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Превенција спасава
живот
» страна 8

Шампион се 
провукао...
» страна 31

Не до у ми це у ве зи 
са екс пер ти за ма

Ме ња ње соп стве не од лу ке

Нај ва жни ји ин те рес де те та

То ком по след њих не ко ли ко ме се ци
де се так осо ба, пот пу но раз ли чи тих
ни воа обра зо ва ња, го ди на и дру штве -
них ста ту са, до ла зи ло је на шој ре дак -
ци ји у по се ту, чи ји је за јед нич ки
име ни лац не за до вољ ство ра дом
струч них слу жби пан че вач ког Цен -
тра за со ци јал ни рад „Со ли дар ност”,
по себ но кад је реч о про це ни ро ди -
тељ ских ка па ци те та по сле раз во да у
ве зи с по ве ра ва њем де це на ста ра ње.

Не ке од на ших су гра ђан ки и су гра -
ђа на по сле по тврд ног од го во ра на на -
ше пр во пи та ње – да ли сте кри вич но
осу ђи ва ни – ни смо узи ма ли као ва -
лид не са го вор ни ке, али би ло је и
оних чи је су при че отво ри ле не до у -
ми це у ве зи са екс пер ти за ма Цен тра.

Три го ди не су ђе ња
На рав но, има ли смо у ви ду и чи ње ни -
цу да је у пи та њу нај суп тил ни ја мо гу -
ћа ма те ри ја, те да је у та квим слу ча је -
ви ма ско ро не мо гу ће на ћи пот пу но
за до вољ ног ро ди те ља. Ипак, вре де ло
је за гре ба ти, па смо, за по че так, од лу -
чи ли да пру жи мо при ли ку С. С. (47),
мај ци дво ји це ма ло лет ни ка, да из не -
се сво је ви ђе ње де ша ва ња при ли ком
оп сер ва ци ја струч ња ка из Цен тра.

По шту ју ћи све то пра ви ло на ше
про фе си је – по сто ја ње нај ма ње две
стра не с раз ли чи тим гле ди шти ма –
раз го ва ра ли смо по том и са Зо ра ном
Ал би ја ни ћем, ди рек то ром Цен тра,
као и са су пер ви зо ри ма у Слу жби за
де цу и мла де – Су за ном Јо ва но вић и
На дом Ку зма но вић То му ши ло вић.

На ша су гра ђан ка, ко ја је, не мав ши
шта да кри је, ре дак ци ји по ну ди ла и
да на ве де мо ње но пу но име и пре зи -
ме, што из ра зу мљи вих раз ло га ипак

ТЕ МА НЕ ДЕ ЉЕ: НЕ ПРА ВИЛ НО СТИ У РА ДУ ЦЕН ТРА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД „СО ЛИ ДАР НОСТ”?

НЕ ЗА ДО ВОЉ НИХ ИМА, БАШ КАО И ОБ ЈА ШЊЕ ЊА ЗА ТО

СТИЖЕ!

не чи ни мо, на по чет ку раз го во ра је
ре кла:

– На кон раз во да бра ка, ав гу ста
2012. го ди не, де ца су при па ла ме ни.
Пе да гог и пси хо лог из Цен тра да ли
су по зи тив но ми шље ње да бу дем за -
кон ски ста ра тељ де ча ци ма од, у том
тре нут ку, осам и де вет го ди на. У фе -
бру а ру 2013. го ди не сти гла ми је ту -
жба за из ме ну ста ра тељ ства. Ту жио
ме је бив ши муж, ко ји, при том, по
окон ча њу про це са шест ме се ци ра -
ни је ни је чак ни жал бу на пре су ду
уло жио. У це лој при чи ва жни су де -
та љи: умр ли су ми отац и мај ка у пе -
ри о ду од осам ме се ци, не по сред но
пре мог раз во да. Од лу чи ла сам се за
раз вод кад ме је муж у ро ђе ној ку ћи
фи зич ки на пао.

