
60.000 евра, за ре но ви ра -
ње. (470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71. 

ДВО СО БАН, Ко теж 2, 57
м2 + 6 м2, те ра са, по вољ -
но. (470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71. 

МЕ ЊАМ стан на Те сли,
57 м2, IV спрат, Та, без
лиф та за одговaрајући, I
спрат, цен трал но гре ја ње,
на Те сли, Ко те жу, цен тру,
уз до пла ту. 
069/869-63-11. 
(256245)

НА ПРО ДА ЈУ стан на Те -
сли, 50 м2, I спрат.
064/817-15-70, 
064/523-29-05. 
(256242)

НО ВА МИ СА, тро и по со -
бан, II, ТА, те ра са, од ли -
чан, 78 м2 (Тр го про дук то -
ве згра де), 40.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. 
(256253)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, ком -
плет сре ђен, 62 м2, III, ЦГ,
33.000. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (256253)

ТЕ СЛА, од ли чан тро со -
бан, 68 м2, ЦГ, две те ра се,
V, 35.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(256253)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво и по -
со бан, 56 м2, но ви ја град -
ња, ЦГ, гас, IV, лифт, по -
друм, 43.500, до го вор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (256253)

ЦЕН ТАР, Ка ра ђор ђе ва,
дво и по со бан, 64 м2, V,
ЦГ. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (256253)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан,
66 м2, IV, ЦГ, од ли чан,
дво стран, 35.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (256253)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан
стан, Те сла, од мах усе -
љив. 063/827-95-69.
(256252)

ЦЕН ТАР, тро со бан, II, ЦГ,
84 м2, до го вор; Тур ска
гла ва, сре ђен дво и по со -
бан, ЦГ. „Лајф”, 
061/662-91-48. 
(255879)

СО ДА РА, тро со бан, III,
ЦГ, два лиф та, га ра жа,
41.000; Те сла, сре ђен, IV,
ЦГ, тро со бан, 47.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(255879)

ЦЕН ТАР, ду плекс 136 м2,
90.000, нов дво со бан,
42.000 и тро со бан,
72.000. „Лајф”,
061/662-91-48. 
(255879)

НО ВА МИ СА, јед но со бан,
13.000; ма њи дво со бан
22.000 и но ви 40 м2,
25.000. „Лајф”, 
061/662-91-48. 
(255879)

КО ТЕЖ 2, Мо ше 
Пи ја де, ма њи 
дво и по со бан, 60 м2, V,
до бар, 38.000. (49), 
„Му станг”,
069/226-66-58. 
(2562789)

КО ТЕЖ 1, дво и по со бан,
62 м2, II, ЦГ, из вор но,
37.000. „Лајф”, 
061/662-91-48. 
(255879)
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ТЕ СЛА, дво со бан, 53 м2,
ВПР, ТА, 28.000. (049),
„Му станг”,, 062/226-901.
(256278)

ТЕ СЛА, но ви ји дво со бан,
56 м2, ЦГ, V, две те ра се,
34.000. (049), „Му станг”,,
062/226-901. (256278)

ТЕ СЛА, гар со ње ра, I, 25
м2, ЦГ, 19.000. (049),
„Му станг”, 062/129-94-
67. (256278)

МИ СА, ква ли тет не укњи -
же не гар со ње ре од 13.200
до 17.600. (049), „Му -
станг”, 062/129-94-67.
(256278)

КО ТЕЖ 2, Бу ле вар, 70 м2,
II, леп дво и по со бан,
46.000. (049), „Му станг”,
062/129-94-67. (256278)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
57 м2, ЦГ, IV, 25.000.
(049), „Му станг”,
062/129-94-67. (256278)

МАР ГИ ТА, „Кут ков” јед -
но и по со бан, 40 м2, I,
27.000. (049), „Му станг”,
062/129-94-67. (256278)

ЦЕН ТАР, про да јем стан
(ку ћа), адап ти ра но, 75 м2

+ 12 м2, дво ри ште, ЦГ,
има и два ло ка ла +. Тел.
063/716-14-21, од 17 до
19 са ти. (256282)

СТРО ГИ цен тар, дво и по -
со бан, 63 м2, V, два лиф -
та, 42.500. (398), „Кров”,
060/683-10-84. (256296)

ПРО ДА ЈЕМ од ли чан стан,
90 м2, дру ги спрат, Ко теж
2, Вој во ђан ски бу ле вар,
58.500 евра. 064/205-03-
15. (256304)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве у
цен тру, у за вр шној фа зи.
060/634-01-26. 
(256313)

НА МЕ ШТЕН јед но со бан
стан, Стре ли ште, 33 м2,
дру ги спрат, Ко сте Абра -
ше ви ћа 14/12. 013/251-
42-79, 063/826-97-71.
(256308)

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

ПРО ДА ЈЕМ стан, Ко теж 2,
63 м2, без ула га ња, до го -
вор. 069/151-80-28. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,
38 м2, 21.000; дво со бан
57 м2, 24.500.  (097),
„Пер фект”, 064/348-05-
68. (256335)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан,
68 м2, 37.500; јед но и по со -
бан, пот кро вље 50 м2,
31.500. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (256335)

СО ДА РА, тро со бан, 83 м2,
41.000; јед но со бан, 46 м2,
27.500. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. 
(256335)

МИ СА, тро со бан, II, 98
м2, 46.000, гас, дво стран.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. 
(256335)

МИ СА, дво со бан, 49 м2,
24.500; јед но и по со бан, 40
м2, 23.000; гар со ње ра, 23
м2, 15.000. (097), 
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(255884)

ЦЕН ТАР, тро и по со бан, 84
м2, 53.000, лифт, ЦГ.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. 
(256335)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, 25
м2, 16.000; дво со бан, 49
м2, 25.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(256335)

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. 
(256335)

ТЕ СЛА, тро со бан, IV,
лифт, ЦГ, две те ра се, ре -
но ви ран, 47.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. 
(256295)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, III,
ЦГ, 57 м2, 32.500. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. 
(256295)

КО ТЕЖ 1, Но во сад ска, I,
ЦГ, 27 м2, ре но ви ра на,
20.500. (320), 
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. 
(256295)

СО ДА РА, дво со бан, IX,
ЦГ, 57 м2, 29.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (256295)

НО ВА МИ СА, дво со бан,
IV, 58 м2, ТА, усе љив,
22.000. (320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30.
(256295)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
VI, ЦГ, 66 м2, га ра жа,
29.000. (320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30.
(256295)

СТАН, пре леп, у Зре ња ни -
ну – ме њам за слич но у
Пан че ву или Бе о гра ду.
064/874-03-02. (256359)

ЦЕН ТАР, 36 м2, V, TA,
нов, 24.000 евра. (242),
„Кварт”, 060/071-79-67,
346-392. (256358)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 56 м2, II,
ЦГ, по вољ но, 29.500, до -
го вор. (242), „Ква рт”,
060/071-79-67, 346-392. 

ЦЕН ТАР, 50 м2, V, ЦГ, ре -
но ви ран, 35.000, до го вор.
(242), „Ква рт”, 060/071-
79-67, 346-392. (256358)
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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 МАРТУ

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 ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:  
PSA - цена:  650 динара, fPSA - цена:  750 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”
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ПРО ДА ЈЕМ стан у цен тру
Пан че ва, 49 м2, це на
39.000 евра. 064/144-43-
99. (2563749

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве у
цен тру, 141, 152, 104, 45
м2, 50 м2. 060/312-90-00.
(256365)

МИ СА, дво и по со бан, III,
те ра са, 20.500; дво со бан,
II, од ли чан, 21.500. (67),
063/744-28-66. (256381)

ЦЕН ТАР, дво со бан, од ли -
чан, 31.000; Стре ли ште,
II, 29.000, те ра са. (67),
063/744-28-66. (256381)

ЦЕН ТАР, дво и по со бан,
нов, 35.000; ши ри цен тар,
ПР, нов, 39.500. (67),
063/744-28-66. (256381)

ТЕ СЛА, I, јед но и по со бан,
ком плет но ре но ви ран,
пре леп, те ра са. (67),
063/744-28-66. (256381)

ЦЕН ТАР, дво ри шни до
ули це, иде ал но за по слов -
ни про стор. (67),
063/744-28-66. (256381)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Со да -
ри, Дрин ска 17, 67 м2 (+
две те ра се). 069/195-54-
45. (256382)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла не крет -
ни не”, по треб ни ста но ви,
бр за ре а ли за ци ја.
064/668-89-15. 
(256139)

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. (256101)

БЕЗ по сред ни ка ку пу јем
тро со бан стан на Те сли,
Ко те жу 1 и 2, цен тру.
063/873-03-60. (256128)

КУ ПУ ЈЕМ стан до 50 м2,
до 2. спра та, пла ћам го то -
вин ски, мо же и ау то.
064/14071-87. (256345)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и ку ће
свих струк ту ра, бр за и си -
гур на ис пла та. „Пер фект”,
064/348-05-68. (256335)

АГЕН ЦИ ЈИ „Мил ка” по -
треб не не крет ни не, све
ло ка ци је, бр за ре а ли за ци -
ја. (67), 063/744-28-66.
(256381)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру, Ко теж 1, 25 м2,
ЦГ,100 евра и де по зит.
060/016-57-05 (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан, пра -
зан стан, без ЦГ, на Стре -
ли шту, у ку ћи. 062/114-
63-73. (255487)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан, на -
ме штен стан, Со да ра, ЦГ,
ка блов ска, ин тер нет.
064/502-89-32, 013/377-
148 (256060)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру, ле -
по на ме ште ну, за се бан
улаз, но ва Ми са. 013/373-
027, 062/161-48-74
(256028)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан,
за се бан улаз, ка блов ска.
061/268-78-72 (256050)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан,
пра зан, ку ћа, Стре ли ште.
Тел. 311-071, 064/587-25-
35 (256051)

ДВО РИ ШНИ, јед но и по со -
бан, на ме штен стан + гар -
со ње ра, гре ја ње, ком плет -
но, Стре ли ште. 362-406,
064/218-83-45 (256055)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен, јед -
но со бан стан, Ко теж 2,
згра да, ЦГ, ка блов ска.
062/816-11-49 (256090)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво со -
бан стан у цен тру.
064/296-24-47. (256342)

ГАР СО ЊЕ РА цен тар, на -
ме ште на, ЦГ, пр ви спрат,
у згра ди, по вољ но. Тел.
064/306-86-23 (256094)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан, на -
ме штен стан, цен трал но
гре ја ње, пр ви спрат, бли зу
шко ле, Стре ли ште, 100
евра ме сеч но. 065/315-
15-55 (256108)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме ште ну
гар со ње ру у са мач ком, 60
евра + де по зит. 064/418-
98-53 (256122)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан,
на ме штен стан, стро ги
цен тар, цен трал но гре ја -
ње, плус га ра жа. 064/896-
23-14 (256133)

КОМ ПЛЕТ на ме штен
стан, 54 м2, Те сла, III, ТА.
060/566-77-72, 063/176-
23-84 (256133)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе за рад ни ке
и сам це. 064/305-73-01.
(256161)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво со -
бан стан на Стре ли шту,
ка блов ска, ЦГ. 060/721-
21-04. (256159)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед -
но со бан стан на Ко те жу
2. Тел. 064/271-64-52.
(256164)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен дво -
со бан ком фо ран стан, ТА
пећ, 300 м од Сто ма то ло -
шког. Тел. 066/352-410.
(256201)

ПО ТРЕ БАН хит но дво со -
бан стан, на ме штен.
062/193-16-95. (256204)

ЗА САМ ЦА на ме ште на
гар со ње ра, дво ри шни
стан у цен тру. 063/733-
02-53. (256206)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру у цен тру, Та, 80
евра. Тел. 069/113-00-73.
(256208)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на -
ме штен стан, 37 м2, ЦГ,
цен тар, Стре ли ште. Тел.
063/812-42-83. (256212)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме штен
дво со бан стан, Ко теж 2.
063/895-94-19. (2562259

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан стан у
цен тру гра да, пре ко пу та
гим на зи је, на ме штен или
по лу на ме штен, тре ћи
спрат, лифт, гре ја ње.
063/215-844. (256227)

НА МЕ ШТЕ НИ: јед но со бан
+ јед но и по со бан, но во -
град ња, ТА, дво ри ште, 70
евра, код Хо те ла „Та -
миш”. 064/122-48-07.
(256234)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Ми са, 100
м2, 130 евра. 063/153-70-
99. (256244)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну  со -
бу сам цу са упо тре бом
ку хи ње и ку па ти ла. Тел.
321-408. (256251)

НА МЕ ШТЕ НА гар со ње ра
у цен тру, на ду же, ЦГ,
веш-ма ши на. 063/879-60-
68. (256257)

ИЗ ДА ЈЕМ но ви ју ку ћу,
120 м2, са окућ ни цом, у
цен тру Стар че ва.
063/502-211. (256318)

ТРА ЖИМ ци ме ра или ци -
мер ку, одво је но ку па ти ло.
Тел.  060/761-11-81.
(256328)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу у Стар че -
ву, на глав ном пу ту, по -
вољ но. 064/842-91-11.
(256337)

СТАН 30 м2, пот пу но на -
ме штен, ТА гре ја ње, ши ри
цен тар, ка блов ска, ин тер -
нет, 100 евра. 066/355-
911. (256343)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен дво и -
по со бан стан, стро ги цен -
тар, цен трал но гре ја ње,
кли ме, две те ра се, ма ши -
на за веш, су ше ње, ку хи -
ња. 062/120-29-92.
(256363)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру, на Стре ли шту.
060/465-51-11. (256366)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор на Стре ли шту, 45 м2.
Тел. 069/631- 159. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Стре ли -
ште, 16 м2, Вељ ка Вла хо -
ви ћа, ро лет не, из ло зи.
064/474-99-11. (255588)

РАЗ РА ЂЕН ло кал, Ж. Зре -
ња ни на 32, 25 + 8 м2, из -
да јем. 345-534, 064/246-
05-71. (256198)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 45 м2, С.
Са ве 67. 064/668-87-38.
(256329)

ПО ВОЉ НО из да јем/про -
да јем ло кал, Тр жни цен -
тар Тру бач, II спрат, 17,5
м2. 063/850-02-66.
(256246)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал са ку -
ћом, Но во се љан ски пут
113. 063/838-33-97.
(256258)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 21 м2,
бли зи на пи ја це, Ла ва Тол -
сто ја. 013/333-058.
(2563059

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23 м2,
код Ау то бу ске ста ни це.
352-105. (256281)

ЦЕН ТАР, про да јем ло ка ле
са ста ном (ку ћа), ре но ви -
ра но, Цг. Тел. 063/716-14-
21, од 17 до 19 са ти.
(256282)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен тру,
бли зу Мак си ја, 18 м2, из -
лог, кли ма, изо ло ван, бес -
пла тан пр ви ме сец.
063/752-04-00. (256290)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код ула за
пи ја це, бли зи на три шко -
ле, про мет но. 060/351-03-
56. (256320)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ло -
ка ле од 81 и 39 м2, цен тар
Стре ли шта. Тел. 064/267-
71-74. (256324)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Жар ка
Зре ња ни на, код Тур ске
гла ве. 063/771-30-31.
(256329)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ну
згра ду у цен тру – 500 и
1.650 м2. 060/312-90-00.
(25365)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор у цен тру, 100, 150,
200 и 250 м2. 060/312-90-
00. (25365)

ПО СЛОВ НИ про стор, 36
ари, фронт 40 м, на глав -
ном пу ту Пан че во-Ко ва -
чи ца. (67), 063/744-28-66.
(256381)

ПО ТРЕ БАН ко но бар/иц а,
са ис ку ством, за рад у ре -
сто ра ну. 064/060-50-50
(СМС)

ПРЕД У ЗЕ ЋЕ Karbo Kon-
cept тра жи ме та ло стру га -
ра, ме та ло гло да ча, елек -
три ча ра, ау то ма ти ча ра и
ма шин-бра ва ра са ис ку -
ством. По зва ти на
069/334-54-42 од 8 до 16
са ти. (СМС)

АУ ТО-ЦЕН ТРУ „Љу би чић”
по тре бан са мо стал ни ау -
то-ме ха ни ча ри и уче ни ци.
013/344-011, 063/372-
231. (255353)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад
у ка фи ћу, сло бод ни да ни.
069/108-06-54 (255217)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за
рад у ау то-пе ри о ни ци.
063/135-28-32. 
(255217)

ПО ТРЕБ НИ мон те ри ске -
ле (са ис ку ством), гра ђе -
вин ској фир ми „Skele Lo-
gistik”, Пан че во, Ба ва ни -
штан ски пут 439. Кон такт
те ле фон 013/377-853 и
063/115-47-34. (ф)

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 НИ рад ни ци обез -
бе ђе ња, са и без ли цен це.
Кон такт те ле фон
064/658-23-45, 011/317-
71-74. (и)

ПО ТРЕ БАН ноћ ни чу вар,
ис кљу чи во пен зи о нер. Ја -
ви ти се лич но у „Kizza”,
Жар ка Зре ња ни на 146-а,
пре ко пу та ста ре „Утве”.
064/648-24-51. (256069)

ПО ТРЕБ НИ мом ци и двој -
ке за рад  у шал те ру и на
ро шти љу Ће ваб џи ни ци
„Ха ло Ле ско вац”,
065/896-39-78.

ПО ТРЕБ НЕ же не за рад у
ку хи њи Ће ваб џи ни ци „Ха -
ло Ле ско вац”. 063/897-
55-04. 