С. С. је по зва ла по ли ци ју и све је
слу жбе но за бе ле же но – по сто ји и до -
си је о то ме.

– Већ од ок то бра 2012, а то ни сам
зна ла у том тре нут ку, мој бив ши муж
је ре дов но од ла зио у Цен тар за со ци -
јал ни рад, што имам до ку мен то ва но
у спи си ма. Жа лио се на ме не и мо лио
их да ме о ње го вим по се та ма не оба -
ве шта ва ју. У ме ђу вре ме ну, он је за

адво ка та ан га жо вао Ан ђе ли ју Ми ло -
ше вић, бив шу рад ни цу Цен тра, код
ко је је та да ста жи рао син су ди је Ел -
ви ре Дра жи лов, а наш слу чај је баш
њој за пао – ка же на ша су гра ђан ка.

Вра ти ће мо се ка сни је на још не ке
ве о ма ва жне мо мен те из ове сто ри је,
са да ће мо са мо из не ти епи лог: по сле
три го ди не су ђе ња и про ме не че тво ро
су ди ја на слу ча ју, као и про це не струч -
ња ка Цен тра у ве зи с ро ди тељ ским ка -
па ци те том мај ке – де ца су по ве ре на
оцу, ко ји је у ме ђу вре ме ну, пре ма ре -
чи ма на ше са го вор ни це, пра во сна жно
осу ђен за на си ље у по ро ди ци.

Дра стич на про ме на окол но сти
Зо ран Ал би ја нић, уз по др шку по ме -
ну тих са рад ни ца, од го во рио је на пи -
та ње ко ли ко че сто Цен тар ме ња соп -
стве не од лу ке и шта је пре суд но у та -
квим слу ча је ви ма.

– Де ша ва се да Цен тар за со ци јал -
ни рад у од ре ђе ној си ту а ци ји пред ло -
жи, на осно ву свих при ку пље них по -
да та ка, да се де те по ве ри јед ном ро -
ди те љу, а да на кон про то ка из ве сног
вре ме на, то ком ког се окол но сти
про ме не и по што се по ро ди це по но -
во обра те су ду тра же ћи из ме ну од лу -

ке о по ве ра ва њу, про це ни да су те
окол но сти то ли ко из ме ње не да је ин -
те рес де те та да се оно по ве ри оном
дру гом ро ди те љу. Суд во ди еви ден -
ци ју о то ме ко ли ко је би ло зах те ва за
из ме ну од лу ке, а ра ди се о не ко ли ко
слу ча је ва го ди шње – об ја шња ва Ал -
би ја нић.

Су шти на је у то ме да се по но во ра -
ди цео по сту пак, јер кад је дан ро ди -
тељ пред су дом тра жи из ме ну од лу -
ке, обо је се упу ћу ју у Цен тар и из по -
чет ка се ра ди ком плет на про це на и
мај ке и оца. Ди рек тор Цен тра до да је:

– По сто је си ту а ци је кад је дан од
су пру жни ка за сну је но ву за јед ни цу,
од се ли се у ино стран ство или дру ги
град, не ко од њих дво је се раз бо ли, а
и љу ди оста ју без по сла... Про ме не се
дра стич но окол но сти и вр ло че сто се
де ша ва да се и са ми ро ди те љи до го -
во ре шта је у ин те ре су де те та. По сто -
је си ту а ци је кад је дан ро ди тељ за и ста
у јед ном тре нут ку по ста не не спо со -
бан да во ди ра чу на о де ци. Та да тре -
ба ре а го ва ти, нај го ре би би ло да онај
дру ги ро ди тељ оста не нем. Има ли
смо не ко ли ко слу ча је ва, то ни је ге не -
рал но, кад се му шка де ца по ве ре мај -
ци. По што уђу у пу бер тет, по ја ве се
про бле ми у по на ша њу и он да са ми
ро ди те љи за јед но про це не да је у ин -
те ре су де це да пре ђу да жи ве код оца,
ко ји ће им би ти ау то ри тет.