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
ши ве ње на ибер де ку.
064/062-22-79. (256142)

ПО ТРЕБ НИ мај сто ри за
рад у Сло ве ни ји, во до ин -
ста ла те ри, мон те ри гре ја -
ња и ли ма ри-кли ма ти зе -
ри. 063/263-268 New city
company. (256146)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад
у Слот клу бу Kentucky у
Ње го ше вој. 064/474-74-
47. (256153)

ХИТ НО по треб ни рад ни ци
бу вљак. 063/337-851, зва -
ти од 8 до 13 са ти.
(256159)

ПО ТРЕБ НА по моћ у ку ћи,
озбиљ не же не без оба ве -
за. Зва ти д 11 до 15 са ти.
062/872-40-87. (256270)

ПО ТРЕБ НИ ку ва ри и по -
моћ ни ку ва ри. „Magnolija
lux”, 064/393-56-90. (ф)

СТУ ДИ ЈУ за гра фич ки ди -
зајн и при пре му штам пе
по тре бан опе ра тер гра -
фич ке при пре ме за штам -
пу. По треб но основ но
зна ње про це са оф сет
штам пе и зна ње ра да у
Adobe па ке ту про гра ма
(ilustrator, PhotoShop I
InDesign). При ја ве са CV-
ијем по сла ти на 
acc.infinitu@gmail.com
(256087)

ПО ТРЕБ НИ вред ни и од -
го вор ни љу ди за по де лу
ре клам ног ма те ри ја ла.
064/241-45-14. (256129)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
па ко ва ње у ши ва ри.
0674/062-22-79. (256142)

КА ФЕ „Љу би че во” тра жи
де вој ку за рад, са ис ку -
ством. 069/364-10-04.
(256170)

ФРИ ЗЕР СКОМ СА ЛО НУ
по тре бан му шко-жен ски
фри зер. Тел. 061/320-68-
38, 061/552-21-22.
(256248)

ПО ТРЕБ НЕ ко но ба ри це за
ка фић. 060/362-22-26,
060/362-22-21. (256250)

ПО ТРЕБ НА ис ку сна, му -
шко-жен ска фри зер ка,
мо гућ сва ки до го вор.
064/18592-34. (256230)

ТРА ЖИ МО part time рад -
ни ке за online рад. По -
треб ни лап-топ, од лич но
зна ње ен гле ског је зи ка.
Ис ку ство са дру штве ним
мре жа ма и office па ке -
том. nikolajovanovicd1@
yahoo.com (256287)

ПО ТРЕБ НИ во за чи за
пре воз хле ба и пе ци ва.
Пре воз обез бе ђен.
060/864-07-71. (256298)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
рад на ин ду стриј ским ма -
ши на ма за ши ве ње.
069/238-07-65. 

БИ ЛИ ЈАР клу бу Master
Pool по треб на рад ни ца.
064/119-11-09. 
(256326)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца 
у ме са ри. 063/362-427.
(256322)

РЕ СТО РА НУ „Ша ре ни ца”,
Ба ва ни штан ски пут, по -
треб на рад ни ца. 064/349-
93-43. (256360)

ПО ТРЕБ НЕ де вој ке за
рад. Ка фе „Пе ти ца” код
Ау то бу ске ста ни це.
064/997-79-09. (256360)

ОБЈЕК ТУ за сме штај го -
сти ју по треб на спре ма чи -
ца. 060/043-52-98
(256367)

РЕ СТО РА НУ Poco Loco
по тре бан шан кер и по сла -
сти чар. 013/355-222.
(256375)

ПО ТРЕБ НИ во за чи са Б
или Ц ка те го ри јом, у ди -
стри бу ци ји пи ћа.
062/446-285. (256383)

ПО ТРЕ БАН ви љу шка ри ста
са ис ку ством, у ди стри бу -
ци ји пи ћа. 062/446-285.
(256383)

ДО СТА ВА плин ских бо ца
на кућ ну адре су. Про да ја
бо ца. 064/034-75-64,
013/347-564. (СМС)

АКО ВАМ је по вре ме но
по тре бан по моћ ни рад -
ник, на зо ви те. 
064/952-17-96 (СМС)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ка
бој ле ра, ТА пе ћи, шпо ре -
та. Ин ста ла ци је и осве -
тље ње. Мар ко.
069/174-14-78. 
(255185)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац,
од воз шу та ма лим ки пе -
ром до два ку би ка.
065/334-23-38. 
(256292)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва и ка ље -
вих пе ћи. 
063/155-85-95. 
(255827)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви, кре че ње, гле то ва -
ње, сто ла ри ја, ве о ма по -
вољ но. 064/280-26-15.
(255453)

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)

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. (4754)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да ње,
ре но ви ра ње, кро во ви, бе -
то ни ра ње, ба ва лит фа са -
де, по вољ но. 063/865-80-
49. (256063)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр ста
гра ђе вин ских ра до ва, нај -
по вољ ни је. 064/866-25-
76, 013/361-601, 060/027-
65-3. (256054)

СРП СКИ је зик, ча со ви,
основ ци и сред њо школ ци.
Ис ку сна про фе сор ка. По -
вољ но. Ми са, 064/322-46-
79. (2561379

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. (255813)

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.
(25506105)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, по -
прав ке, пре прав ке ку па -
ти ла, вен ти ли, сла ви не,
од гу ше ње ка на ли за ци је
од мах. 061/193-46-42
(256110)

ДУ БИН СКО пра ње на ме -
шта ја, те пи ха, ду ше ка,
уну тра шњо сти ау то мо би -
ла. На та ша. 361-474,
060/361-47-41 (256114)

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 
(256089)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће мо -
тор ном те сте ром сва ко
др во ко је вам сме та.
063/369-846 
(256103)

НЕ ГА ста рих, бо ле сних и
ин ва лид них ли ца.
063/868-04-51. 
(256149)
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ДА ЈЕМ стај ско ђу бри во.
Пан че во. 069/123-42-78 и
063/234-278 (СМС)

ЖЕ НА без оба ве за, до 80
го ди на, да жи ви мо за јед -
но у ба њи и код ње.
061/190-04-30 
(256052)

ДЕ ВИ ЗНИ пен зи о нер, 65,
упо знао бих шланк да му
до 55. 065/335-53-48
(256118)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћом
књи жи цу за по вла шће ну
во жњу осо бе са ин ва ли ди -
те том, на име Дра ги ца
Бар бу, Пан че во, кра ља
Ми ла на Обре но ви ћа 10.
Број књи жи це 107023
(256084)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћим
све до чан ство Основ не
шко ле „Брат ство је дин -
ство” на име Ило на Се ли -
ми. (256152)

ОД ГО ВОР НА же на чу ва ла
би ста ри ју осо бу, оба вља -
ла кућ не по сло ве.
064/496-74-46. 
(256259)

ЧУ ВА ЛА бих ста ри ју осо бу
и бри ну ла о њој, за на -
след ство. 065/508-91-81.
(256373)

АПАРТ МА НИ у цен тру
Со ко ба ње, мо же ва у чер.
Кон такт те ле фон 
063/426-345.
(255812)

ПО ПРАВ КА бе ле тех ни ке,
мон та жа и сер вис кли ма
уре ђа ја. Овла шће ни сер -
вис „Фри го Пе ђа”,
013/301-300, 063/771-24-
16. (256061)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве ли ким
ки пе ром: шљу нак, пе сак,
се ја нац, ри зла, шут.
063/246-368. (256145)

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. 
(256046)

ЛА ЛЕ:  пре во зим ки пе ром
по вољ но шљу нак, пе сак,
се ја нац, ту ца ник, огрев,
од во зим шут. 
064/354-69-94, 063/754-
02-72. (256083)

СЕР ВИС те ле ви зо ра ЦО 2
апа ра та, про да ја по лов -
них, по прав ка ау то-кљу че -
ва, ри си ве ра, ау то-елек -
три ка. 063/800-01-96.
(256094)

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.  
(256121) 

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. (256121) 

„РО ЛО НАЈ” вам ну ди по -
прав ку, уград њу: ро лет на,
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 -
ква ли тет ни ји, нај јеф ти ни -
ји, са нај ве ћом га ран ци -
јом. Про ве ри те. 063/894-
21-80, 013/344-594.
(256217)

ТВ ЛЦД, ЛЕД, сер вис, ка -
тод ни ТВ, га ран ци ја је ду
го ди ну. 063/751-63-23. 

ИЗ ДА ЈЕМ леп про стор за
ро ђен да не и жур ке.
060/362-22-26. (256250)

ОД ГУ ШЕ ЊЕ ка на ли за ци је
спе ци јал ним ма ши на ма,
мо же пре ко ра чу на. „Ac-
qua”, 062/532-346. 

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. 

ЗИ ДА МО ку ће од те ме ља
до кро ва. 
www.pangradjevina.rs
064/206-50-91. 

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. 

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”,
013/361-361, 064/122-68-
05. (256356)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње, кре -
че ње, фар ба ње сто ла ри је,
пен зи о не ри ма по пут.
013/235-78-82, 062/856-
64-94. (256154)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске
услу ге. Алек сан дар.
013/351-073, 064/157-20-
03. (256158)

ПРЕ ВОЗ  ро бе, ства ри, се -
лид бе ком би јем. Јо ца.
061/616-27-87. (256158)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
фар ба ње сто ла ри је, гип -
са ни ра до ви, чи сто, ква -
ли тет но, по вољ но.,
063/304-476, 061/189-97-
33. (256195)

ПАР КЕТ и ла ми нат, по -
став ка, хо бло ва ње и ла ки -
ра ње. 061/314-90-18, 601-
892. (256199)

СПРЕ МА ЊЕ ста но ва, по -
моћ ста ри ма. 064/287-91-
17. (256207)

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.
(256214)

РЕ ЗИД БА во ћа, про фе си -
о нал но, дипл. инж. во ћар -
ства. Тел. 065/337-04-09.
(256219)

СЕ ЛИ БЕ, пре воз ро бе са
рад ни ци ма и укла њам
ста ри на ме штај. Злат ко.
061/144-82-80. (256223)

ЧИ СТИМ шут, дво ри шта,
та ва не, по дру ме, ру шим
ста ре објек те, по вољ но.
Злат ко. 061/144-82-80.
(256223)

ТРА ЖИМ по сао те пе та ра:
по прав ка и ре ста у ра ци ја
на ме шта ја: сто ли ца, фо те -
ља и ау то-се ди шта, за ме -
на сун ђе ра, мебл или ко -
жа по ва шем из бо ру, по
до го во ру. До ла зак бес пла -
тан. 061/299-54-66.
(256226)

НЕ ГА по крет них, не по -
крет них, ме њам пе ле не.
061/660-31-84. (256249)

НЕ ГА по лу по крет них и не -
по крет них ли ца, не го ва те -
љи ца са ис ку ством.
064/672-09-70. (255255)

ДУ БИН СКО пра ње те пи ха,
пре воз бес пла тан.
013/302-820, 064/129-63-
79. (256256)

КА МИ ОН ки пер, пре воз
ро бе до че ти ри то не, шљу -
нак, се ја нац, уто вар шу та.
060/474-74-57. (256268)

ОЗБИЉ НА и од го вор на
же на са ис ку ством чу ва ла
би и не го ва ла ста ри ју осо -
бу. 065/610-54-46.
(256280)

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.
(256229)

КЕ РА МИ ЧАР СКИ ра до ви,
ку па ти ла, ку хи ње, сте пе -
ни це, те ра се, итд, пре ци -
зно и од го вор но. 
064/492-79-58. 
(256311)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ: сер вис,
одр жа ва ње, уград ња но -
вих ком по нен ти, чи шће -
ње. 060/351-03-54.
(256320)

КЕ РА МИ ЧАР, по во љан,
пе дан тан и ис ку сан и мо -
лер тра жи по сао.
061/203-70-87. 
(256319)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла чи
на ме штај, са ис ку ством,
тра жи по сао. 064/120-77-
64. (256316)

СПРЕ МА ЊЕ ста но ва и по -
моћ ста ри ји ма. Тел.
063/761-11-89. (256328)

ИЗ РА ДА до ма ћих ки фли -
ца и сит них ко ла ча по на -
руџ би ни. 060/761-11-81.
(256328)

СРП СКИ, ча со ви за
основ це, сред њо школ це,
сту ден те. При пре ма при -
јем них, кон трол них.
064/462-37-64. (256334)

ВР ШИ МО ре па ра ци ју
тор зи ја. 064/341-79-73.
(256340)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че ње,
сто ла ри ја, чи сто пе дант -
но, пен зи о не ри ма по пуст.
061/288-20-19. (256347)

ТВ и са те лит ске ан те не,
мон та жа, ди ги та ли за ци ја
ва шег ТВ-а, ИПТВ, ан те на
плус. 064/866-20-70.
(256350)

СЕР ВИС, до пу на, уград ња
кли ма, нај по вољ ни је.
064/520-48-80, 063/740-
83-98. (246347)

КЕ РА МИ ЧАР, све вр сте
ке ра ми чар ских ра до ва,
ква ли тет но, по вољ но.
064/227-43-70. (256371)

ЧИ СТИ МО та ва не, по дру -
ме и шут. 061/321-77-93.
(256380)

ПАР КЕТ по ста вљам и хо -
блу јем, мај стор с ду го го -
ди шњим ис ку ством из Де -
бе ља че, с ма те ри ја лом
или без ње га. Но ле (имам
и пар кет), 013/665-220,
063/847-74-38. 
(246167)

ОР ГА НИ ЗУ ЈЕ МО!!! све вр -
сте про сла ва, до 100 ме -
ста, већ од 9.99 евра.
063/892-00-07. 
(246167)

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. 
(255621)

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. 
(255461)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе
„Бом бон чић” – Бо рис –
ком би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, мон та жа,
де мон та жа, па ко ва ње
ства ри, ку ти је за па ко ва -
ње, фо ли ја за за шти ту на -
ме шта ја. Се ли те се без
стре са!!! Бо рис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bombon-
cic.com (4754)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић” –
Бо рис – ком би ји ма, ка ми -
о ни ма, про фе си о нал но,
еки па рад ни ка, све ре ла -
ци је по Ср би ји, от куп на -
ме шта ја.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. (4754)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон чић” –
Бо рис, ком би јем и ка ми о -
ном, Вој во ди на, Ср би ја,
са или без рад ни ка.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
(4754)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”
Бо рис, све ре ла ци је по
Ср би ји с ком би ји ма, ка -
ми о ни ма, еки па рад ни ка,
ку ти је, фо ли ја за за шти ту
на ме шта ја, 0-24, сва ког
да на и не де љом. Бес пла -
тан до ла зак и про це на по -
сла. Пла ћа ње мо гу ће че -
ко ви ма и пре ко ра чу на.
Бо рис. 013/352-536,
063/253-028, 
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com ,
www.selidbe-bombon-
cic.com (4754)

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. (255466)

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)

ЧА СО ВИ хар мо ни ке, кла -
вир не и дуг ме та ре, ко ла,
три ле ри, пе сме, но тал но.
060/632-46-90. 
(255875)

СЕ ЛИД БЕ, ка ми он ски
ком би, пре воз еки па, рад -
ни ка, од во зи мо не по треб -
не ства ри. 
064/280-30-16, 063/731-
77-67, Вла ди мир.
(256068)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 19Петак, 9. март 2018.

РАЗНО

ТУРИЗАМ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра -

ње Фи ли ја ла у Пан че ву, рас пи су је

К  О  Н  К  У  Р  С
ЗА РЕ ША ВА ЊЕ СТАМ БЕ НИХ ПО ТРЕ БА 

КО РИ СНИ КА ПЕН ЗИ ЈА ДА ВА ЊЕМ СТА НА

У ЗА КУП НА ОД РЕ ЂЕ НО ВРЕ МЕ

      Текст кон кур са об ја вљен је на огла сним та бла ма

Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра и свих ме сних удру -

же ња у на се ље ним ме сти ма оп шти не Ко ва чи ца, као и

на огла сној та бли Фи ли ја ле у Пан че ву, Ул. Трг Му че ни -

ка бр. 6-а и Ис по ста ве Ко ва чи ца, Ул. Ча пло ви ко ва 13.

      Рок за при ја ву на кон курс из но си 30 да на од да на

об ја вљи ва ња у ли сту „Пан че вац”. Не пот пу ни и не бла -

го вре ме ни зах те ви се не ће раз ма тра ти.

      

      За сва оба ве ште ња за ин те ре со ва ни се мо гу обра ти -

ти на тел: 325-341.                                        

Фирми EKO MA BER IN ŽE NJE RING D. O. O. 
Спољностарчевачка 153, Панчево

потребан је већи број радника за обављање
послова грађевинске струке.

Заинтересовани кандидати могу своје податке послати

на или се ближе информисати телефоном на број

013/352-350

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ” 

потребан радник

помоћник фарбара за припрему возила.

CV послати на адресу: 
Книћанинова 1а или на мејл адресу:

autocentarzoki@mts.rs 

По след њи по здрав 

РА ДО ШУ ВУЧ КО ВИ ЋУ
1938–2018.

од по ро ди ца РАЈ КО ВИЋ и ПЕ ТРУЦ
(61/256124)

По след њи по здрав

РА ДО ШУ 

ВУЧ КО ВИ ЋУ

од МИ РЕ ПАН ТЕ ЛИЋ
(44/256091)

26. фе бру а ра 2018, у 88. го ди ни пре ми ну ла је на -
ша дра га

ЖИ ВА НА КО ВА ЧЕ ВИЋ

С по што ва њем и љу ба вљу: син ЖИ ВО РАД, сна ја
СЛА ВИ ЦА, уну ке ИРЕ НА и ЈЕ ЛЕ НА, пра у ну ци

УГЉЕ ША и ФИ ЛИП и при ја МИ ЛИ ЦА
(5/255602)

4. мар та 2018. го ди не, у 87. го ди ни, пре ми ну ла је
на ша

ЂУР ЂЕВ КА ПО ПОВ
1931–2018.

Ожа ло шће ни: син ЂУ РИ ЦА, сна ја ЈА СМИ НА 
и унук ЖИ ВА с по ро ди цом

(41/256087)

4. мар та 2018, у 73. го ди ни пре ми нуо је наш

МИ ЛО ВАН ТА ДИЋ
1946–2018.

Са хра на је оба вље на 6. мар та 2018. го ди не на пра во -
слав ном гро бљу у Стар че ву. 

Ожа ло шће ни: син МИР КО, сна ја ГО РИ ЦА, уну ке 
МА РИ ЈА НА и ИВА НА,  МИ ЛОШ, ЖЕЉ КО и АН ДРЕЈ

(158/256342)

По след њи по здрав дра гом ко ле ги и при ја те љу

МИ ЛО ВА НУ ТА ДИ ЋУ

Ко лек тив ДОО „Кут ко”
(163/ф)
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

2. мар та 2018. пре ми нуо је мој во ље ни

ПА ВЛЕ КАТ НИЋ
пу ков ник у пен зи ји

1936–2018.

Био си ди ван су пруг, отац, де да и на да све пле ме нит чо век

ве ли ког ср ца.

Хва ла ти мој Па вле за сва ки тре ну так за јед но про ве ден.

Увек у мом ср цу оста јеш.

Тво ја су пру га РУ ЖА
(16/256036)

2. мар та 2018. пре ми нуо је наш во ље ни

ПА ВЛЕ КАТ НИЋ
пу ков ник у пен зи ји

1936–2018.

Хва ла ти за сву љу бав, бри гу и дра го це не тре нут ке ко је смо

про ве ли за јед но.

Во ле те тво ји: су пру га РУ ЖА, син ЗО РАН, сна ја САН ДРА

и уну чад НА ТА ЛИ ЈА и ЛУ КА
(17/256036)

Пре ста ло је да ку ца јед но ве ли ко ср це, 2.

мар та, на шег зе та, те че и де де

ПА ВЛА КАТ НИ ЋА

1936–2018.
Твој дра ги лик, из у зе тан дух и до бро та,

оста је за у век у на ма.

С љу ба вљу и по што ва њем тво ји:  ВУЈ КО

НЕ ДЕЉ КО, ГОР ДА НА, НЕ НАД, 

ГОР ДА НА, ПЕ ТРА и КО СТА, РА ДИ ВО ЈЕВ

МА РИ ЈА НА, РАСТ КО и ЛЕА

(35/256078)

По след ње збо гом во ље ном

ПА ВЛУ КАТ НИ ЋУ
пу ков ни ку у пен зи ји

За у век ће мо пам ти ти вре ме ко је смо про -

ве ли за јед но.

С љу ба вљу и по што ва њем: ОЛ ГИ ЦА, 

БО БА, ДУ ЊА и ГО РАН

(118/256240)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

ПА ВЛУ КАТ НИ ЋУ

ВИ ДА и ГОЈ КО РА ДО МИ РО ВИЋ

(19/256039)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу и див ном

чо ве ку

ПА ВЛУ 

КАТ НИ ЋУ

БРА ЦА и СЛАВ КА 

ТО ПИЋ

(30/256062)

По след ње збо гом дра гом ку му и при ја те љу

ПА ВЛУ КАТ НИ ЋУ

од ку ма МИР КА ЋЕТ КО ВИ ЋА с по ро ди цом

(131/256274)

По след њи по здрав во ље ном су пру гу, та ти и де ди

ДРА ГОЈ ЛУ ТРИП КО ВИ ЋУ
19. X 1945 – 4. III 2018.

Хва ла ти за све, сре ћо на ша. Био си нам по др шка, осло нац, на ша

љу бав. Бо ри ли смо се за јед но да би што ду же био са на ма, али ни -

смо ус пе ли. Срећ ни смо, ипак, што си знао и знаш да те без гра нич -

но во ли мо, то смо ти го во ри ли и по ка зи ва ли до твог по след њег

тре нут ка. Не до ста јеш и не до ста ја ћеш све ви ше. Чу вај нас и да ље.

Искре но не у те шни: су пру га МА РИ ЈА НА, син ТИ ХО МИР, ћер ка

НИ КО ЛЕ ТА и тво ја уну ка, тво је пи ле ЛУ КИ

(156/256339)

1. мар та смо се за у век опро сти ли од на ше су пру -

ге и мај ке

БЛА ГО РОД НЕ ЦВЕ ТА НО ВИЋ
БЛА ГЕ

1940–2018.
Оти шла си и оста ви ла пра зни ну у на шем до му,
али не и у на шем ср цу и ми сли ма.
По чи вај у ми ру.

Твој су пруг ВО ЈИН и син СА ША
(83/256171)

По след њи по здрав нај бо љој мај ци и ба ки

БЛА ГО РОД НИ ЦВЕ ТА НО ВИЋ

БЛА ГИ
Би ла си ан ђео и оти шла си ме ђу ан ђе ле. Док жи -

ви мо и ти ћеш жи ве ти са на ма. Срет ни смо што

смо те има ли.

Тво ја ћер ка МА РИ НА, зет ЛА ЈОШ 

и унук ВИК ТОР
(84/256171)

По след њи по здрав дра гој се стри

БЛА ГО РОД НИ ЦВЕ ТА НО ВИЋ

БЛА ГИ

Оста ви ла си нам ту гу, али ћеш увек би ти у на -

шем ср цу.

Твој брат ЦО ЛЕ с по ро ди цом
(85/256171)

По след њи по здрав на -

шој дра гој

БЛА ГО РОД НИ 

ЦВЕ ТА НО ВИЋ 

БЛА ГИ
По чи вај у ми ру, а ми ће -
мо те се с по што ва њем
се ћа ти.
По ро ди ца КО СТЕВ СКИ

(98/4754)

НА ТА ЛИ ЈА МАК СИ МО ВИЋ
рођ. Пе тро вић

27. IX 1931 – 27. II 2018.

С љу ба вљу и по што ва њем: уну ци АЛЕК САН ДАР,

ЈО ВА НА, АДРИ ЈА НА и ДУ ШАН, сна је ВЕ СНА 

и ЗО РИ ЦА и си но ви ДО БРИ ЦА и ЈО ВИ ЦА
(155/256338)

МИ ЛЕ ВА 

СА ВА НО ВИЋ

1952–2018.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ми сли ма и ср ци ма.

Су пруг ГОЈ КО, ћер ка

БИ ЉА НА, син ЖЕЉ КО,

зет МИ ЛО РАД, сна ја

СНЕ ЖА НА, уну ци 

ДУ ШАН, ЖЕЉ КА, 

ТА РА, ЂУ РАЂ, 

ДИ МИ ТРИ ЈЕ, 

МИ ХАЈ ЛО и ДА НИ ЦА

(167/256359)

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.



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 9. март 2018. 21

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

1. мар та, из не на да нас је на пу стио наш во ље ни

ДЕ ЈАН ДАН КУЦ

1976–2018.

По след њи по здрав од оца МИ ТЕ, мај ке СЛА ВИ ЦЕ, бра та СР ЂА НА,

сна је АНЕ, бра та на ца МИ ХА И ЛА и ДУ ША НА.

Веч но ћеш би ти у на шим ср ци ма.

(45/256097)

1. мар та, из не на да нас је на пу стио наш во ље ни та та

ДЕ ЈАН ДАН КУЦ

1976–2018.

Дра ги наш та та, иа ко нас је де ли ла да љи на, ти си увек био с на ма.

Оста ћеш у на шим ср ци ма за у век.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Во ле те мно го твој син ДИ АН и ТА ЊА

(46/256097)

По след њи по здрав 

се стри ћу

ДЕ ЈА НУ 

ДАН КУ ЦУ

Тво ји не у те шни: ујак

ДРА ГАН, уј на 

ПЕР СИ ДА и бра ћа 

БРА НИ СЛАВ и НЕ НАД

(47/256095)

По след њи по здрав уну ку

ДЕ ЈА НУ 

ДАН КУ ЦУ

Оста ћеш за у век у мом

ср цу.

Твој де да КР СТА

(48/256097)

По след њи по здрав се стри ћу

ДЕ ЈА НУ ДАН КУ ЦУ

од тет ка МА РЕ, те ча ЈО ВЕ 

и бра та МИ ЛО РА ДА ЋИ ТИ ЋА
(49/256097)

По след њи по здрав дра гом

ДЕ ЈА НУ ДАН КУ ЦУ
од ком ши ја: БО ЖИЋ, ГРУ ЈИЋ, ПЕ ТРО ВИЋ. НЕ СТО РОВ, 

МИ ЛО ШЕВ, СТАН КО ВИЋ, ЛО ВРИЋ, БУ КА ЗИЋ, А. НИ КО ЛИЋ,

МИ ЈИЋ, ЛА ЛИЋ, МАР КО ВИЋ, ПЕР ЧИЋ, КО ВА ЧЕ ВИЋ, 

ЈО ВА НО ВИЋ, В. НИ КО ЛИЋ и АЏИ БА БА

(52/256106)

По след њи по здрав

ДЕ ЈА НУ 

ДАН КУ ЦУ

Бо же, за што узи маш ову

мла дост. По чи вај у ми ру.

Од ма ми них ко ле га 

и ко ле ги ни ца

(23/256045)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

ДЕ ЈА НУ 

ДАН КУ ЦУ 

ДЕ КИ ЈУ

од по ро ди це ОБУ ЋИ НА

(68/256136)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

ДЕ ЈА НУ

По ро ди це БА ТА ЛО 

и ДО БРО МИ РО ВИЋ

(110/256218)

ИГОР НИ КО ЛОВ СКИ

1973–2018.
из Ја бу ке

За што је све мо ра ло ова ко?

Сва ка су за, сва ка реч пре ви ше бо ли.

Оти шао си из не на да дра ги си не, дра ги бра те.

Уте хе за нас не ма.

У сво јим ср ци ма но си ће мо ве ли ку ту гу и пра зни ну до кле год жи ви мо.

Не у те шни: мај ка НА ДА и брат ИСИ ДОР

(91/256181)

По след њи по здрав на -

шем

ИГО РУ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ожа ло шће ни: чи ка

ЦВЕТ КО  и стри на 

ЉИ ЉА с по ро ди цом

(90/256187)

Из не на да нас је за у век

на пу стио наш 

ИГОР

Уте хе не ма, оста ју су зе,

бол, пат ња и се ћа ње на

те бе.

Во ле те: те та НА ДА и

те ча АЦА с по ро ди цом

(92/256188)

По след њи по здрав дру гу

ИГО РУ 

НИ КО ЛОВ СКОМ

од: БУ ЏЕ, БА ЛЕ ТА, 

БА ЈЕ, ГАН ДИ ЈА,

БАН ДА РА и ДЕ ЈА НА

(114/256232)

По след њи по здрав ком -

ши ји

ИГО РУ

од по ро ди це 

ИЛИ ЈЕВ СКИ

(93/256198)

По след њи по здрав дра -

гом

ИГО РУ ЛА КИ ЈУ

на шем ала су, од: 

MAREXA и дру га ра 

са Та ми ша

(94/256187)

По след њи по здрав ку му

ИГО РУ

од ку мо ва: ЦВЕ ТЕ,

ДАР КА и ДЕ ЈА НА 

с по ро ди ца ма

(95/256187)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

ИГО РУ

од ГО РА НА, ВЕ СНЕ,

ПЕ КИ ЈА и ИВА НЕ

(116/256235)

По след њи по здрав во ље -

ном 

ИГО РУ
од те та ка с по ро ди ца ма

(105/256125)

По след њи по здрав

ЛА КИ ЈУ
од по ро ди це 

СТО ЈА НОВ СКИ

(106256215)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту и уја ку

од ДУ ДЕ и ТЕ О ДО РЕ

(107/256215)

По след њи по здрав бра ту

ИГО РУ 
НИ КО ЛОВ СКОМ

Се стре ЈА СМИ НА 
и ИВА НА с по ро ди ца ма

(165/265365)

По след њи по здрав бра ту

и уја ку

од ЈО НА, ЈА СМИ НЕ,

МА РИ ЈЕ и НИ КО ЛЕ

(102/256215)

По след њи по здрав нај -

дра жем бра ту и уја ку

од ЗО РИ ЦЕ, МИ ЛЕ ТА 

и МАР КА

(103/256215)

По след њи по здрав 

ИГО РУ
од тет ке ВЕН КЕ и те че

МИ ЛОЈ ЧЕ ТА

(104/256215)

По след њи по здрав

ДЕ ЈА НУ 

ДАН КУ ЦУ

1976–2018.

од БА ЦЕ, АЦЕ, ЕМИ НЕ

и ПЕ ЂЕ с де цом

(149/256315)
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По след њи по здрав дра гом чи ки

МИ РО ЉУ БУ РИ СТИ ЋУ 

МИ ЋИ

од ВА ЛЕ РИ ЈЕ, ОЉЕ и НИ КО ЛЕ

(159/256348)

ТЕ РЕ ЗА АЛА ВА НИЋ БЕ БА

По след њи по здрав од ке ве ША РИ КЕ

(55/256111)

ТЕ РЕ ЗА АЛА ВА НИЋ  БЕ БА
Увек ће мо те пам ти ти као ве се ља ка. По чи вај у ми ру.

ИРИ НА, ЈО ВА НА, НАЈ ДАН и ДЕ ЈАН

(56/256111)

ТЕ РЕ ЗА АЛА ВА НИЋ БЕ БА
По след њи по здрав дра гој Бе би.

ЗО ЛИ, ВЕ РА, СИЛ ВИ ЈА, ВЕ РО НИ КА, ДА НИ ЕЛ ЛУ КАС,

НИ КО ЛАС, ЛИ ЛИ, АВА, STEFFEN и NICK

(57/256111)

Опра шта мо се од ко ле ги ни це 

ТЕ РЕ ЗЕ АЛА ВА НИЋ

и по ро ди ци упу ћу је мо из ра зе нај ду бљег са у че шћа.

Град ска упра ва Гра да Пан че ва

(39/ф)

По след њи по здрав дра гој

БЕ БИ

Тво ја пи сар ни ца

(40/ф)

По сле крат ке и те шке бо ле сти

ТЕ РЕ ЗА АЛА ВА НИЋ

1960–2018.

на ша во ље на пре ми ну ла је 3. мар та, али ће за у -

век оста ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: мај ка ПА У ЛИ НА 

и отац МИ ХАЈ ЛО
(11/256026)

По сле крат ке и те шке бо ле сти, 4. мар та 2018.

пре ми ну ла је на ша  су пру га, мај ка и ба ка, 

ТЕ РЕ ЗА АЛА ВА НИЋ

1960–2018.

За у век ће жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пруг ЂЕРЂ, ћер ка ИВА НА и син

ЖИГ МОНД с по ро ди ца ма
(12/256026)

БЕ БА

Сво јом бри жно шћу и до -

бро том учи ни ла си не за -

бо рав ним оно крат ко

вре ме ко је смо про ве ли

са то бом.

Не ка не бо тво јом ду шом

бли ста.

По ро ди ца БЕР КУ ЉАН

(67/256135)

По след њи по здрав дра гој

БЕ БИ

од ЗО КЕ с по ро ди цом

(71/256141)

ТЕ РЕ ЗА 

АЛА ВА НИЋ

По след њи по здрав на -

шој дра гој Бе би.

Тет ка РА ДА 

и чи ка РУ ДИ ВИГ

(59/256123)

ТЕ РЕ ЗА АЛА ВА НИЋ БЕ БА
6. VI 1960 – 4. III 2018.

Бе ба на мо ја, у тре ну си оти шла и ни шта не ће би -

ти као пре... у сва ком де лу жи во та и ду ше, не до -

ста ја ћеш ми.

ИРЕ НА са СА ЊОМ и ПЕ ЂОМ с по ро ди цом
(60/256123)

По след њи по здрав дра гој 

ТЕ РЕ ЗИ АЛА ВА НИЋ БЕ БИ

од по ро ди ца РА ШО ВИЋ, ПРА СКА ЛО, ВИГ, 

ТО МИН, ЈО ВИЋ, ЂОР ЂЕ ВИЋ и ТО МИЋ
(135/256297)

27. фе бру а ра 2018. пре -

ми ну ла је на ша во ље на

ЗО РА 
СТО ЈА НОВ СКА

1950–2018.
С ве ли ком љу ба вљу чу ва -
ће мо успо ме ну на те бе.
По чи вај у ми ру и не ка те
ан ђе ли чу ва ју.

Тво ји нај ми ли ји

(145/256307)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

КО ВАЧ 

ШАН ДО РУ

од ком ши је ЈО ВЕ 

с по ро ди цом

(78/256154)

По след њи по здрав су пру гу, оцу и де ди

ДА НЕ ТУ БО СНИ ЋУ

1938–2018.

од ње го вих нај ми ли јих: су пру ге МИР ЈА НЕ, 

ћер ке ДА НИ ЈЕ ЛЕ, зе та ВЛА ДИ МИ РА и уну ка

МИ ЛО ША и ДИ НЕ
(147/256313)

По след њи по здрав дра гом та ти

ДА НЕ ТУ БО СНИ ЋУ
1938–2018.

од ње го ве ћер ке ДА НИ ЈЕ ЛЕ, зе та ВЛА ДИ МИ РА  
и уну ке ДИ НЕ.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.
(148/256313)

По след њи по здрав на -

шем дра гом при ја те љу

ДА НЕ ТУ 

БО СНИ ЋУ

од по ро ди це СТОЈ НИЋ

(150/256321)

ДА НЕ БО СНИЋ

По след њи по здрав бра ту Да не ту од се стре ЈО ВАН КЕ

и зе та ЉУ БЕ  и се стри чи не СЛА ВИ ЦЕ с по ро ди цом

(108/256216)

По след њи по здрав на шем дра гом ком ши ји

ДА НЕ ТУ БО СНИ ЋУ

од ста на ра у Осло бо ђе ња 35

(125/256254)

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.

По след њи по здрав бра ту

и стри цу

РА ДО ШУ 

ВУЧ КО ВИ ЋУ

од РА ДО СА ВА

и БИ ЉА НЕ

(101/256213)
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Ту жна ср ца ја вља мо свим ро ђа ци ма, при ја те љи -

ма и по зна ни ци ма да је 28. фе бру а ра 2018, у 78.

го ди ни пре ми ну ла на ша дра га

КА ТА ДРА ГОЈ ЛО ВИЋ
Са хра на је оба вље на 1. мар та 2018, у 15 са ти, на
вој ло вач ком гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пруг ВИ ТО МИР и оста ла 
род би на и при ја те љи

(4/255999)

По след њи по здрав дра гој

се стри

ЖИ ВА НИ

од бра ће: БО БА НА 

и СТА ЋЕ с по ро ди ца ма

(6/255003)

По след њи по здрав ку ми

СТА НИ ЧИ ГО ЈА

од ДУ ША НА РА ДА НО ВИ ЋА с по ро ди цом

(8/ф)

1. мар та 2018. го ди не за у век нас је на пу сти ла на -
ша дра га мај ка, та шта, ба ка и пра ба ка

КО СА РА МАР КОВ
1935–2018.

Не у те шне ћер ке РУ ЖИ ЦА, ДРА ГИ ЦА 
и ЉИ ЉА НА, зе то ви СТО ЈАН и СВЕ ТО ЗАР, уну ци

СВЕ ТЛА НА, НИ КО ЛА, ТИ ЈА НА, СНЕ ЖА НА,
МИР ЈА НА, ЈО ВА НА и НЕ НАД, пра у ну ци 
МИ ХАЈ ЛО, ТА МА РА, НЕ МА ЊА, АН ДРЕЈ 

и ЕЛЕ НА с по ро ди ца ма, као и оста ла род би на 
и при ја те љи

(14/256031)

За све по да ре не тре нут ке и се ћа ња вред на жи во та, на -

шој дра гој

КО СА РИ МАР КОВ
Се стра ДУ ШАН КА, брат ЛА ЗАР, зет МИ ЛИ САВ, 

бра та нац МИ ЛОШ и ње но де те ТА ЊА с по ро ди цом

(15/256031)

По след њи по здрав

ЉУ БИ ЦИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

од ком ши ја 

у Мо ше Пи ја де 118

(29/2560589)

27. фе бру а ра 2018. пре -

ста ло је да ку ца ср це мо -

је мај ке и та ште

ЉУ БИ ЦЕ 

ЈО ВА НО ВИЋ 

ЉУ БИ КЕ
1937–2018.

По след њи по здрав 
дра гој ма ми и та шти од

ћер ке ВЕ СНЕ и зе та
СТЕ ВА НА

(31/256065)

27. фе бру а ра 2018. го ди -
не на пу сти ла нас је на ша
дра га ба ка и пра ба ка

ЉУ БИ ЦА
ЈО ВА НО ВИЋ

ЉУ БИ КА
1937–2018.