Пре ма ре чи ма на ших са го вор ни ка,
то ком но ве оп сер ва ци је ро ди тељ ске
спо соб но сти по но во се про ве ра ва ју
ма те ри јал ни ста тус и стам бе ни усло -
ви, а узи ма ју се у об зир и пе да го шки
аспект, по зна ва ње по тре ба де те та,
спрем ност и јед ног и дру гог ро ди те -
ља да од го во ре на но ве по тре бе, емо -
тив на ве за ност и упу ће ност де те та...

Под вла чи мо, од лу ку о по ве ра ва њу
де це до но си суд, а Цен тар про це њу је
ро ди тељ ске ка па ци те те. Та ква је,
пре ма за ко ни ма и про пи си ма у на -
шој зе мљи, по де ла по сла.

(На ста ви ће се)

С. Трај ко вић



А ни ми, та ко зва ни гра ђа ни, не ма -
мо раз ло га да због та кве „глу по сти”
ши ри мо ве не по тр го ви ма. На про тив,
за што би смо ка да су ми то & бе кри ја
(ко руп ци ја) на ши до бри дру га ри у не -
во љи. Та ко се с не ко ли ко хи ља да евра
мо же за ти ли час до би ти ди пло ма; за
још то ли ко и по сао у др жав ној ’ла до -
ви ни, а ка да се та мо до бро уше ми, да
се и „при вре ди ти” по не што пре ко пла -
те. А да не при ча мо о по год но сти ма
ћу шка ња ко ве ра та до ца ма, ка да ре ци -
мо тре ба из бе ћи бес ко нач но че ка ње на
све нео п ход ни ју нам маг нет ну ре зо -
нан цу... Или, кад „ис по шту јеш” не ког
при ка на у ур ба ни зму, ето па пи ра за
не ку (не)ле гал ну (г)ра ђе ви ну.

У ства ри, ка да се бо ље мућ не гла -
вом, ти Ру му ни пој ма не ма ју шта ва ља.

Очи глед но ни су нај у ри ли у бе ли
свет све оне ве чи те сту ден те (ко ји се
ва зда бу не про тив ко је че га). И сад
им се то вра ћа...

Ето, у не че му за о ста ју за на ма –
јер све што је ов де мо гло да се по бу -
ни, дав но је от пер ја ло. До бро, ско ро
све... За то, за сва ки слу чај, би ло би
до бро да на вре ме ста не мо у од бра ну
на ших „бе криј ских” пра ва, јер ни кад
се не зна – та ру мун ска за ра за очас
би мо гла да пре ско чи крх ку гра ни цу
и он да смо „упр ска ли мот ку”.

Мо жда би би ло нај е фект ни је ор -
га ни зо ва ти де мон стра ци је про тив
де мон стра ци ја. Злу не тре ба ло...

Ј. Ф.

нуо до Те ми шва ра. Не да ље, јер са -
свим је до вољ но ви де ти ре не сан су
„ма лог Бе ча” на кон па да „гво зде не
за ве се”. Док смо не ка да та мо од ла зи -
ли да шве ра мо але ву и фар мер ке и
са бла жња ва ли се на њи хо ву бе ду, са -
да не мо же мо да се на ди ви мо ле по та -
ма на ни воу оних у Пра гу, Пе шти или
по ме ну том глав ном гра ду Ау стри је.
Реч ју, на сва ком ко ра ку ја сно је ко ли -
ко су нам Ру му ни уте кли, а то ме у
при лог ве ро ват но иду и по след ња до -
га ђа ња.

С тим у ве зи, вра ти мо се раз ло зи -
ма хр ље ња на ро да ком шиј ског на
ули це – на ма очи то крај ње има ги -
нар ним, јер по ста вља се пи та ње ко -
ли ко би ми ну та ов де би ло по тро ше -
но на те му као што је бор ба про тив
ко руп ци је. Да је реч о бор би за све те
срп ске зе мље, хеј то ва њу „ел џи би ти -
је ва ца”, ша ре ним во зо ви ма и дру гим
ла жа ма, па и ђе не-ђе не – да про шећ -
ка мо око ло. Ова ко је чи ста дан гу ба и
не ис пла ти во ха ба ње ши ми ка.

А Ру му ни на ва ли ли ко му та ви да
не да ју сво јој вла ди бри са ње не ких
та мо ан ти ко руп циј ских за ко на. За
на шу ло ги ку скроз бе сми сле но, на -
ро чи то ако се зна да је ак ту ел на
власт на по чет ку вла да ви не ухап си -
ла по не ког Ми шко ви ћа и „жу тог”
ло по ва (и на то ме му ње ви то са зи да -
ла реј тинг). Али, к вра гу, про ђо ше
го ди не и ни ко да их осу ди (из у зев
та бло и да)...

Ру мун ска по сла
Док ми мла ти мо пред из бор ну сла му
и пој ма не ма мо шта нам се кро ји иза
за ве се, у нај бли жем ком ши лу ку, ру -
мун ски на род је због та квог „кро је -
ња” пр ви пут на кон ру ше ња Чaуше -
скуа по хр лио на ули це.

Пре да ље ана ли зе ни је зго рег на по -
ме ну ти да је зе мља за ко ју смо не кад
би ли за пад и ге о граф ски и ми са о но, у
ме ђу вре ме ну пре ва ли ла дуг ци ви ли -
за циј ски пут и пре ши ша ла нас на
мно го на чи на. У то се мо гао уве ри ти
сва ко ко је, евен ту ал но, не дав но скок -

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Две прошлости, а садашњост иста

Центар града, сваког дана

Снимио Владимир Ђурђевић

• Ми бисмо могли да живимо и боље, али нећемо да се спуштамо 
испод свог нивоа.

• Више од двадесет година нисмо ратовали. Ни Балкан више није 
оно што је некад био.

• Кажу ми да сам двосмислен. Нисам ни знао да сам такав 
капацитет.

• Само небо зна да ли смо ми небески народ.

• Бог је један. Кад би сишао на земљу, видео би да је у заблуди.

Политичари се у изворној кампањи удварају грађанима. СексМИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

КОМШИНИЦА МИ ЈЕ ДОБИЛА ПОСАО У НЕМАЧКОЈ. 

РАДИ КАО ФРАНЦУСКА СОБАРИЦА.

Петак, 10. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Та фу ца – до ма ћин ска!
До бро до шли на пре ми је ру фил ма „Та фу ца – до ма ћин ска”!

Де ло је сни ма но по мо ти ви ма ви ше де це ниј ске ту жне при че јед не на -
па ће не зе мље...

У глав ним уло га ма: ФК „Ли вер пул” (цр ве ни), ФК „Евер тон” (пла ви),
ФК „Фе нер бах че” (пла во-жу ти), ФК ЦСКА (пла во-цр ве ни) и ФК „Сте а -
уа” (у пре во ду: зве зда).

Рад ња: Био јед ном је дан ја ко, ја ко мо ћан клуб. У фил му је на зван „Ли -
вер пул”. То ком по след ње де це ни је про шлог ве ка, па и не што ду же, тај
„Ли вер пул” је жа рио и па лио јад ном зе мљом у ко ју је сме ште на рад ња.
Био је ап со лут ни шам пи он. Ку по вао је нај бо ље игра че, по бе ђи вао... Ка -
да су ри ва ли по че ли да му пре те, да по ку ша ва ју да му пре от му трон, он
је, не рет ко, на ме штао утак ми це, „ште ло вао” ре зул та те, пот пла ћи вао су -
ди је... Био је не при ко сно ве ни вла дар. Шам пи он ски пе ха ри до пу ња ва ли
су ње го ву ри зни цу тро фе ја из го ди не у го ди ну...