С љу ба вљу и по што ва њем
чу ва ће мо успо ме ну на те бе.

Уну ка ЉУ БИ ЦА, унук 
ДА ЛИ БОР и пра у ну ци

МИ ЛИ ЦА, ТЕ О ДО РА 
и ЛА ЗАР

(32/256065)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 4. мар та

2018, у 64. го ди ни, пре ми нуо наш дра ги

БРАН КО РА ДИ ВО ЈЕ ВИЋ

1954–2018.

Са хра на је оба вље на 6. мар та 2018. го ди не, у 14 са ти, на Но вом гро бљу у

Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га БРАН КА, син БРАН КО, се стра БУ ДИМ КА, 

се стри чи не БО ЈА НА и БИ ЉА НА као и оста ла мно го број на род би на 

и при ја те љи
(33/256071)

По след њи по здрав

БРАН КУ 

РА ДИ ВО ЈЕ ВИ ЋУ

од ком ши ја 

у Ки кинд ској 13

(21/256043)

НА ДА МИ РИ ЛО ВИЋ

По след њи по здрав од ста -

на ра  у Гун ду ли ће вој 4.

По чи вај у ми ру.

(36/256080)

Ту жна ср ца оба ве шта ва мо род би ну и при -

ја те ље да је 28. фе бру а ра пре ми ну ла

НЕ РАН ЏА ЖИ ВОЈ НОВ

1929. 
Са хра на је оба вље на 2. мар та на гро бљу у

Омо љи ци.

БА БА НЕ РО, по чи вај у ми ру са да по ред

сво га си на и су пру га. Не до ста јеш нам. 

За у век ће мо те но си ти у ср цу и ра до те се

се ћа ти.

Тво ја де ца

(73/256147)

По след њи по здрав

НЕ РАН ЏИ ЖИ ВОЈ НОВ НЕ РИ

од се стре ВУ КЕ с по ро ди цом из Ва ље ва

(74/25614)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

БРАН КУ 

РА ДИ ВО ЈЕ ВИ ЋУ

Ста на ри у Мо рав ској 11

(99/256208)

С ту гом и бо лом оба ве шта ва мо сву род би ну

и при ја те ље да је 4. мар та 2018. пре ми нуо

наш дра ги

НИ КО ЛА КА РАС
30. VII 1926 – 4. III 2018.

бо рац XII вој во ђан ске уда р не бри га де

Нај дра жи та та и де ко. 

Уте хе не ма, за бо рав не по сто ји за све нас

ко ји те искре но во ли мо, по сто ји ту га и не -

из бри сив бол. Док смо жи ви ти ћеш би ти с

на ма у ср цу и успо ме на ма.

Тво ја ћер ка НА ДА, зет ЂУ РА, унук 

МЛА ДЕН, уну ка МИ ЛИ ЦА, сна ја МА ЈА,

род би на из Кља ји ће ва, Бре стов ца 

и Пан че во, Удру же ње бо ра ца НОР-а 

из Пан че ва, лов ци из Бре стов ца и оста ла

род би на и при ја те љи

(133/256289)

Ба ба

КО СИ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ја уну ка СВЕ ТЛА НА

и зет ЈА НИС

(88/256182)

По след њи по здрав дра гом ко ле ги и при ја те љу

БРАН КУ РА ДИ  ВО ЈЕ ВИ ЋУ

Ко лек тив ДОО „Кут ко”
(162/ф)

По след њи по здрав 

БРАН КУ 
РА ДИ ВО ЈЕ ВИ ЋУ

Ста на ра у Све то за ра
Ми ле ти ћа 88

(166/256368)

Ви ну ла се у цар ство не бе -

ско на ша ба ба и пра ба ба

РАТ КА 
ЈО НО СКИ

Хва ла ти на све му, ми ла
на ша ви ло.

Во ле те тво је: уну ке 
ЈЕ ЛЕ НА и ИВА НА, 
пра у ну ци ЗО РА НА 

и ЛУ КА и зе то ви

(86/256173)

2. мар та 2018. на пу сти ла

нас је на ша во ље на мај ка

РАТ КА 

ЈО НО СКИ

1942–2018.

Би ла си пра ва мај ка и

бо рац. Хва ла ти на све му.

Во ле те тво ји: син 

ВЛА ДО 

и ћер ка МИ КИ ЦА

(87/256173)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

По во дом смр ти на ше Не ран џе Жи вој нов, за хва -

љу је мо се осо бљу Здрав стве не ста ни це Омо љи ца,

Ин фек тив ном оде ље њу, Тран сфу зи ји кр ви, др

Ђе кић, др А. Ко ва че вић на по мо ћи ко ју су јој пру -

жа ли то ком прет ход них го ди на.

За хвал на по ро ди ца
(75/256147)
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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.

У сре ду, 14. мар та на вр ша ва се шест ме се ци от ка ко ни је с на ма

НЕ НАД КЕН ДЕ РЕ ШКИ
Не до ста јеш...

По мен ће мо одр жа ти на Ка то лич ком гро бљу, у 11 са ти.

Су пру га ЈУ ЛИ ЈА НА, син МИ ЛАН, се стра ОЛ ГА АБРА МО ВИЋ 

с по ро ди цом и шу рак ДУ ШАН СА БО ВЉЕВ с по ро ди цом

(80/256168)

Оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље да ће мо 10.

мар та 2018. го ди не да -

ва ти го ди ну да на на шој

мај ци и ба ки

МИ ЉИ 

ТРАЈ КО ВИЋ

Си но ви ПРЕ ДРАГ 

и НЕ НАД с по ро ди ца ма

(117/256238)

ВА ЛЕН ТИ НА ГРЕ ГЕЦ
рођ. Жи га

Де се то го ди шњи по мен би ће одр жан у по не де љак, 12. ма р та 2018.

го ди не, у 12 са ти, на гро бљу Ко теж.

Су пруг ЗВО НИ МИР

(121/256247)

У че твр так, 8. мар та 2018. на вр ша ва се го ди ну да на от ка да ни је с

на ма наш во ље ни

АН ТУН ГРЕ ГЕЦ ТО НИ
По мен ће би ти одр жан у че твр так, 8. мар та 2018, у 18 са ти, то ком

ми се у Ка то лич кој цр кви у Пан че ву.

По ро ди ца

(122/256247)

МИ ЛО РАД ПЕТ КО ВИЋ

Та та, го ди на иде за го ди ном.

По не кад чак за у ста вим сат, а ти и да ље у ср цу мом си јаш ми си јаш,

као ди ја мант.

Твој син

(123/256248)

8. мар та на вр ша ва се де сет го ди на от ка ко ни је с

на ма

МИ ЛО РАД ПЕТ КО ВИЋ

За у век у ми сли ма и се ћа њи ма 

тво је по ро ди це...
(124/256248)

9. мар та 2018. на вр ша ва се три на ест го ди на ту ге, бо ла и пра зни не

от ка ко ни је с на ма наш дра ги

РА ДО ВАН КО ЈИЋ РА ДЕ

Остао је не за бо рав и див не успо ме не! Не до ста јеш!

Тво ји нај ми ли ји: су пру га БОЈ КА, си но ви ИВАН и МИ ЛУ ТИН, 

се стра МИ РА и оста ла род би на 

(130/256274)

Шест ме се ци је од смр ти

на шег зе та и те че

НЕ НА ДА

КЕН ДЕ РЕ ШКОГ

За бо ра ва не ма, са мо ту га

и бол.

ВА СА, ЉУ БИ ЦА, ЗО РАН

и СНЕ ЖА НА

(152/256323)

10. мар та на вр ша ва се

пет на ест го ди на от ка ко

ни је с на ма

БО ШКО БУ СИЋ

Тво ји нај ми ли ји: 

су пру га, син, ћер ка,

зет, сна ја и уну ци

(153/256333)

НЕ НАД 

КЕН ДЕ РЕ ШКИ

Про шло је шест ме се ци

от ка ко ни си с на ма, али

ћеш веч но би ти у на шим

ср ци ма.

По ро ди ца ЧО ЛА КО ВИЋ

(51/256102)

СЕ ЋА ЊЕ

9. III 2004 – 9. III 2018.

ИВАН ПО ПА
СИЛ ВИ ЈА и ДУ ШАН

(100/256210)

СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ГИЋ

ЛЕ ЛА                       АЛЕК САН ДАР
12. III 2005 – 2018. 11. IV 1994 – 2018.

Њи хо ви нај ми ли ји: си но ви МИ ХАЈ ЛО и ЈО ВАН с по ро ди ца ма
(160/256351)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

На вр ши ла се го ди на ка ко нас је на пу стио наш

дра ги та та и де да

ИШТВАН КУ ЗМИЋ ПИ ШТА
5. III 2017 – 5. III 2018.

Увек ћеш оста ти ду бо ко у на шим ср ци ма и бол

ко ји осе ћа мо ни ка да не ће утих ну ти.

Тво ја ћер ка РУ ЖИ ЦА и уну ка БАР БА РА
(161/256352)

Се ћа ње на

ЈО ВА НА ТО ФЕ ЛА

С љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на Вас. 

Ком ши је из згра де у Све то за ра Ми ле ти ћа 93-б
(66/256134)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗЕЦ

СЛО БО ДАН               МИР КО

1951–2016. 1975–2003.

Ва ши нај ми ли ји
(168/256376)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

По след њи по здрав дра гој

су пру зи, стри ни, уј ни,

сна ји, је тр ви, ба ки и пра -

ба ки

ЖИВ КИ 

ПО ПО ВИЋ

од су пру га ЖИ ВА НА 

и по ро ди ца ПО ПО ВИЋ,

ПЕТ КО ВИЋ, 

ЈАР КО ВАЧ КИ, ША КИЋ

и ПА ВЛО ВИЋ

(151/256322)

По след њи по здрав на -

шем 

ЗЛАТ КУ 

ТА ДИ ЋУ

пред сед ни ку 

ФК „Мла дост” Омо љи ца

ИЛИН ЧИЋ и КА НАЧ КИ

(120/256240)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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АН КА 

БА ГА ВАЦ 

МА ЛЕ НА

2016–2018.

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(79/256165)

ЂОР ЂЕ БО ЖИЋ

1932–2017.

С љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на те бе. Не до ста ју

нам тво ја до бро та, тво је ша ле и љу бав пре ма по -

ро ди ци.

Тво ји: ДА ЈА НА, НО ВИ ЦА, ИВАН, НЕ МА ЊА,

АНА, ВИД и МАК СИМ
(81/256169)

ЂОР ЂЕ БО ЖИЋ

1932–2017.

Дра ги мој,

про шла је го ди на и још увек је те шко на ћи ре чи

ко ји ма бих опи са ла ко ли ко ми не до ста јеш.

Тво ја ВЕ РА
(82/256169)

СЕ ЋА ЊЕ

7. III 1988 – 7. III 2018.

БЛА ГО ЈЕ
ТМУ ШИЋ

И по сле три де сет го ди на
се ћа ње и бол за то бом су
исти, јер во ље ни ни кад
не уми ру.
Тво ји: ДРА ГА, ДРА ГАН,
РА ДИ ЦА, АЦА и ДА ЦА

(97/256205)

БО ЈАН ГО СТИЋ

ГЕ НА

Тво је ве ли ко ср це и до -

бра ду ша за слу жу је веч -

но се ћа ње.

По ро ди ца ПЕ ТРОВ

(112/256226)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛО ЈИ ЦА 

ВУ КО ВИЋ

11. II 2008 – 11. II 2018.

Бра ћа и се стра 

с по ро ди ца ма

(115/и)

На вр ша ва се ту жних че -

тр де сет да на от ка ко нас

је на пу стио наш дра ги 

МИ ЛО САВ

БЛА ГО ЈЕ ВИЋ 

ЏИ ЏА

С по што ва њем ће мо 

чу ва ти успо ме ну на те бе. 

Дру штво из „Бо жу ра”:

ДРА ГАН ЧЕ, ЧО ЧЕ, 

СУ ЉА, РА ДЕ, СР ЂАН,

ТИ ТО, ЦВЕ ЛЕ, ТО ЗА

МЕ ХА НИ ЧАР, БО РА,

СКИ, ЛА ЗА, МИ ЋА,

ПАЈ КО и СНЕ КИ

(127/25626)

У су бо ту, 10. мар та 2018. го ди не, у 11 сати, да ва ће мо јед но го ди -

шњи по мен на шем дра гом

ДО БРИ ВО ЈУ ПЕ ШЕВ СКОМ

1934–2017.

Не до ста јеш нам.

Тво ји нај ми ли ји

(128/ф)

9. мар та на вр ша ва се ту жних че тр де сет да на от ка ко нас

је на пу стио наш дра ги

МИ ЛО САВ БЛА ГО ЈЕ ВИЋ ЏИ ЏА
С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ју успо ме ну 

на ње га ње го ви нај ми ли ји

(129/256267)

Дру же наш

МЕТ КО
Пре се лио си се у на ше успо ме не, жи виш кроз на ше при -
че, ево... већ де сет го ди на.

ЗО РАН и ЦИ ЦА

(132/256288)

Про шло је шест ме се ци

од смр ти на шег дра гог

МИ ЛО ША 

ЈО ВА НО ВА

По но сни смо што смо те

по зна ва ли, ни ка да те не -

ће мо за бо ра ви ти.

По ро ди ца 

КА РАН ФИ ЛОВ СКИ

(134/256291)

БО ЈАН ГО СТИЋ ГЕ НА

Оста ћеш за у век с на ма у ми сли ма и ср цу. 

Во ле те пу но: твој кум ПР ЛЕ и дру гар КО РИ ДА
(136/256300)

БО ЈАН ГО СТИЋ

ГЕ НА

По но сан сам што сам

имао та квог уну ка за ко -

јим ћу веч но жа ли ти.

Мно го ми не до ста јеш.

Твој де да ТО НЕ

(138/256300)

У су бо ту, 10. мар та да је мо јед но го ди шњи

по мен на шем дра гом

БО ЈА НУ ГО СТИ ЋУ ГЕ НИ
Го ди на про ђе, го ди на ду га, у ср ци ма на -

шим веч на је ту га.

Оста на ср цу бол на ра на, а тек је про шло

го ди ну да на.

Знај! За у век, за у век ћеш жи ве ти са на ма.

Син ВУК, ћер ка ХЕ ЛЕ НА, отац СА ША,

мај ка ВЕ РИ ЦА, се стра МА РИ ЈА и ба ба

СТАН КА

(137/256303)

БО ЈАН ГО СТИЋ ГЕ НА

За те бе ћу бра те  пла ка ти док су зе не пре -

су ше, за у век део мо је ду ше. Во ле ћу те до

зад њег да на жи во та свог, те би ће би ти по -

све ћен зад њи от ку цај ср ца мог.

Од бра та БА НЕ ТА и се стре МА РИ ЈЕ

(139/256301)

БО ЈАН ГО СТИЋ

ГЕ НА

Оти шао си без по здра ва и

оста вио нас без ре чи... у

су за ма. Во ли мо те веч но.

Кум БО ШИ 

с по ро ди цом

(140/256303)

БО ЈАН ГО СТИЋ 

Од смр ти те ни смо мо гли

са чу ва ти, али чу ва ће мо

те од за бо ра ва. Не ка ти

Бог по да ри веч ни мир и

спо кој. 

Тво ја сва сти ка МА ЈА 

и па ша ГО РАН 

с по ро ди цом

(141/256304)

БО ЈАН ГО СТИЋ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Од тет ке, те че и се ста ра

ГА ГЕ и АЊЕ

(142/256304)

БО ЈАН ГО СТИЋ

Дра ги наш зе те, про шла је

го ди на ка ко ни си ме ђу

на ма, али ћеш за у век би -

ти у на шем ср цу и ми сли -

ма. Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Таст БРАН КО, та шта

ГО ЦА и шу рак СЛА ВЕ

(143/

БО ЈАН ГО СТИЋ
Да ни про ла зе, са мо ту га не. Сто јим у ме -

сту. Је ди но што ме по кре не је сте се ћа ње

на те бе. Мно го је не до вр ше них пла но ва

ко је мо рам да оства рим са ма. Пре те шко

је, али се тру дим. Твој глас ми по ма же да

идем на пред. Сно ви у ко ји ма ме по се ћу -

јеш по ма жу ми да пре гу рам све. Ова ту га

за то бом је веч на, као и на ша љу бав ко јој

ни вре ме, ни све не сре ће не мо гу ни шта.

Во лим те ми ли, за у век.

У ср цу те чу ва ју тво ји нај ми ли ји: су пру га

ЈА СМИ НА, син ВУК и ћер ка ХЕ ЛЕ НА

(144/

ЛА ЗИЋ

НЕ НАД СТО ЈАН
За у век сте бол у на шим ср ци ма. 

МА РИ ЦА, БИ ЉА, МА ЈА, НЕ БОЈ ША, СТЕ ФАН и ВА ЊА

(54/256108)

Го ди не про ла зе, ту га и се ћа ње оста ју

МА РА СА ВИ ЧИЋ
9. III 2008 – 9. III 2018.

Тво ји нај ми ли ји

(111/256250)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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СЕ ЋА ЊЕ

13. мар та 2018. на вр ша -

ва ју се три ту жне го ди не

от кад ни си с на ма

МИ ЛЕН КО 
РА КИЋ
2015–2018.

Веч но ће мо те во ле ти и
чу ва ти од за бо ра ва.

Тво ји нај ми ли ји

(27/256056)

8. мар та  је че ти ри го ди не без мог мла ђег бра та

ИЛИ ЈА ПЕ ШИЋ ЛО ЂИ НОВ
из До ло ва

Во лим те, ту га је у ср цу се стре РА ДО СЛА ВЕ 
с по ро ди цом из Цре па је и Ба нат ског Бре стов ца

(28/256057)

СЕ ЋА ЊЕ

ВО ЈА                     КРУ НА

АН ТА НА СИ ЈЕ ВИЋ   ПЕТ КО ВИЋ

3 го ди не 9 го ди на

Ва шу љу бав и до бро ту но си ће мо веч но у на шим

се ћа њи ма.

Се стре ВЕ СНА и ЉИ ЉА НА с по ро ди ца ма
(58/256119)

Про шло је де сет го ди на

от ка ко ни је с на ма на ша

дра га мај ка и ба ка

РУ ЖИ ЦА 

СТО ЈА КОВ

Чу ва мо те од за бо ра ва.

Тво ја де ца

(63/256127)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН КА 

ТО ДО РОВ

1938–2001–2018.

Го ди не ле те, али не бри -

шу ту гу.

Се стра ХИЛ ДА, зет

СВЕ ТО МИР и ћер ке 

ВЕ СНА и ТА ЊА

(64/256130)

СЕ ЋА ЊЕ

КО СТА 

ЛАЦ КОВ

9. III 1999 – 9. III 2018.

По сто ји не што што не

уми ре, то је љу бав и се ћа -

ње на те бе.