А на род ко на род. За си ти се до брих ре зул та та и тро фе ја, па хо ће не -
што но во. Од јед ном, три би не на утак ми ца ма „цр ве них” по че ле су да се
пра зне... На ви ја чи по че ше да пра те и не ке дру ге клу бо ве, да им по све ћу -
ју па жњу, да им пру жа ју по др шку, да на ви ја ју за њих... Ка ко би још ма -
ло био не при ко сно ве ни вла дар на па ће не зе мље, ка ко би при крио сво је
сла бо сти ко је су по ста ја ле све очи глед ни је, у сво ју бит ку за тро фе је „Ли -
вер пул” укљу чи и „опа сног ри ва ла” из свог гра да – „Евер тон”. И та ко су
они по че ли да се бо ре ма ло за за јед нич ке ин те ре се, а ма ло сва ко за сво -
је. Гле да о ци фил ма из Ср би је ће сва ка ко раз у ме ти ка ко је то мо гу ће. Све
у све му, по пу лар ни „плав ци” по че ше да по бе ђу ју глав не кон ку рен те „Ли -
вер пу ла”, али и да гу бе у ме ђу соб ним окр ша ји ма, па за уз врат до би ше ру -
ко во де ћа ме ста у ду го го ди шњој шам пи он ској еки пи. И опет – ти ту ла
„цр ве них”!

А на род ко на род. Тре ба ло му је не ко вре ме да схва ти пре ва ру два ју
„љу тих ри ва ла”, па кад се то ко нач но до го ди ло, пре стао је да до ла зи на
њи хо ве утак ми це и ма сов но се окре нуо ка „Фе нер бах чеу” – но вом фуд -
бал ском идо лу. Три би не су би ле пре те сне да при ме све фа но ве „Фе не ра”,
јер је он имао но ве игра че, пра ве мај сто ре фуд ба ла, ко ји су већ у пр вој
го ди ни осво ји ли шам пи он ски пе хар. Пре ста ло је на ме шта ње утак ми ца,
до ва жних по бе да се до ла зи ло фуд бал ским зна њем, али и ве штим дри -
блин зи ма... Тре ба ло је оне де ли о це (не)прав де ис ко ре ни ти из фуд ба ла и
по ста ви ти пот пу но но ве љу де... Ме ђу тим, ни „пла во-жу ти” ни су ус пе ли.
Иа ко су осва ја ли ти ту ле де се так го ди на, иа ко су то ком свог успо на оста -
ли и без удар не игле, бо ри ли су се ка ко су зна ли и уме ли. Али че сто су и
гре ши ли... Па су по че ли то да ра де све ви ше и ви ше. Ка да им је по не ста -
ло сна ге, и они су се „оте ли”...

На род ко на род. Све ви ди. И опет, по че да се окре ће ка дру гим ти мо -
ви ма. Док је „Фе нер бах че” ужи вао у сво јој сла ви, ри ва ли су се при пре ма -
ли и че ка ли ње гов кикс. Љу ди из „Евер то на”, ко ји су би ли не за до вољ ни
са рад њом с „Ли вер пу лом” јер су би ли у ње го вој сен ци, осно ва ше свој ко -
лек тив – ЦСКА. И тај но ви клуб по чео је да цве та ве ли ком бр зи ном. Од -
јед ном, по стао је пра ви хит у фуд бал ском све ту јад не и на па ће не зе мље...
На ви ја чи, огро ман број њих, по че ли су да пу не три би не пла во-цр ве них.
Чак су јед ни при мо ра ва ли дру ге да до ђу на утак ми цу, за сле пље ни мо ћи
и сна гом но вог фуд бал ског идо ла. Ма сов но су се ку по ва ле члан ске кар -
те, а по свим гра до ви ма на па ће не зе мље отво ре ни су фан-клу бо ви...
ЦСКА је под сво је окри ље узео и љу де из „Ли вер пу ла” и „Фе нер бах чеа”,
али и из свих оста лих ма њих клу бо ва. И, бар ка ко са да ства ри сто је, не -
ма на ме ру да пре да шам пи он ски пе хар. Јер, ни ко му ни шта не мо же.
Под ње го вим окри љем су све фуд бал ске ор га ни за ци је, ве ћи на тре не ра,
игра ча...