Ћер ка ЗА ГА и зет 

ТО МА ЂУ ЛИ НАЦ

(65/2561319)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

ДУ ШАН

ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ

12. III 2012 – 12. III 2018.

Био си и остао наш по нос.

ДРА ГИ ЦА, ЗО РАН, 

БО БАН и ИВА НА

(69/256138)

На вр ша ва се два на ест го ди на от ка ко с на ма ни -

је на ша 

МИ ЛИ ЦА УН ЧЕ ВИЋ

Го ди не про ла зе, а се ћа ње не бле ди.

Оку пи ће мо се 15. мар та на гро бљу Ко теж, у 11

са ти.

С љу ба вљу по ро ди ца
(70/256140)

11. мар та 2018. на вр ша ва се го ди ну да на от кад ни је с на ма мој дра -

ги Јо ви ша

АН ТО НИ ЈЕ ЈО ВИ ШИЋ
1949–2017.

По мен ће мо одр жа ти у су бо ту, 10. мар та 2018. на Но вом бе жа ниј ском
гро бљу. Бес крај но хва ла за љу бав, то пли ну, зна ње и до бро ту ко је си
ми не се бич но пру жио и ко је не мо гу да за бо ра вим док по сто јим.

Су пру га СНЕ ЖА НА
(72/256144)

9. мар та 2018. на вр ша ва

се се дам ту жних го ди на

од смр ти мог си на

ЂУ РЕ ДО ШЕ НА

ДУ ШКА

Не ка те у ти ши ни веч ног

ми ра пра ти мо ја љу бав

ја ча од за бо ра ва.

Тво ја ма ма ХИЛ ДА

(76/256147)

ИЛИН КА РА ДОЈ ЧИЋ
11. III 2017 – 11. III 2018.

Про те кла је ту жна го ди на без те бе.

Не до ста јеш нам.

Тво ји нај ми ли ји
(77/256613)

Се ћа ње на мо је нај дра же

ХР ЋАН

СЛО БО ДАН           ЈО ЗЕФ

1988–2018. 2014–2018.

Свих ових го ди на би ли сте и оста је те у

сва кој мо јој ми сли, сва кој мо јој су зи и

мно гим при ча ма. Са не из мер ном љу ба ви

чу вам вас од за бо ра ва.

Ту жна мај ка и су пру га ЈЕ ЛИ ЦА

(89/256183)

ВО ЈИ СЛАВ АН ТА НА СИ ЈЕ ВИЋ
Про ла зе да ни, ме се ци, го ди не... Не до ста јеш нам као и

пр вог да на.

Тво ји: БИ ЉА, ЛЕ ЛА и СНЕ ЖА

(119/256241)

У че твр так, 8. мар та 2018. го ди не на вр ша -

ва се че тр де сет да на от ка ко ни је с на ма

на ша дра га

ИРЕ НА КО НЕ СКИ

То га да на одр жа ће мо по мен у 11 са ти, на

гро бљу у Ја бу ци. За у век ћеш би ти у на шем

се ћа њу.

Син ЗО РАН и ћер ка ЗО РИ ЦА 

с по ро ди ца ма

(62/256125)

СЕ ЋА ЊЕ

БЛА ГО ЈЕ ТМУ ШИЋ

1988–2018.

Су пру га СТА НИ СЛА ВА и де ца ИВАН 

и ИВА НА с по ро ди ца ма
(126/256229)

По ла го ди не је от ка да нас је на пу сти ла во ље на

сна ја

БИ ЉА НА ВУ ЈА СИ НО ВИЋ ЗЕЦ

Не до ста јеш нам.

НИ КО ЛА и ЉИ ЉА НА
(53/256107)

Про шло је че тр де сет да на от ка ко с на ма ни је на -

ша дра га

МИ ЛИ ЦА СТЕ ВА НОВ СКА
1944–2018.

По мен ће се одр жа ти 13. мар та, у 11 са ти, на гро -
бљу у Ка ча ре ву.

Ожа ло шће ни: си но ви СЛО БО ДАН 
и ВЛА ДИ МИР, унук МИ ХА И ЛО, сна ја 

ВЕ РО НИ КА и оста ла род би на и при ја те љи
(154/256337)

ЈЕФ ТА 

ГЛА ВО НИЋ

10. III 2014 – 2018.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(146/256310)

СЛАВ КО ИЛИЋ

2009–2018.

Го ди не про ла зе, али ни -

ка да не мо гу из бри са ти

шта си на ма био.

Од за бо ра ва те чу ва ју

тво ји нај ми ли ји

(113/256229)

СЕ ЋА ЊЕ

РАЈ КО ГА РИЋ

1932 – 5. III 2008.

На вр ши ло се де сет го -

ди на от ка да је пре ми нуо

мој дра ги та та.

Ње го ва ћер ка 

СЛО БО ДАН КА 

с по ро ди цом

(96/256194)

МИ РО СЛАВ 

ЈУ РИ ЧАН

2003–2018.

С љу ба вљу тво ја 

СО ФИ ЈА

(157/256341)

На шој ма ми и су пру зи

БИ ЉА НИ ВУ ЈА СИ НО ВИЋ ЗЕЦ

да ва ће мо по ла го ди не, у не де љу, у 12 са ти.

Тво ји: СА ША, АЛЕК САН ДРА и НИ КО ЛА
(164/256361)
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АНА ПАЈ ТАШ

Вре ме про ла зи, бол и ту га не пре ста ју. Не до ста -

јеш мно го.

Тво ји нај ми ли ји
(1/255735)

СЕ ЋА ЊЕ

ПЕТ КО ВИЋ

ВЛА ДИ МИР МИ ЛОШ    РА ДЕН КА     ЗО РАН

1967–2015.         1940–2007. 1918–2012. 1915–2000.

Вре ме про ла зи, а ту га и бол и да ље оста ју у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: НА ДА, ДУ ШАН и БО ШКО 
с по ро ди ца ма ПЕТ КО ВИЋ

(2/255810)

Ро ди те љи мо ји, ни сте за бо ра вље ни

ЧО БА НИН

ЉУ БИ ЦА                   ЂУ РА

1996–2018. 2002–2018.

Ћер ка СЛА ЂА НА с по ро ди цом
(3/

Се ћа ње на на шу мај ку

МЕ ЛА НИ ЈУ

МИ ЛИН

4. III 1999 – 4. III 2016.

Ње на де ца

(7/и)

ДА НИ ЈЕ ЛА МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ

1975–2011.
Че тр де сет и три, на ша је ди на Не ла, а шта сма тра ти же љом за да на -

шњи дан, осим да те на ше ми сли за гр ле, а на ша ту га бу де мир тво -

јој ду ши, а та ту га гу би об лик вре ме ном и кри је се од се бе са ме код

ма ме и та те.

(9/256012)

9. мар та 2018. на вр ша ва

се два де сет осам го ди на

от ка ко ни је с на ма на ша

дра га

РА ДИ СЛАВ КА 

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ
рођ. Гво зде но вић

1950–1990.

Ње ни нај ми ли ји

(10/256024)

У су бо ту, 10. мар та 2018, да ва ће мо по лу го ди шњи по мен на шој во -

ље ној

НА ДИ ТА ДИЋ
Мно го нам не до ста јеш. Стал но си у на шим ми сли ма.

Во ли мо те.

С љу ба вљу и по што ва њем тво ји нај ми ли ји:

ћер ка АН ДРИ ЈА НА и су пруг МИ КАЈ ЛО

(13/256028)

СЕ ЋА ЊЕ

АН КА 

АР БУ ТИ НА
12. III 1998 – 12. III 2018.

Они ко је во ли мо ни кад

не уми ру, они жи ве у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: 

ГО РАН, ЈЕ ЛЕ НА, 

МАР КО и ЛИ ДИ ЈА

(18/256038)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДОЈ КА 

БРА ИЋ

1953–2017.

Дра га Рај ка, мно го ми

не до ста јеш.

Тво ја ВЕ РА

(20/256040)

СЕ ЋА ЊЕ

ДО БРИН КА 

СИ МИ ЈО НО ВИЋ
11. III 1985 – 11. III 2018.

С љу ба вљу и по но сом те

чу ва мо од за бо ра ва.

Су пруг ДУ ШАН, ћер ке

НЕ ДЕЉ КА, НА ДЕ ЖДА

и ВЕ РИ ЦА 

с по ро ди ца ма

(22/256044)

У су бо ту, 10. мар та 2018,

у 11 са ти, на Но вом гро -

бљу, да ва ће мо го ди шњи

по мен на шој

МИ ЉИ 

ТРАЈ КО ВИЋ

Се ћа ња не бле де, љу бав и

бол не пре ста ју.

Су пруг СТО ЈАН

(24/256044)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГАН 

ГРУ БЈЕ ШИЋ

2016–2018.

За у век у мом ср цу и ми -

сли ма.

Тво ја АНА

(25/256048)

7. мар та 2018, је де сет го ди на од смр ти на ше

СЛА ВИ ЦЕ СИВ ЧЕВ

Пра зни на и ту га оста ју.

Ње ни: мај ка КОР НЕ ЛИ ЈА, су пруг ДУ ШАН, 

си но ви ЗЛА ТАН, ДЕ ЈАН и ВЛА ДАН с су пру гом

АЛЕК САН ДРОМ и си ном МИ ХАЈ ЛОМ
(26/256049)

Про шло је шест ме се ци

од смр ти мо је дра ге се -

стре

НА ДЕ ТА ДИЋ

Жи виш у на шим ср ци ма.

Се стра ОЛ ГА 

с по ро ди цом

(34/256077)

У су бо ту, 10. мар та да ће мо го ди шњи по -

мен на шем су пру гу, оцу, де ди  и све кру

ВЛАЈ КУ СТО ЈА НО ВИ ЋУ
из Ка ча ре ва

Вре ме про ла зи, али ти ћеш жи ве ти 

у ср ци ма су пру ге ДА НИ ЦЕ, си на 

БРА НИ МИ РА, сна је СТА НЕ и уну ка 

ПЕ ТРА И ВЕЉ КА

(37/256087)

Се ћа ње на бра та

ВЛАЈ КА

СТО ЈА НО ВИ ЋА

из Ка ча ре ва

Дра ги бра те, сва ким да -

ном ми све ви ше не до -

ста јеш.

Тво ја се стра СО ЛУН КА

с по ро ди цом

(38/256086)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

СВЕ ТИ СЛАВ 

ПА ПИЋ

За у век тво ји: ћер ка

МА РИ ЈА с по ро ди цом

и се стра ЉИ ЉА 

с по ро ди цом

(42/256092)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂУР ЂЕВ

ИВАН       МИ ЛИ ВОЈ   ИВАН КА

20 го ди на 20 го ди на          10 го ди на

Ни ка да вас не ће мо за бо ра ви ти.

СР БА с по ро ди цом
(43/256092)

ВЕЉ КО БРА ШО ВАН

Вре ме про ла зи, се ћа ње оста је.

По ро ди ца КА РА ВЛА
(50/256098)

Бе лов ро ђен дан, а жа лост не из мер на. Не до ста је

тај део по ро ди це

БУ ЦУ

АЛЕК САН ДАР     МА РИ ЈА ПЕ ТАР

Се ћа ња не бле де.

С ту гом у ср цу ТА ШЕ, УНЕ, ПЕ ТРА, ТА ЊЕ, 

ЂЕ НИ ЈА и ЛУ МИ НИ ЦЕ с по ро ди ца ма
(109/256217)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Поста ли сте мете о ро па та, има те
честе гла во бо ље које вас ири ти -
ра ју. На послу је хао тич но, али ви
не може те то да про ме ни те, па је
боље да оду ста не те од хеј то ва ња
пре ма над ре ђе ни ма. Недо ста је
вам спорт, дуго нисте били на
кли за њу.

Вре ме је да иза ђе те у јав ност са
сво јим иде ја ма о новом послу.
Људи воле да сара ђу ју с вама, јер
тежи те дипло ма ти ји и хар мо ни ји.
Парт нер вас подр жа ва у томе, али
би волео да и њега укљу чи те у то.
Здра вље је ста бил но, кон тро ли ши -
те једи но крв ну сли ку пре вен тив но. 

Реши ли сте да се осло бо ди те
лоших нави ка и да се пот пу но про -
ме ни те. Изба ци те из исхра не бра -
шно и шећер и не кон зу ми рај те
алко хол. На послу сте више у поза -
ди ни и одра ђу је те оно што мора те.
При ре ди те изне на ђе ње за парт не -
ра и одве ди те га у спа цен тар.

Кре а ти вац сте по при ро ди,
воли те музи ку и пева ње, али на
то сте мало забо ра ви ли од сил них
оба ве за. Не би тре ба ло да пани -
чи те толи ко због финан си ја, јер ће
се ситу а ци ја код вас уско ро ста би -
ли зо ва ти. Пази те на грло, скло ни
сте анги на ма и пре хла да ма.

Ових дана сте анк си о зни и пре -
ви ше бри не те; поку шај те да дубо -
ко дише те и да се опу сти те. Затр -
па ли сте се мно гим посло ви ма
који вам и нису нео п ход ни, већ
мора те да утвр ди те шта су вам
при о ри те ти. Парт не ру је досад -
но, јер ради те по цео дан.

Ужи ва те у пре но ше њу зна ња
дру ги ма; вре ме је да се фоку си -
ра те на оно што ствар но воли те
да ради те. Аван ту ри ста сте по
при ро ди и боље да се не упу шта -
те у брач не воде, јер бисте се
могли раз о ча ра ти. Здра вље сте
запо ста ви ли, кон тро ли ши те јетру.

Често пре ви ше пома же те дру ги -
ма, а себе запо ста вља те, па су
могу ћи про бле ми са желу цем.
Парт нер није ваша мај ка, да
бисте оди гра ва ли нераз ре ше не
одно се из детињ ства. За вас је
иде ал но да се бави те неким хума -
ним послом за који сте пла ће ни. 

При ме ње на умет ност вас инте ре -
су је више од бизни са, јер све више
има те потре бу да се оса ми те. Раз -
ми шља те о одла ску некуд дале ко од
циви ли за ци је, јер не под но си те
досад не људе. Поку шај те да у њима
види те себе и да се ста ви те у уло гу
дру гог када осе ћа те бес и мржњу.

Веру је те да заслу жу је те бољу
пози ци ју од ове на којој сте тре -
нут но. Раз мо три те могућ ност за
нови посао. Кон тро ли ши те срце
и при ти сак, посеб но ако је у
поро ди ци било ових про бле ма.
Вре ме је за изла зак на кон церт и
ужи ва ње.

Ваша екс цен трич ност и при вла чи и
одби ја људе, јер делу је те ори ги нал -
но, али се тешко укла па те у масу.
Хума ни сте и има те потре бу за
мења њем све та, што ће вам тешко
успе ти. Ако има те добре иде је, вре -
ме је да осну је те неко удру же ње и
започ не те ори ги нал не про јек те.

Успа ва ли сте се од хлад не зиме
и нај ра ди је бисте оти шли у Тај -
ланд и забо ра ви ли све про бле -
ме. Здра вље је про мен љи во, као
и рас по ло же ње. Иде ја о еми гра -
ци ји у топли је кра је ве могла би
да се реа ли зу је, јер већ дуго
сања те о томе.

Ових дана сте под неком тен зи -
јом, пла ши те се све га и нисте опу -
ште ни. Кре ни те на пси хо те ра пи ју,
мен тал но здра вље је важно исто
као и физич ко. Нер ви ра вас рад -
но окру же ње, али засад може те
само да их игно ри ше те, јер не
види те могућ ност за нешто боље.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
13. ја ну а ра: Ању – Ми ле на и Игор Јо ви чић; 24. ја ну а ра: Јо ва ну – Је ле на Ра дло вач -

ки и Љу бо мир Но ва ков; 6. фе бру а ра: Ле о но ру – Со ња Чех и Же ли мир Со ко ла; 11.

фе бру а ра: Ана ста си ју – Ма ри на Ве лич ко вић и Ми лан Илић; 13. фе бру а ра: Те о до -

ру – Ми ли ца и Да ли бор Мла де но вић; 14. фе бру а ра: Ма ри а ну – Сне жа на Му лић

Сто и ка и Ма ри ан Сто и ка, Ни ко ли ју – Бо ја на Пет ко вић и Не над Па у но вић; 17. фе -

бру а ра: Та ру – Та ња и Вла ди мир Ни ко лић, Алек сан дру – Та ма ра и Не над Бо сиљ;

19. фе бру а ра: Ана ста си ју – Мир ја на Злат ко вић и Зо ран Ер цег; 22. фе бру а ра: Ма -

ри ју – Ве сна и Ми лош Сто јиљ ко вић; 24. фе бру а ра: Иву – Ива на Ја ћи мо вић и Иван

Мир ко вић; 27. фе бру а ра: Ле ну – Зо ра на и Зо ран Ни ко лић.     

До би ли си на
24. ја ну а ра: Ан дри ју – Ми ли ја на Мла де но вић и Алек сан дар Бр дар ски; 7. фе бру а ра:

Ву ка ши на – Дра го сла ва и Ду шан Мар че тић; 14. фе бру а ра: Мак си ма – Оли ве ра и

Сло бо дан Трај ко вић; 17. фе бру а ра: Јо ва на – Ви до са ва Ни ка и Дра ган Ра ду; 18. фе -

бру а ра: Ан дри ју – Ми ли ца Ни ка ши нов и Ср ђан Сте фа но вић, Вик то ра – Бра ни сла ва

и Вла сти мир Фо до ра; 19. фе бру а ра: Ми хај ла – Бри ги та Де лић и Пре драг Јо ва но вић,

Ву ка – Ли ди ја Ма рић Ва сил ков и Ре на то Ва со вић; 20. фе бру а ра: Уро ша – Ива на и

Игор Ни ко лић; 22. фе бру а ра: Ми ха и ла – Жи ва на и Мир ко Пе тро вић, Дар ка – Ма ри -

ја и Па вел Ши мак; 24. фе бру а ра: Алек сан дра – Ива на и Ерик По пов, Пе тра – Ива на

и Да ни ел Јан ча; 25. фе бру а ра: Сте фа на – Ива на и Алек сан дар Узон, Ми хај ла – Де -

ја на и Мар ко Ива но вић; 27. фе бру а ра: Да мја на – Ма ри ја и Жељ ко Јев то вић.  

ВЕН ЧА НИ

24. фе бру а ра: Је ле на Кор да и Фи лип Ле ска ро ски, Са ња Ки раљ и Зо ран Мла де но -

вић, Је ле на Ива но вић и Сла во љуб Пе шев ски, Мар та Ле чеи и Зол тан Ке ре кеш; 25.

фе бру а ра: Сла ђа на Ар ваи и Зол тан Ал фел ди, Кри сти на Ла зић и Алек сан дар Да ви -

до вић; 1. мар та: Ро са Ка ље вић и Ра ду ле Ва си ље вић. 

УМР ЛИ

22. фе бру а ра: Све та Ја ћи мов ски (1961), Ми лен ко Ми тић (1946); 23. фе бру а ра:

Ве ни ја Сто ил ков ски (1933), Ра дин ка Об ра до вић (1940), Јо ва Ста но јев (1957), Ви -

лин ка Ка ње вац (1931), Ста на То ро вић (1941); 24. фе бру а ра: Ан ка Ва јић (1931),

Бог дан Ду кић (1939), Га ври ло Ала ва ња (1950), Бра ти слав Ђу кић (1950), Ми ле ва

Пав ко вић (1928), Сте во Ва сић (1934); 25. фе бру а ра: Ми ло рад Ни ко лић (1935); 26.

фе бру а ра: Зо ран То мић (1971), Ста на Чи го ја (1940), Бо ри слав Сто ја ди нов (1927);

27. фе бру а ра: Ол га Ми ло ва но вић (1931), До бри ла Срећ ко вић (1929), Љу би ца Јо ва -

но вић (1937), Сто јан Ми хај ло вић (1939), Бла го рад на Цве та но вић (1940), Пе тар Гу -

цу (1960); 28. фе бру а ра: Ра дош Вуч ко вић (1938), До бри ца Пе тро вић (1939), Ка та

Дра гој ло вић (1940), Не ран џа Жи вој нов (1929); 1. мар та: Ко са ра Мар ков (1935),

Де јан Дан куц (1976). 

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

Ква драт 7 х 7: ае ро бик, еро те ка, Ро ма нов, ота ви на, Бе ни

Хил, ико ни це, Ка ва лек. Ана грам: по вре да на ра ду. Ми ни-

укр ште ни ца: ра ста вић, ис па ри ти, ста ри нар, то ка ти на. Скан -

ди нав ка: Ји нан, ков, Адам, Ди ди, не си гу ран, бат, Аки но,

алав, алов, про мо чи вост, сн, Ан да лу зи ја, ати, р, опе ра ти вац,

ц, Ка ран, ми на ре ти.

Пише: Aлександра
Аризановић

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

АНАГРАМ

НЕ ЗГО ДА НА ПО СЛУ

OПA, „ВРЕ ДАН” УДАР!

Сло го ви: A, БE, ВИК, ВA, ВИ, E, E, И, КA, КA, КO, ЛЕК, MA, НA, НИ, НИ,

НOВ, O, РO, РO, РO, TA, TE, ХИЛ, ЦE.

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. си стем гим на стич ких ве жби на ме ње них

пре те жно же на ма, 2. збир ка ерот ских фил мо ва, 3. ру ска цар ска по ро ди ца,

4. мaла окт авa (итал. муз.), 5. слав ни ен гле ски глу мац, ко ми чар, 6. мaле

ико не, 7. че шко-амерички ша хов ски ве ле мај стор (Лу бо мир).

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

КВАДРАТ 7 х 7

ЖИВИ И

РАДИ У

ПАДИНИ

ЛИЧНОСТ 
СА СЛИКЕ

Правац у
филозофији

Продужити
„Ситроенов”

модел 
аутомобила

Симбол
азота

ЧЛАН
КОВАЧИЧКЕ

ШКОЛЕ
НАИВЕ

Македонско
мушко име

Верност,
приврженост

Кривци
(лат.)

Град 
у Кини

Сој, раса

Златник

Библијски
праотац

Бразилски
фудбалер

Симбол
галијума

Непоуздан

Одјек 
корака

Државница
Корасон

Име глумца
Ћетковића

НАШ 

СЛИКАР

НАИВАЦ

Зелена
површина у

граду

Рачун 
(скр.)

Воњ, 
мирис 
(лат.)

Географска
карта

Прождрљив

Место на
Корзици

Рибарска
мрежа

Притока
Дунава

Пропуст-
љивост 
за воду

Симбол
калаја

Боксер
Русевски

Покрајина у
Шпанији

Коњи
(песн.)

100 м2

Ознака за
пречник

Радник у
оперативи

Први вокал

Симбол
угљеника

Ознака за
тону

Наша 
глумица
(Марија)

Куле уз
џамије

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

ВО ДО РАВ НО: 1. биљ ка бес цвет ни ца, вр ста па пра ти, 2. пре тво -

ри ти се у га со ви то ста ње, 3. са ку пљач ста рих ства ри, ан ти квар,

4. ма ла то ка та.

УС ПРАВ НО: 1. гор њи део сто па ла, 2. пла нин ски врх на Кор зи -

ци, 3. бел гиј ска глу ми ца (Ка трин), 4. пла ни на у за пад ном де лу

Ср би је, 5. ми не рал ни кла и ан ти мо на, 6. ме да из деч је при че

(Пу), 7. име аме рич ког глум ца Хо у ка, 8. по пу лар ни на зив за воз

на пру зи уског ко ло се ка.



тра ди ци о нал не мани фе ста ци -
је, затим разни кон так ти, као и
важне став ке због којих би тре -
ба ло оби ћи неко место. Што се
тиче визу ел ног дела, наро чи то
су упа дљи ве силу е ти це обје ка -
та које при ка зу ју онда шњу архи -
тек ту ру. Жеља нам је да кар ту
пре ве де мо на стра не јези ке, као
и да нешто слич но ура ди мо и у
остат ку Пан че ва, Кови ну и Кова -
чи ци – обја сни ла је коа у тор ка
про јек та. На кра ју ове изу зет но
зани мљи ве вече ри Нико ла Вла -
јић, етно лог-кон зер ва тор, савет -
ник у Заво ду за зашти ту спо ме -
ни ка кул ту ре у Пан че ву, при -
чао је инте ре сант не при че о
живо ту у Вој ној гра ни ци, од тога
како је она била устро је на, до
тога како су њени ста нов ни ци
про во ди ли сва ко дне ви цу.

Све наве де но дово љан је
доказ да ова кул тур на ста за у

кул тур на ста за тре ба да под -
стак не акти ви зам и то да се
обно ви оно што је запу ште но –
поен ти рао је Иво ше вић.

Кар та европ ског фор ма та
Коа у тор про јек та Јеле на Коша -
рић, мастер дизај на, пред ста -
ви ла је нај ви дљи ви ји део про -
јек та – кар ту. У пита њу је саже -
ти мате ри јал публи ко ван на
про ду же ном АЗ фор ма ту, који
садр жи све оно што би могло
да буде инте ре сант но потен -
ци јал ном кори сни ку. Сам
изглед нео до љи во под се ћа на
слич не мапе сва ког зна чај ни -
јег тури стич ког гра да.

– Кар та је читљи ва, па кори -
сни ци помоћу ње могу да шета -
ју сами. Поде ље на је на три
цели не. У увод ном делу су сагле -
да не исто риј ске чиње ни це.
Поред самих насе ља, на мапи
је при ка за но шире под руч је, као

Сви ра не и мање
позна те ства ри
„Орга зма”

Позна ти фронт мен култ ног бео -
град ског саста ва „Елек трич ни
орга зам” Срђан Гој ко вић Гиле
недав но је осми слио свој нови
умет нич ки израз, и то у сарад -
њи с мла дим бен дом „Magic
Bush”. Овај про је кат је у субо -
ту, 3. мар та, пред ста вљен и Пан -
чев ци ма у клу бу „Купе”, чему
је, нажа лост, при су ство ва ло тек
неко ли ко десе ти на људи, на
шта је, можда, ути ца ло и хлад -
но вре ме, али и цена кар те од
(не)вели ких 500 дина ра.

Све у све му, те ноћи се Гиле,
уз помоћ не пре те ра но позна -
тих, али вео ма ква ли тет них и
добро „усви ра них” музи ча ра,
вра тио у про шлост и про ше -
тао кроз вре ме тако што је
публи ку под се тио на рет ко (или

чак никад ужи во) изво ђе не
песме.

Поред ства ри њего ве матич не
гру пе, било је и нуме ра из фил -
мо ва „Како је про пао рокен рол”
и „Црни бом бар дер”, чији је Гој -
ко вић аутор, као и оних из сарад ње

с Дивља ном. Након неко ли ко
песа ма с Гиле то вог соло албу ма
усле ди ла је јед на од позна ти јих
из пери о да њего ве сарад ње с Вла -
дом, Пиком и Шва бом, под нази -
вом „Пру жа”. Потом су се ређа -
ле ства ри „Орга зма”: „Побу на”,
„Све сте ви наше девој ке”, „Какав
је то свет”, „Пољу би ме и при -
знај ми”, па песма посве ће на
Вла ди Дивља ну – „Одне си ме”,
као и нуме ре из наве де них фил -
мо ва: „Хај де реци, девој ко, да ли
сам погре шио”, „Мјау, мјау”,
„Ходам сад као зом би”, а за саму
завр шни цу оста вље не су „Све -
ча не беле кошу ље”.

Мала али ода бра на (и гла -
сна) публи ка успе ла је да изма -
ми музи ча ре на бис, када су
одсви ра ни леген дар ни сон го -
ви „Јед ног зеле ног дана”, „Лут -
ку имам ја” и „Ја не посто јим”,
једи ни од „јачих” хито ва „Елек -
трич ног орга зма” те вече ри.

изглед овог кра ја и оста ви ла
бога то кул тур но наслеђе. Мето -
до ло ги ја је била вео ма зах тев -
на, буду ћи да је ово прва линиј -
ска кул тур на ста за од чети ри у
Срби ји које су тач ка стог типа.
Нисмо има ли ника кво пола зи -
ште, већ смо мора ли да кре не -
мо од нуле, да изра ди мо карак -
те ри за ци ју пре де ла, то јест да
сагле да мо све њихо ве вред но -
сти и истра жи мо то коли ко је
човек ути цао да поста ну оно
што сада јесу – нагла сио је
аутор овог про јек та.

Иде ја је била да се откри је
нешто што је људи ма надо хват
руке, али га је про гу та ла сва -
ко дне ви ца, па је циљ про јек та
да они упо зна ју овда шњу тра -
ди ци ју и кул ту ру, као и раз не
оби ча је, јела, догађаје...

– Наша кул тур на ста за бази -
ра се на дома ћин стви ма, али
ван неких ута ба них начи на
тури зма, што је у успо ну у Евро -
пи. Посто ји више могућ но сти
оби ла ска, а сам кон зу мент тре -
ба да одлу чи како ће ићи –
бици клом, пешке, ауто мо би -
лом... Нада мо се да ће с про -
ле ћа кре ну ти и орга ни зо ва не
туре. Зна чај би могао да буде
више струк – локал на зајед ни ца
тиме сти че иден ти тет и мре жу
инсти ту ци ја, при вред ни ка и дру -
гих заин те ре со ва них стра на;
бога ти јом тури стич ком пону -
дом раз ви ја се и еко но ми ја, а

Петак, 9. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

29ФОТО-РЕПОРТАЖА

Пан че во и инсти ту ци је из поме -
ну тих села.

Потом је исто ри чар Срђан
Божо вић, виши кустос у Народ -
ном музе ју Пан че ва, гово рио о
Вој ној гра ни ци и окол но сти ма
под који ма је она наста ла.

– Након побе да у рато ви ма
про тив Тура ка и дола ска на ове
про сто ре 1716. годи не почи ње
нова епо ха овог дела Бана та.
Аустри јан ци су зате кли мали
број ста нов ни ка, а све је било
запу ште но, па су има ли жељу
да еко ном ски и вој но осна же
ове кра је ве како их Осман ли је
не би поно во зау зе ле. Ради чвр -
шће гаран ци је ста бил но сти цари -
ца Мари ја Тере зи ја одлу чи ла је
да 1764. фор ми ра Банат ску вој -
ну гра ни цу, а један од реги о -
нал них цен та ра био је у Пан че -
ву, где се нала зи ло и седи ште
Два на е сте немач кo-банат ске
реги мен те. Тери то ри ја је учвр -
шће на, ста нов ни штво се уве ћа -
ло, а реги ја се раз ви ја ла у еко -
ном ском, кул тур ном, архи тек -
тон ском и про свет ном погле ду.
Када више није посто ја ла ника -
ква опа сност од Тура ка, Вој на
гра ни ца је и зва нич но уки ну та
1872. годи не рас фор ми ра њем
Два на е сте немач ко-банат ске
реги мен те – навео је Божо вић.

Откриј, упо знај, дожи ви
Банат ска вој на гра ни ца оста -
ви ла је дубок траг у овом кра ју,

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.

Мачорко
Овај еле гант ни лепо тан недав но
се поја вио у Ули ци Радо ја Дома -
но ви ћа у насе љу Тесла, а прет -
по ста вља се да га је неки неса ве -
сни вла сник тамо изба цио.

Реак ци јом пле ме ни тих људи скло њен је на сигур но непо -
сред но пре леде ног тала са и сада тра жи дом.

Мачор ко има око чети ри кило гра ма и за њега су обез бе ђе -
ни чипо ва ње, вак ци на и кастра ци ја. Тре ба ло би да га буду ћи
удо ми тељ држи искљу чи во у ста ну или у кући и да га не
пушта на ули цу. Све дру ге инфор ма ци је могу се доби ти на
теле фон 060/513-72-00.

Чупко 
и Блеки
Пре слат ки весе ља ци потом ци су маме
Мили це, коју је неко, иако скот ну(?!),
изба цио на гра ди ли ште у цен тру гра -
да. Међу тим, оно што их је потом
заде си ло, пра ви је хорор – овим добро -
ћуд ним чупав ци ма баче на је хра на „фило ва на” ексе ри ма, с
циљем да се они неми ло срд но укло не с поме ну те лока ци је.

Сто га тра у ме ових мла ду на ца од непу них годи ну дана тре -
ба што пре да се окон ча ју удо мља ва њем.

Они су крај ње дру же љу би ви и пито ми; биће срећ ни пар че -
том дво ри шта, које би зауз врат чува ли, а љубав гаран то ва но
пру жа ју без у слов но. Кон такт-теле фон је 064/29-22-636.

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.

Већ годи на ма се у нашем гра -
ду (ван)инсти ту ци о нал но гово -
ри о пер спек ти ва ма у обла сти
тури зма. Не рачу на ју ћи рет ке
изу зет ке, у поме ну тој обла сти
није се пре те ра но дале ко оти -
шло, иако се мно ги закли њу у
несум њи ви потен ци јал.

Ипак, да се у том погле ду
нешто кон крет но може напра -
ви ти, пока за ла је гру па пуких,
али упо р них и при том мла дих
и обра зо ва них енту зи ја ста из
Удру же ња гра ђа на „Пагус”.

Они су недав но јав но сти пре -
до чи ли про је кат „Кул тур не ста -
зе Банат ске вој не гра ни це”, који
по свим европ ским стан дар ди -
ма у нај бо љем све тлу пред ста -
вља тури стич ке ресур се у пет
јужних пан че вач ких насе ље -
них места.

Про је кат „Кул тур не ста зе Банат -
ске вој не гра ни це”, ина че четво -
ро го ди шњи поду хват Удру же -
ња гра ђа на „Пагус”, про мо ви -
сан је у сре ду, 28. фебру а ра, у
Народ ном музе ју Пан че во.

Реч је о кру ни више го ди шњег
рада гру пе мла дих и обра зо ва -
них људи на некој врсти истра -
жи вач ког пио нир ског поду хва -
та, чији је циљ био расве тље ње
бога те зао став шти не јед не од
нај на пред ни јих овда шњих реги -
ја, наста ле у 18. и 19. веку. Она
је резул тат интен зив них пози -
тив них про ме на у вре ме вла -
да ви не аустриј ског дво ра на
овим про сто ри ма, а огле да се
у оби љу тра го ва у разним обла -
сти ма – од архи тек ту ре, пре ко
еко но ми је, до кул ту ре – што
би у будућ но сти тре ба ло да
чини око сни цу тури стич ке
пону де.

Поме ну те енту зи ја сте су све
то лепо упа ко ва ле, а засад нај -
ви дљи ви ји део ура ђе ног јесте
кар та чији је мото „Откриј, упо -
знај, дожи ви”.

Вре ме интен зив ног раз во ја
ове реги је
Пред ста вља ње је запо че ла чла -
ни ца удру же ња „Пагус” Мари -
ја Ћуко вић, с неко ли ко увод -
них напо ме на, и при том иста -
кла да је про је кат обу хва тио
кул тур ну башти ну у пет јужних
насе ље них места, а подр шку су
му пру жи ли Град Пан че во, као
и Тури стич ка орга ни за ци ја

ПРЕД СТА ВЉЕН ПРО ЈЕ КАТ О ТУРИ СТИЧ КОМ ПОТЕН ЦИ ЈА ЛУ ЈУЖНИХ НАСЕ ЉЕ НИХ МЕСТА

КУЛ ТУР НЕ СТА ЗЕ БАНАТ СКЕ ВОЈ НЕ ГРА НИ ЦЕ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

па сва ко село има шта да пону -
ди из тог вре ме на. С тим у вези,
аутор про јек та мастер инже -
њер пеј за жне архи тек ту ре Мар -
ко Иво ше вић поку шао је да
обја сни оно што је рађено у
прет ход не чети ри годи не.

– За то вре ме про чи та не су
сто ти не стра ни ца лите ра ту ре,
ана ли зи ра не хиља де фото гра -
фи ја, сагле да но је мно штво
исто риј ских кара та и напра -
вље но без број беле шки, што је
резул ти ра ло с три ста куца них
стра на сту ди ја. А зашто смо то
ради ли? Појам кул тур них ста -
за нисмо изми сли ли ми, јер у
Евро пи посто ји три де сет годи -
на. Оне има ју сво ју тежи ну и
мора ју да испу не одређене кри -
те ри ју ме, дефи ни са не разним
акти ма, а посто ји чак и инсти -
тут који то про пи су је – почео
је Иво ше вић.

Про је кат који обу хва та пет
јужних насе ље них места – Вој -
ло ви цу, Стар че во, Омо љи цу,
Ива но во и Бре сто вац – може
се све сти на неко ли ко сег ме -
на та.

– Пре све га, тра са мора има -
ти опи пљи во кул тур но наслеђе,
које смо иден ти фи ко ва ли у сва -
ком селу пона о соб, а тема тре -
ба да буде од међуна род ног
зна ча ја с јасном вре мен ском
одред ни цом. Опре де ли ли смо
се за Банат ску вој ну гра ни цу,
јер је она умно го ме одре ди ла

ГИЛЕ И „MAGIC BUSH” ОДР ЖА ЛИ КОН ЦЕРТ

Од Дивља на до „Бом бар де ра”

Аутори пројекта

Влајић и Божовић

и места где су некад биле насе -
о би не, попут Мари је фел да и
Ђурђева, која су због изли ва ња
Дуна ва исе ље на. Тре ћа цели на
су кори сне инфор ма ци је, а ту
је и гра фи кон који при ка зу је
кре та ње водо ста ја. С дру ге стра -
не, пред ло же но је и шта све
неко тре ба да обиђе како би
упо знао место. Наве де не су и

будућ но сти може бити у жижи
дома ће и стра не јав но сти и
веро ват но је пре те ча шире
тури стич ке пону де.