ЦСКА је мо ћан ко лек тив, баш као што су то би ли и „Ли вер пул”,
„Евер тон” или „Фе нер бах че”... Ипак, тре ба да зна да увек мо же да се по -
ја ви не ки аут сај дер, као „Сте а уа” на при мер, и да по ко ри не са мо јед ну
на па ће ну зе мљу не го и чи та ву Евро пу. И да њен успех про пра ти ве ли ки
број на ви ја ча... Три би не на утак ми ца ма „Сте а уе” по че ле су да се пу не...

П. С.
До га ђа ји и ли ко ви у овом фил му су из ми шље ни. Сва ка слич ност је „слу -
чај на”.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић
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ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић



Исто риј ски ар хив рас пи -
сао је кон курс за ше сти Би -
је на ле са вре ме ног цр те жа
Ср би је.

Кон курс је на ме њен
свим умет ни ци ма ко ји су
др жа вља ни Ре пу бли ке Ср -
би је. Ау то ри мо гу до ста ви -
ти нај ви ше два ори ги нал на
цр те жа, чи је мак си мал не
ди мен зи је не пре ма шу ју
100 цен ти ме та ра.

Ра до ве тре ба по сла ти на
адре су: Исто риј ски ар хив
Пан че во, Не ма њи на 7,
26000 Пан че во, нај ка сни је
до 20. апри ла, а фор му лар за
при ја ву се мо же на ћи на сај -
ту те ин сти ту ци је. О ра до ви -
ма ће од лу чи ва ти жи ри у
чи јем су са ста ву исто ри чар -
ка умет но сти Све тла на Мла -

де нов, ли ков ни кри ти чар
Са ва Сте па нов, ма ги стар
сли кар ства Ве сна Мар ко -
вић, ма ги стар ва јар ства На -
да Де нић и сли кар Ми лан
Јак шић. На отва ра њу из ло -
жбе, ко је ће би ти при ре ђе но
7. но вем бра у га ле ри ји Исто -
риј ског ар хи ва, жи ри ће до -
де ли ти глав ну на гра ду, ко -
јом ау тор сти че пра во ор га -
ни зо ва ња са мо стал не из ло -
жбе цр те жа у тој га ле ри ји,
као и ви ше рав но прав них
на гра да.

До дат не ин фор ма ци је
мо гу се до би ти од Исто -
риј ског ар хи ва по штом,
сла њем имеј ла на адре су
arhivp@panet.rs или пу тем
те ле фо на 013/317-344.

М. М.

ИЗ ЛО ЖБА И ПЕР ФОР МАНС У БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

Вир ту ел не ре флек си је

КУД „Абра ше вић” 
с го сти ма ор га ни зу је
ху ма ни тар ни кон церт
деч јих ан сам ба ла за
ку по ви ну ЕКГ апа ра та 

Уре ђај чи ја је 
вред ност око 140.000
ди на ра не ко ме мо же
спа сти жи вот

Кон церт под на зи вом „Ср це се
не ма да се има, ср це се има да
се да сви ма”, у ор га ни за ци ју
КУД-а „Абра ше вић”, би ће одр -
жан у по не де љак, 20. фе бру а -
ра, у Кул тур ном цен тру, а но -
вац од ула зни ци би ће на ме њен
за ку по ви ну ЕКГ апа ра та Хит -
ној по мо ћи. 