А сви који су жељ ни зна ња,
као  и лепе  и садр жај не шет ње
пан че вач ким југом,   могу   за
поче так  наба ви ти   поме ну те
кар те  у сео ским домо ви ма кул -
ту ре.



У Новом Саду је про шлог
викен да одр жа но Првен ство
Вој во ди не у стре ља штву, на
којем је насту пи ло седам так -
ми ча ра Стре љач ке дру жи не
„Пан че во 1813”.

Дејан Пешић је осво јио сре -
бр ну меда љу у гађа њу из
вазду шне пушке, с 592 кру га,
док је еки па сени о ра, коју су,
поред Деја на, чини ли и Дали -
бор и Алек сан дар Павло вић,
зау зе ла четвр то место.

Тим сени о ра у гађа њу из
пишто ља осво јио је брон за ну
меда љу. Пуца ли су Алек сан -
дар Зубо вић, Јован Павли ца
и јуни ор Ђор ђе Јов че вић.

Обе сени ор ске еки пе, као
и Ђор ђе Јов че вић, пла си ра ле
су се на Првен ство Срби је,
које ће бити одр жа но 17. и
18. мар та у Сме де ре ву.

Фина ле Лиге мла ђих јуни -
о ра Вој во ди не одр жа но је тако -
ђе у Новом Саду, а пан че вач -
ки стрел ци су и на том над -
ме та њу има ли мно го успе ха.

Мари ја Алек сић је у основ -
ном мечу упу ца ла 385 кру го -
ва и с тим резул та том осво -
ји ла је брон за ну меда љу у
кон ку рен ци ји кадет ки ња. У
фина лу, у кон ку рен ци ји мла -
ђих јуни ор ки, у изван ред ној
бор би са ста ри јим так ми чар -

ка ма Мари ји је одлич је изма -
кло за све га 0,2 кру га.

У екип ној кон ку рен ци ји тим
мла ђих јуни ор ки СД-а „Пан -
че во 1813” осво јио је сре бр но
одлич је. Еки пу су чини ле
Мари ја Алек сић, Ана ста си ја
Гру јо ски и Ива на Вислав ски.
Мушка еки па је зау зе ла четвр -
то место, а гађа ли су Алек са
Рако њац, Сте фан Рађе но вић
и Алек сан дар Павло вић.

Мла дим стрел ци ма је ово
било при прем но так ми че ње
за Првен ство Вој во ди не по Б-
про гра му, које ће бити одр -
жа но 24. мар та у Врба су.

У Зре ња ни ну је про шлог
викен да одр жа но сени ор ско
Првен ство Срби је у џуду. ЏК
Дина мо се пред ста вио са
седам бора ца, који су осво ји -
ли три меда ље.

Нај у спе шни ја је била
Андреа Сто ја ди нов, која се
оки ти ла шам пи он ском титу -
лом у кате го ри ји до 48 кг.
Брон за на одлич ја су заслу -

жи ле Анђе ла Ран ђе ло вић и
Сара Слав ко вић. На пета
места су се пла си ра ли Анђе -
ла Раду ло вић и Алек са Сто -
ја ди нов.

Нико ла Достић и Игор
Ома ста има ли су по два пора -
за, а Филип Рин ко вец није
насту пио због повре де задо -
би је не у полу фи на лу Првен -
ства Вој во ди не.

Субо та – дан 
за одбој ку

Борац про тив 
Јаго ди не, па Дина мо
и Желе зни чар

Спу ште на је заве са на регу лар -
ни део првен стве не трке за
бодо ве у Супер ли ги за одбој -
ка ши це. Попу лар не пан че вач -
ке „лави це” забли ста ле су у
фини шу шам пи о на та, „веза ле”
су три побе де, па су на кра ју
осво ји ле сед мо место. То је
вели ки успех, јер такав пла -
сман нису оче ки ва ли ни они
нај ве ћи опти ми сти.

Када је стар то ва ла сезо на,
сви у ЖОК-у Дина мо има ли су
један циљ – избе ћи директ но
испа да ње. То зна чи да би тада
и пла сман на деве то место, које
води у бараж с дру го пла си ра -
ном еки пом Прве лиге, био пун
пого дак. Ипак, како је првен -
ство одми ца ло, „лави це” су
поста ја ле све боље, а када је
било нај по треб ни је – пока за ле
су сву сво ју сна гу. У одлу чу ју -
ћим сусре ти ма савла да ле су све
директ не кон ку рен те, одно сно
тимо ве из „доњег дома” првен -
стве не табе ле, па су већ тада
наго ве сти ле да се неће одре ћи
ста ту са супер ли га ша.

А финиш првен ства био је
за пам ће ње. Пред рас по ло же -
ним девој ка ма, које с клу пе
пред во ди тре нер Нико ла Јер -
ко вић, нај пре је пао Пар ти зан
у Бео гра ду, потом је у Хали
спор то ва на Стре ли шту оруж је
морао да поло жи и изра зи ти

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„ЛАВИ ЦЕ” У БОР БИ ЗА ТИТУ ЛУ

Лај ков цу, где су одме ри ле сна -
гу с дома ћим Желе зни ча ром,
који је шам пи о нат окон чао на
дру гом месту и еки пом која је
у фина лу нај ма сов ни јег так ми -
че ња осво ји ла тро феј савла дав -
ши Црве ну зве зду.

Реванш меч изме ђу Дина ма
и Лај ков чан ки биће на про гра -
му у субо ту, 10. мар та. Биће то
добра при ли ка за све љуби те ље
игре пре ко мре же у нашем гра -
ду да дођу у што већем бро ју у
Халу спор то ва на Стре ли шту и
поздра ве девој ке, које су већ
оства ри ле огро ман успех. Од
гото во отпи са них Дра га на Мар -
ко вић и њене дру га ри це сти гле

фаво рит – субо тич ки Спа р так,
а онда су „лави це” зада ле и
послед њи уда рац. На госто ва -
њу у Срем ској Митро ви ци
савла да ле су и дома ћи Срем,
па с нова три бода не само да
су избе гле бараж већ су на кра -
ју пре ско чи ле и Клек и Пар ти -
зан, те су дошле у ситу а ци ју да
са сед мог места кре ну и у бој
за титу лу прва ка Срби је.

Због игра ња финал ног тур -
ни ра Купа Срби је про шлог
викен да није било одбој ка шких
првен стве них иску ше ња, па је
тако плеј-оф у Супер ли ги стар -
то вао у сре ду, 7. мар та. Одбој -
ка ши це Дина ма су госто ва ле у

су до плеј-офа. Без обзи ра на
резул тат, оне су већ побед ни -
це. Утак ми ца почи ње у 19 сати.

После крат ке пау зе трку за
бодо ве у Првој лиги наста ви ће
и одбој ка ши Бор ца из Стар че -
ва. Мом ци које пред во ди тре -
нер Душан Јовић у субо ту, 10.
мар та, доче ку ју тим Јаго ди не.

Давор Мило ше вић и њего ви
саи гра чи у овај меч ула зе као
апсо лут ни фаво ри ти, па уко ли -
ко оства ре оче ки ва ну побе ду,
наста ви ће трку за дру го пла си -
ра ним Пар ти за ном. Утак ми ца
изме ђу Бор ца и Јаго ди не почи -
ње у 16 сати, што зна чи да ће
субо та у нашем гра ду бити резер -
ви са на за игру пре ко мре же.

ПОКРА ЈИН СКА НАД МЕ ТА ЊА СТРЕ ЛА ЦА

„ДРУ ЖИ НА” У ВРХУ

СПОРТ
Петак, 9. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Чла но ви Теквон до клу ба
Коло се ум из нашег гра да над -
ме та ли су се про шлог викен -
да на тур ни ру у Зре ња ни ну.
У кон ку рен ци ји пре ко 500
бора ца из 49 клу бо ва из шест
зема ља клуб из Пан че ва пред -

ста вио се са 24 так ми ча ра,
који су осво ји ли 27 меда ља.

Нај вред ни је тро фе је су
заслу жи ли: Лука Ран ђе ло вић,
Лена Додић, Мили ца Матић,
Мили ца Недел ков ски, Анђе -
ла Шешун и Мари ја Стој ков -
ски. Сре бр на одлич ја су зара -
ди ли: Андреа Дра го је вић,
Ђор ђе Петр ов, Тара Милен -
ко вић, Ања Иван ков и Миња
Бојо вић, а брон за на: Кри сти -
на Жива но вић (фор ме и бор -
бе), Ена Мар ко вић, Сара Цвет -
ко вић, Вања Миче вић (две),
Уна Ковач, Андреа Дра го је -
вић, Иван Матић, Ања Иван -
ков, Раст ко Доста нић, Нема -
ња Вер ме зо вић, Мар ко Андо -
нов ски, Алек са Ран ђе ло вић и
Лука Бабић.

У екип ном пла сма ну, у
кадет ској и сени ор ској кон -
ку рен ци ји, ТК Коло се ум је
заслу жио пеха ре за дру го
место.

У исто вре ме, Лара Бокун,
чла ни ца ТК-а Коло се ум, бра -
ни ла је боје наци о нал ног тима
Срби је у Бугар ској, на тур ни -
ру Г1 кла се „Софи ја опен”, и
изгу би ла је у бор би за меда љу.

ТЕКВОН ДО НАД МЕ ТА ЊЕ У ЗРЕ ЊА НИ НУ

БРОЈ НE MЕДАЉЕ ЗА КОЛО СЕ УМ

Динамо игра у
Сакулама

Железничар дочекује
Омладинац

Љуби те љи нај ва жни је спо ред -
не ства ри на све ту у нашем гра -
ду и око ли ни, пого то во они који
пра те зби ва ња у нижим фуд -
бал ским лига ма, конач но су
доче ка ли сво јих пет мину та.
После дуге зим ске пау зе наред -
ног викен да ће попу лар на „буба -
ма ра” кре ну ти с цен тра, како у
срп ским, тако и у вој во ђан ским,
али и под руч ним лига ма.

Током тро ме сеч не пау зе сви
фуд бал ски колек ти ви из Пан -
че ва и око ли не има ли су довољ -
но вре ме на да се при пре ме за
иску ше ња која им пред сто је
овог про ле ћа. Наста вак првен -
стве не трке за бодо ве сва ки
тим доче ку је с дру га чи јим
амби ци ја ма, али нема сум ње
да ће сви мече ви при вла чи ти
пажњу гле да ла ца, јер је на
„малим” фуд бал ским тере ни -
ма оду век тако.

У цен тру пажње пан че вач ке
фуд бал ске јав но сти биће Дина -
мо 1945 и Желе зни чар, који
се так ми че у Срп ској лиги гру -
па „Вој во ди на”.

Попу лар ни „брзи воз” наста -
вак трке за бодо ве доче ку је као

осва јач тур ни ра „Чука ри ца
2018”, на коме се над ме та ло
девет на ест тимо ва. Мом ци које
пред во ди тре нер Алек сан дар
Сте ва но вић у фина лу овог јаког
так ми че ња савла да ли су еки -
пу Цара Кон стан ти на из Ниша
с 3:1. Голо ве за пан че вач ки тим
пости гли су Арбу ти на (два) и
Сто ја нов ски.

Дина мо је играо у саста ву:
Чано вић, Воји но вић, Петро вић,
Неду чић, Мар ја но вић, Рашић,
Нико лић, Јавор, Чикић, Ива -
но вић и Сто ја нов ски, а при ли -
ку су доби ли и: Томић, Велич -
ко вић, Дашић, Мар ко вић, Бра -

јо вић, Вуко вић, Арбу ти на, Сто -
ја нов, Гли го ри је вић, Лази ни ца
и Аме ри јан.

Побед ни ку тур ни ра на глав -
ном тере ну ФС-а Бео град на
Ади Циган ли ји пехар је уру -
чио про мо тер тур ни ра Мио драг
Мар таћ. За нај бо љег игра ча је
про гла шен Вања Вуко вић, а
при зна ње за нај у спе шни јег тре -
не ра заслу жио је Алек сан дар
Сте ва но вић из Дина ма.

– Сма трам да смо при прем -
ни пери од добро одра ди ли и
да спрем но доче ку је мо поче -
так про лећ ног дела шам пи о -
на та. Мом ци су били вред ни,
испо што ва ли су сво је оба ве зе
и веру јем да ћемо наста ви ти
кон ти ну и тет добрих ига ра и
резул та та. Јесен смо завр ши -
ли на дру гом месту на табе ли,
али иако нам прво пла си ра ни
Бечеј „бежи” једа на ест бодо -
ва, неће мо се уна пред пре да -
ва ти, већ ћемо дати све од себе
како бисмо дости гли лиде ра.
Спорт ски је нада ти се. Мом -
ци су спрем ни, нема повре ђе -
них, сви су у пого ну и с нестр -
пље њем оче ку је мо први сусрет
овог про ле ћа – рекао је у теле -
фон ском раз го во ру тре нер
Дина ма 1945 Алек сан дар Сте -
ва но вић.

Током зим ског пери о да у
ФК-у Желе зни чар дошло је до
неко ли ко про ме на. Јед на од
основ них је да ће попу лар ну
„дизел ку” у про лећ ном делу
Срп ске лиге „Вој во ди на” пред -
во ди ти тре нер Горан Мрђа. Под
руко вод ством новог шефа
струч ног шта ба и њего вих
сарад ни ка, мом ци су одра ди -
ли ком плет не при пре ме, а оди -
гра ли су и шест кон трол них
утак ми ца, у који ма су оства -
ри ли скор од чети ри побе де и
два пора за.

– Мно го вре ме на смо потро -
ши ли на про це њи ва ње ква ли -
те та нових игра ча. Још увек
нисмо дости гли ниво жеље не
фор ме, али сигу ран сам да ће
се, како вре ме буде одми ца ло,
сло жи ти све коц ки це у тиму.
Већ у првом колу оче ку је мо
тежак меч про тив Омла дин ца
из Нових Бано ва ца – иста као
је тре нер Желе зни ча ра Горан
Мрђа на кон фе рен ци ји за нови -
на ре одр жа ној у про сто ри ја ма
клу ба у уто рак, 6. мар та.

Оно што је нај ва жни је, сви
прво тим ци „дизел ке” су спрем -
ни за нове првен стве не окр ша је.

– Иза нас су два месе ца
тешког рада. Оста ли смо без
неко ли ко стан дард них прво ти -
ма ца, носи ла ца игре у јесе њем
делу, па је на нама сада још
тежи зада так да се кон со ли ду -
је мо, али и да мла дим фуд ба -
ле ри ма помог не мо да се адап -
ти ра ју и при пре ме за тешке
дуе ле. Омла ди нац је јак про -
тив ник, из врха табе ле, а зна
се да је сва ки поче так по пра -
ви лу и нај те жи. Ипак, надам
се нај бо љем, а пози вам и нави -
ја че да дођу у што већем бро ју
и да подр же под мла ђе ни тим
Желе зни ча ра – рекао је капи -
тен „дизел ке” Дани ло Кова че -
вић.

Прву утак ми цу у про лећ ном
делу шам пи о на та Желе зни чар
ће оди гра ти у неде љу, 11. мар -
та, на СЦ-у „Мла дост”. Меч
почи ње у 14.30.

ИЗМЕ ЂУ ДВА ГОЛА

„БУБА МА РА” КРЕ ЋЕ С ЦЕН ТРА

Стране припремио

Александар
Живковић

ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ У ЏУДУ

АНДРЕА ШАМ ПИ ОН ДРЖА ВЕ
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викен да

Одбој ка

СУПЕР ЛИ ГА

жене

Пан че во: ДИНА МО –ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР

субо та, 19 сати

ПРВА ЛИГА

Пан че во: БОРА Ц–ЈА ГО ДИ НА

субо та, 16 сати

ДРУ ГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Сом бор: ВОЛЕЈ СТАРС – ОДБОЈ КА 013

Руко мет

СЕХА ЛИГА

Пан че во: ДИНА МО –ЗА ГРЕБ

среда, 14. март, 20 сати

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Куче во: КУЧЕ ВО – ЖРК ПАН ЧЕ ВО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабу ка: ЈАБУ КА –МЛА ДОСТ

субо та, 19 сати

Теме рин: МЛА ДОСТ –ДО ЛО ВО

ДРУ ГА ЛИГА „СЕВЕР”

Пан че во: ОРК ПАН ЧЕ ВО – Н. ПАЗО ВА

недеља, 18.30

Кошар ка

ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ

Нови Сад: ВОЈ ВО ДИ НА –ТА МИШ

ПРВА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА

Апа тин: ДУНАВ – КРИС КРОС

ДРУ ГА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА

Кача ре во: ЈЕДИН СТВО –ЈА ДРАН

Пан че во: ДИНА МО – РУ КОШ

Фуд бал

СРП СКА ЛИГА „ВОЈ ВО ДИ НА”

Саку ле: БОРАЦ – ДИНА МО 1945

Пан че во: ЖЕЛЕ ЗНИ ЧА Р–О МЛА ДИ НАЦ

неде ља, 14.30

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИГА „ИСТОК”

Сутје ска: РАД НИЧ КИ –МЛА ДОСТ

ПРВА ЈУЖНО БА НАТ СКА ЛИГА

Баран да: РАД НИЧ КИ –ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА

Ц. Црква: ВОЈ ВО ДИ НА – ЈЕДИН СТВО (К)

Ива но во: СТРЕ ЛА – ЈЕДИН СТВО (В)

Гре бе нац: ВУЛ ТУ РУЛ –СЛО ГА

Цре па ја: ВОЈ ВО ДИ НА –БО РАЦ

Про шло не дељ ни
резул та ти

Руко мет

СЕХА ЛИГА

Пан че во: ДИНА МО –ВАР ДАР 23:27

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Пан че во: ЖРК ПАН ЧЕ ВО – МЕТА ЛАЦ 39:29

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Б. Палан ка: ЛАВО ВИ –ЈА БУ КА 32:28

ДРУ ГА ЛИГА „СЕВЕР”

Јаша Томић: РАД НИЧ КИ – ОРК ПАН ЧЕ ВО 27:31

Кошар ка

ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ

Пан че во: ТАМИШ –СЛО ГА 112:58

ПРВА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА

Пан че во: КРИС КРОС – ВРБАС 67:72

ДРУ ГА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА

С. Пазо ва: С. ПАЗО ВА – ДИНА МО 68:73

Б. Н. Село: БНС–ШИ МА НОВ ЦИ 70:63
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Sondrin

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лх6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Кра љев ча ни без 
ика квих шан си

Сле ди госто ва ње у
Новом Саду

Утак ми ца ма 21. кола про шлог
викен да је наста вље на првен -
стве на трка за бодо ве у Кошар -
ка шкој лиги Срби је. Пораз на
Зла ти бо ру није мно го поре ме -
тио ритам мома ка које пред во -
ди тре нер Бојан Јови чић. Иако
им је у госте дола зи ла послед -
ње пла си ра на еки па, Мла ден Вит -
ко вић и њего ви саи гра чи добро
су се при пре ми ли за дуел про -
тив „фење ра ша”. Тре ни ра ли су
добро, мак си мал но моти ви са но
и анга жо ва но, нијед ног тре нут -
ка не желе ћи да пот це не рива -
ла. Што је нај ва жни је, тако су
оди гра ли и сам меч, па Кра љев -
ча ни нису има ли баш ника кве
шан се у Хали спор то ва на Стре -
ли шту: Тамиш –Сло га 112:58, по
четвр ти на ма 32:9, 29:23, 21:13
и 30:13.