На ху ма ни тар ном кон цер ту
ће уче ство ва ти деч ји ан сам бли
кул тур но-умет нич ких дру шта -
ва „Абра ше вић” и „Стан ко Па -
у но вић НИ С–РНП” из Пан че -
ва, „Нео лит” из Стар че ва, као и
Деч ји хор „Звон чи ћи” Му зич -
ког цен тра Пан че во. 

Они по зи ва ју сво је ста ри је су -
гра ђа не да по мог ну ову пле ме -
ни ту ак ци ју та ко што ће ку пи ти
ула зни це и до ћи да ужи ва ју у
кон цер ту, али и да, уко ли ко су у
мо гућ но сти, оста ве до бро вољ ни
при лог у ку ти ја ма ко је ће би ти
по ста вље не у фо а јеу Кул тур ног
цен тра. Це на но вог ЕКГ апа ра та
је око 140.000 ди на ра.

АКТУЕЛНО
Петак, 10. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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– Кра јем про шле го ди не би ли
смо са свим слу чај но све до ци то -
га да у на шој Хит ној по мо ћи ни -
је би ло мо гу ће ура ди ти ЕКГ
пре глед због ква ра апа ра та, и
по ред уза луд ног на сто ја ња љу -
ба зног ме ди цин ског осо бља.
Раз ми шља ли смо о то ме ко ли ко
пу та је сва ка се кун да у ра ду љу -
ди у Хит ној по мо ћи ви ше не го
ва жна и пре суд на за не чи ји жи -
вот. Или за ми сли те да вам не ко
ка же да на пи ше те не што на па -
пи ру, а ви не ма те олов ку.... На -

рав но да је то не мо гу ће, али то
не мо же ни ко ме угро зи ти жи -
вот. Али ако вам не ко ка же да
ура ди те хит но ЕКГ, а апа рат не
ра ди, е, то не ко ме још ка ко мо -
же угро зи ти жи вот – из ја ви ла је
пред сед ни ца КУД-а „Абра ше -
вић” Ле ла Стој нов. 

Од лу ку да на кон цер ту на -
сту пе са мо де ца, до не ла је за то
што, ка ко ка же, у „Абра ше ви -
ћу” не уче са мо ко ре о гра фи је и
но те, већ се уче и пле ме ни то -
сти и дру гар ству.

– Ми ни смо до вољ но бо га ти
ма те ри јал но да би смо мо гли
са ми да до ни ра мо сред ства за
ку по ви ну овог апа ра та, ко ји
сва ко днев но не ко ме спа са ва
жи вот, али смо до вољ но бо га -
ти ср цем, а знам и да су та кви
на ши су гра ђа ни – ре кла је
она.

Це на ула зни це је 300 ди на -
ра, а кон церт „Ср це се не ма да
се има, ср це се има да се да
сви ма” по че ће у 19 са ти.

М. Ди ми трић

Ве ли ка хлад но ћа и ве о ма
ни ске тем пе ра ту ре ко је су
то ком ви ше од ме сец да на
око ва ле Пан че во и око ли -
ну, до ве ле су до угро жа ва -
ња ди вљих жи во ти ња.

Услед не до стат ка хра не,
ди вљач је би ла на иви ци

оп стан ка, али је за хва љу ју -
ћи лов ци ма из бег ну та ве ћа
при род на ка та стро фа.

Чла но ви Ло вач ког удру -
же ња Пан че во на вре ме су
уви де ли ве ли ки про блем, па
су, за бри ну ти тре нут ном си -
ту а ци јом, у ре корд ном ро ку,
за јед но с лов ци ма и до на то -
ри ма из гра да, при ку пи ли и
по де ли ли пет на ест то на
хра не по це лом ло ви шту.