Побед ник у дуе лу два ју нерав -
но прав них рива ла био је познат
већ после првих десет мину та
утак ми це. Тамиш је прву четвр -
ти ну добио и више него убе -
дљи во, а раз ли ка од 23 пое на
не да је била недо сти жна за
Кра љев ча не, већ се из мину та
у минут само уве ћа ва ла.

Бојан Јови чић је ову утак -
ми цу иско ри стио да при ли ку
пру жи и мом ци ма који су током
шам пи о на та има ли мању мину -
та жу, па су они нај и ску сни ји,

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТАМИШ РАС ТУ РИО СЛО ГУ„ОСВО ЈЕ НА” ТУРИ ЈА
Чла но ви Џудо клу ба Једин ство
из Кача ре ва били су вео ма
актив ни про шлог викен да.

На тур ни ру у Србо бра ну, под
нази вом „Тури ја 2018”, у кон -
ку рен ци ји 300 бора ца из пет
зема ља, Андри ја на Крте нић је
осво ји ла нај сјај ни је одлич је.

ЏК Једин ство, иако нај мла -
ђи клуб, на Првен ству Срби је
за сени о ре имао је две так ми -
чар ке. Запа жен успех оства ри -
ла је Ива на Нов ко вић, која се
пла си ра ла на пето место.

ШКО ЛА ШАХА
Одне дав но у ШК-у „Све то зар
Гли го рић Гли га” из нашег гра -
да ради и струч на шко ла шаха
за нај мла ђе, коју воде Ненад
Робуљ и Стан ко Мила но вић.

Тре нин зи се одр жа ва ју поне -
дељ ком, уто р ком и четврт ком
од 18 сати. При ли ком при је ма
у шко лу тести ра ња ће врши ти

наши нај бо љи шахи сти са
интер на ци о нал ним титу ла ма.

Наста ва се одр жа ва у про -
сто ри ја ма клу ба, у Ули ци Вука
Кара џи ћа 4, а обез бе ђен је и
цело ку пан инвен тар који је
потре бан за рад.

НОВО САД СКА 
СТРЕ ЛА

У Новом Саду је про шлог
викен да одр жан тур нир у стре -
ли чар ству под нази вом „Ново -
сад ска стре ла”, на којем је уче -
ство ва ло и три на ест чла но ва
СК-а Пан че во.

У кате го ри ји вете ра на Дра -
ган Брза ко вић се оки тио сре -
бр ном меда љом, а Мило ван

Вујић је зара дио брон зу. Урош
Јакоб и Сте фан Кља јић су осво -
ји ли сре бро одно сно брон зу у
над ме та њу каде та, док је еки -
па каде та у саста ву Урош Јакоб,
Сте фан Кља јић и Јован Шпе -
хар обо ри ла недав но поста вље -
ни држав ни рекорд, са 1.481
бодом. Тим сени о ра је зау зео
тре ће место, а гађа ли су Дра -
ги ша Јев тић, Дејан Фор го и
Ненад Димић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

стан дард ни прво тим ци већи
део сусре та про ве ли на клу пи,
гле да ју ћи мла ђе коле ге како
без про бле ма „руше” Сло гу.

Без обзи ра на вели ку раз ли -
ку у ква ли те ту, све нави ја че
Тами ша може да охра бри чиње -
ни ца да су мом ци озбиљ но и
про фе си о нал но при шли и овој
утак ми ци и да су, што је и нај -
ва жни је, одр жа ли корак са еки -
па ма које се боре за плас ман у
Супер ли гу.

Тим из нашег гра да играо је
у саста ву: Нема ња Ђор ђе вић
(осам пое на), Нико ла Соча нац
(13), Дани ло Лан гу рић (девет),
Вла ди мир Кање вац (девет),
Петар Бало вић (три), Мла ден
Вит ко вић (шест), Дими три је
Раи че вић (16), Иван Сми ља -
нић (шест), Сте фан Савић (15),
Душан Кне же вић (шест), Сте -
фан Митро вић (19) и Миљан
Раден ко вић (два пое на).

– Била је то вео ма важна
побе да, која нас је при бли жи -
ла нашем циљу, а то је пла -
сман у Супер ли гу. Били смо
све сни важно сти ове утак ми -
це, па смо од самог почет ка
дик ти ра ли тем по и нијед ног
момен та нисмо дозво ли ли
игра чи ма Сло ге да нам се
резул тат ски при бли же и утак -
ми цу учи не неиз ве сном. Иде -
мо даље, окре ће мо се сле де -
ћим иза зо ви ма. Поку ша ће мо
да у пет послед њих кола оства -
ри мо што више побе да – рекао
је после меча са Сло гом Иван
Сми ља нић, нај бо љи поен тер
Тами ша.

Мом ци које пред во ди Бојан
Јови чић у наред ном колу биће
на новом иску ше њу. Путу ју у
Нови Сад на мег дан с Вој во ди -
ном, која је у про шлој рун ди
првен ства успе ла да савла да
лиде ра Дина мик, и то на њего -
вом тере ну. Тамиш и Вој во ди на

сада има ју исти скор од два на -
ест побе да и девет пора за. Нема
сум ње, поред дуе ла Бора ц–Вр шац,
сусрет у Новом Саду биће нај -
за ни мљи ви ји у 22. рун ди
Кошар ка шке лиге Срби је.

После неко ли ко важних побе -
да у Првој реги о нал ној лиги
„Север” кошар ка ши Крис-кро са
су про шлог викен да на свом
тере ну изгу би ли од Врба са са
67:72, по четвр ти на ма 17:20,
17:19, 16:16 и 17:17.

Врба ша ни су у наш град
дошли са жељом да побе де и
да се тако за још један корак
при бли же ула ску у саве зни ранг
так ми че ња. И Крис-крос је
желео три јумф, па се води ла
жесто ка бор ба за сва ку лоп ту и
сва ки поен. На кра ју су одлу -
чи ле нијан се, као и веће иску -
ство гости ју.

– Чести там еки пи Врба са на
побе ди и нај ве ро ват ни је ула -
ску у виши ранг. Желим да
похва лим и моје мом ке, јер су
били бор бе ни, игра ли су добро,
дали су све од себе. Пока за ли
смо да може мо да игра мо и с
нај бо љи ма – рекао је тре нер
пан че вач ке еки пе Милош Сте -
па нов.

Сле де ћег викен да Крис-крос
госту је у Апа ти ну, где ће про -
тив дома ћег Дуна ва оди гра ти
можда нај бит ни ју утак ми цу у
сезо ни.

Сени ор ска репре зен та ци ја
Срби је у кара теу уче ство ва ла
је про шлог викен да на јед ном
од нај ве ћих тур ни ра Сери је А.
У Салц бур гу је одр жа но над -
ме та ње под нази вом „Аустри ја
опен”, на којем је уче ство ва ло
1.500 бора ца из целог све та.

Кара ти ста Дина ма Сло бо дан
Бите вић над ме тао се у кате го -
ри ји пре ко 84 кг, у којој је зау -
зео пето место. Он је оства рио
пет побе да над рива ли ма из:
Руму ни је, Фин ске, Мађар ске,
Фран цу ске и Руси је, да би у
мечу за пла сман у фина ле пре -
тр пео пораз од 3:2 од албан ског

бор ца. Боба је потом изгу био
и у мечу за брон за но одлич је.
Овог пута од њега је био бољи
кара ти ста из Ира на.

Мла да Тама ра Живић деби -
то ва ла је у сени ор ској кон ку -
рен ци ји, а насту пи ла је у кате -
го ри ји до 55 кг. У првом колу
је била сло бод на, у дру гом је
побе ди ла так ми чар ку из Бугар -
ске, а у тре ћем је изгу би ла од
так ми чар ке из Есто ни је.

Међу репре зен та тив ци ма
Срби је у Салц бур гу био је и
члан КК-а Мла дост Милош

Маки тан, који се над ме тао у
кате го ри ји до 84 кг.

Он је у првом колу савла дао
репре зен та тив ца Сло ве ни је,
потом је био бољи од укра јин -
ског бор ца, а затим је над ви -
сио и кара ти сте из Чешке и
Туни са. У бор би за фина ле,
иако је водио с 3:1 про тив јапан -
ског бор ца, дис ква ли фи ко ван
је због четвр те опо ме не. У
репер са жном мечу про тив так -
ми ча ра из Арген ти не пости гао
је резул тат 3:3, али су суди је,
на пре гла са ва ње, пред ност дале
Арген тин цу, па је Милош морао
да се задо во љи пла сма ном на
сед мо место.

У исто вре ме нај мла ђи кара -
ти сти Мла до сти над ме та ли су
се на тур ни ру у Сопо ту, где су
пости гли запа же не резул та те.

Злат не меда ље су осво ји ли
Јова на Нова ков, Филип Јев тић
и Ката ри на Петро вић. Сре бром
су се оки ти ли Лука Костић,
Тео до ра Митро вић и Ката ри -
на Петро вић, а брон зе су заслу -
жи ли: Ната ли ја Гаври ло вић,
Ђор ђе Ста ме но вић, Стра хи ња
Сто ја но вић, Нико ла Бра ца но -
вић, Борис Секељ, Хеле на Васо -
вић и Тама ра Гаври ло вић.

КАРА ТЕ ТУР НИР У АУСТРИ ЈИ

БЕЗ ТРО ФЕ ЈА ИЗ САЛЦ БУР ГА



Сла ву љи ца (чети ри), Шапо њић (два),
Дими три је вић (осам голо ва), Петро -
вић (12 одбра на, један сед ме рац) и
Радо ва но вић.

Прет по след њи меч у СЕХА лиги
Дина мо игра у сре ду, 14. мар та, када
ће у Хали спор то ва на Стре ли шту уго -
сти ти Загреб. Утак ми ца почи ње у 20
сати.

Про шлог викен да нави ја че су обра -
до ва ле и руко ме та ши це Пан че ва, које
су у 13. колу Супер Б лиге савла да ле
Мета лац из Кра ље ва с 39:29.

Тре нер Мар ко Крстић је у овом
мечу шан су пру жио девој ка ма с мањом
мину та жом, па оне нај и ску сни је руко -
ме та ши це нису ни ула зи ле у игру.
Нај е фи ка сни ја је била Дра га на Чак -
мак, која је пости гла десет голо ва, а
рас по ло же не су биле и Неве на Џелај -
ли ја, са осам, и Неве на Ста ни шко вић
и Јова на Јова но вић, са по шест пого -
да ка. Неве на Којић је пет пута била
пре ци зна, Маг да ле на Живој нов два -
пут, а по јед ном су мре жу рива ла
пого ди ле Јова на Рика но вић и Тама ра
Бер нар дић. Одлич но је бра ни ла Алек -
сан дра Сте фа но вић.

У Дру гој лиги „Север” руко ме та ши
ОРК-а Пан че во су у Јаши Томи ћу
савла да ли дома ћи Рад нич ки с 31:27,
па сада на табе ли деле прво место са
еки пом Сом бо ра.

У неде љу, 11. мар та, у Хали спор -
то ва на Стре ли шту, мом ци које пред -
во ди тре нер Душан Гран дов одме ри -
ће сна гу с Новом Пазо вом. Биће то
истин ски дер би, па мом ци из ОРК-а
Пан че во пози ва ју све љуби те ље руко -
ме та да дођу у што већем бро ју и да
их подр же у овој важној утак ми ци.
Сусрет почи ње у 18.30.

А. Жив ко вић

као тре не ра. Уго сти ли смо прва ка
Евро пе. Меч за понос. Вели ка при ви -
ле ги ја за Дина мо, коју смо сви зајед -
но, сво јим радом и пона ша њем и
заслу жи ли. Вар дар, који је и ове сезо -
не нај о збиљ ни ји кан ди дат за осва ја -
ње титу ле нај бо љег на Ста ром кон ти -
нен ту, с росте ром у коме има више
од два де сет репре зен та ти ва ца, играо
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Дар ко Дра слар,
гим на зи ја лац:
– Бићу у Клу бу
љуби те ља ига ра и
фан та сти ке Д20 и
нај ве ро ват ни је ћу
ради ти у Хали спор -
то ва. Тре нут но
ски да мо под ло гу и
спре ма мо се за
СЕХА лигу.

Анђе ла 
Петр ов, 
гим на зи јал ка:
– Ићи ћу с дру штвом
на пиће и поку ша ћу 
да учим нешто
за наред ну 
неде љу.

Милу тин 
Нико лић, 
гим на зи ја лац:
– Спре ма ћу се за 
сле де ћу неде љу, јер 
путу јем на две неде ље 
у Санкт Петер бург.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Дама
Ух, откад је ова кућа/згра да на овом месту!

    Кров су јој поста ви ли мно го пре моби ли ја ра за деч ју игру у

пар ку.

    Мења ли су јој наме не и уло ге.

    Све до ки ња је број них дру штве них и поли тич ких про ме на.

    Данас је дом Народ ног музе ја.

    Ста ра дама.

    Довољ но је: дама.

Лепа
Нека да су ова ко изгле да ли епи цен три свих вој во ђан ских гра до ва.

    Раз ли чи те фаса де јед но спрат них гра ђе ви на.

    Ред.

    Онда је дошло ново, боље доба.

    Про би је ни су зидо ви, напра вље ни лока ли да би се добио про стор.

    Новац.

    Али карак те ри стич на Зако ва кућа је лепа.

    Била и јесте.

Јед ном и зау век
Ства ри се мења ју. То је у њихо вој дефи ни ци ји. Јед ном.

    Више деце ни ја ста ро дрве ће с леве и десне стра не расте.

    Кре шу му гра не. Ипак, листа. И бива, кад му је вре ме, ого ље но.

    Једи но се пла стич на над стре шни ца изнад нека да шње баште

нека да шњег хоте ла „Сло бо да” не мења.

    У ства ри, то је лаж: из дана у дан је све прља ви ја од птич јег изме та.

    Тако ће бити, изгле да, зау век.

Првак Евро пе госто вао у
нашем гра ду

Побе ди ле и девој ке и ОРК
Пан че во

Уто рак, 6. март. Дан када је испи са на
нова исто ри ја нашег гра да. И то не
само спорт ска. Дан када је у Пан че ву
госто вао зва нич ни шам пи он Евро пе.
У првом мечу 16. кола реги о нал не
СЕХА лиге Дина мо је у Хали спор то -
ва на Стре ли шту уго стио скоп ски Вар -
дар, а коли ко је то важан дога ђај за
цео наш град, па и земљу, гово ри
пода так да је послед њи пут акту ел ни
осва јач Лиге шам пи о на госто вао у
Срби ји сада већ дав не 2004. годи не,
када је Црве на зве зда уго сти ла Цеље
на Бањи ци.

Дакле, пред пре пу ним гле да ли штем
пан че вач ког „хра ма спо р та” руко ме -
та ши Дина ма одме ри ли су сна гу с
вла да ри ма Ста рог кон ти нен та. Вар -
дар је побе дио, што је било оче ки ва -
но, али резул тат је у овом мечу био
можда нај ма ње важан. Сви они који
су били у Хали спор то ва на Стре ли -
шту могли су да виде на делу тим
који је про шле годи не био бољи и од
јед не Бар се ло не или вели ког, нај ску -
пљег тима на све ту, фран цу ског Париз
Сен Жер ме на... Ште р бик, Маке да,
Мар се нић, Боро зан, Абу то вић, Кање -
лас, Цин дрић, Кара чић, Шишка рев,

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

ДИНА МО ПИШЕ ИСТО РИ ЈУ

БАМ БИ УРУ ЧИО НАГРА ДУ

Нема ња Мали ћа нин побе дио је у

наград ној игри коју је орга ни зо ва -

ла СЕХА лига и осво јио је две

ВИП ула зни це за финал ни тур нир

овог так ми че ња у Цељу.

Награ ду му је уру чио Миљан

Буњев че вић Бам би, одлич ни

прво ти мац Дина ма, који не игра

због тешке повре де прста.

је коли ко му је било потреб но. Чести -
там и мојим мом ци ма, пока за ли су
карак тер, бори ли су се и веру јем да је
публи ка ужи ва ла у овом исто риј ском
мечу. Иде мо даље, у СЕХА лиги нам
пред сто је још две утак ми це, а потом
се при пре ма мо за срп ски плеј-оф –
рекао је тре нер Дина ма Иван Пет ко -
вић.

Нека оста не забе ле же но да су се
пан че вач ки „вуко ви” шам пи о ну Евро -
пе супрот ста ви ли у саста ву: Жујо вић
(чети ри гола), Пили по вић (три), Рада -
но вић, Јелић, Мир ко вић (један), Јова -
но вић, Пра ли ца (један), М. Павло -
вић, Л. Павло вић, Дис тол, Бару џић,

Кри што панс... Све саме руко мет не
„але”, пред во ђе не тре не ром Рау лом
Гон за ле сом, иза зва ле су ова ци је пан -
че вач ке публи ке, која позна је и воли
игру с лепљи вом лоп том.

Про тив тог и таквог Вар да ра Бран -
ко Рада но вић и њего ви саи гра чи игра -
ли су хра бро, бор бе но и пожр тво ва -
но. Коли ко је то било у њихо вим
могућ но сти ма или коли ко је шам пи -
он Евро пе дозво ља вао. Гости су побе -
ди ли са 27:23 и тако наста ви ли успе -
шан низ, али рекли смо већ да је у
ова квој утак ми ци, бар када су Пан че -
во и Дина мо у пита њу, резул тат био
нај ма ње важан. Био је то спорт ски
пра зник у нашем гра ду који ће се дуго
пам ти ти.

– Ова утак ми ца је вели ка част за
наш град, за клуб, за игра че, за мене