– Же ли мо да одр жи мо
по сто је ће, али и да уве ћа -
мо тре нут но број но ста ње
ди вља чи у на шем ло ви шту.
Ова ко хлад не зи ме су нај -
те же за оп ста нак ди вља чи,
али за хва љу ју ћи при ја те -
љи ма и љу ди ма до бре во -

ље, ове го ди не смо ус пе ли
да из бег не мо ка та стро фу –
ре као је пред сед ник Ло вач -
ког удру же ња Пан че во Ми -
лан До зет.

Овом ле пом ак ци јом на -
ши су гра ђа ни су још јед -
ном по ка за ли због че га
спа да ју у нај ор га ни зо ва ни -
ја ло вач ка удру же ња у зе -
мљи.

А. Ж.

ДЕ ЦА ИГРА ЈУ И ПЕ ВА ЈУ ЗА ХИТ НУ ПО МОЋ 

ВЕ ЛИ КО ДЕЧ ЈЕ СР ЦЕ ЗА СВЕ НАС

Ва тре ни фа но ви „Не вер них бе -
ба” мо гу, а не мо ра ју чи та ти ову
вест, јер смо си гур ни да но во -
сти одав но зна ју и да су већ уве -
ли ко обез бе ди ли кар те за тра -
ди ци о на лан кон церт овог са -
ста ва у Кул тур ном цен тру Пан -
че ва. Упра во то је ме сто ода кле
ће на ред ног утор ка, 14. фе бру -
а ра, у 20 са ти, стар то ва ти про -
мо ци ја но вог, сед мог сту диј -
ског ал бу ма „Не вер них бе ба”,
ко ји је по оце на ма мно гих му -
зич ких зна ла ца нај бо љи у њи -
хо вој до са да шњој ка ри је ри.

Пет го ди на на кон ал бу ма
„Пра штам” пред нај со фи сти -
ци ра ни јим љу би те љи ма до брог
зву ка на по кон се на шло три на -
ест но вих пе са ма и bonus track
– чу ве на „Ту жна пе сма” у пот -
пу но но вом аран жма ну, као и
ду ет „Још се на дам” с јед ним од
нај та лен то ва ни јих му зи ча ра
мла ђе ге не ра ци је – Да ни је лом
Кај ма ко ским. На ал бу му је го -
сто вао и срп ски ги та ри ста свет -
ског гла са Не над Га јин. „При ча
о на ма”, у из да њу ПГП РТС-а,
на зив је па ке та моћ ног зву ка,

на дах њу ју ћих тек сто ва и све -
мир ске енер ги је, ко ји ће вам
про тре сти сва чу ла и до пре ти
до са ме ср жи ва ше ду ше во де -
ћи вас на ме ди та тив но пу то ва -
ње до са мо спо зна је.

Та ко зву чи ал бум ко ји је већ
у пр вој сед ми ци про да је за бе -
ле жио не за пам ће но ин те ре со -
ва ње. А ка ко то из гле да ка да
се пре не се на сце ну? Пан чев -
ке и Пан чев ци то до бро зна ју

и због то га је сва ког 14. фе бру -
а ра дво ра на Кул тур ног цен тра
пре пу на и ве ро ват но на са те -
лит ским сним ци ма све тли од
по зи тив ног на бо ја, чи ја се
сна га мо же ме ри ти са ома њом
ну кле ар ком. Не ве ру је те?
Про ве ри те!

Има те част да бу де те пр ви
ко ји ће се с „Не вер ним бе ба ма”
дру жи ти на по чет ку њи хо ве
до сад нај ве ће тур не је, у окви ру

ко је ће бенд про мо ви са ти ал -
бум у чи та вом ре ги о ну. По жу -
ри те до бла гај не Кул тур ног
цен тра и обез бе ди те ула зни це
на вре ме, јер ће се, као и обич -
но, тра жи ти ме сто ви ше – и то
за ста ја ње. По ред пре ми јер ног
из во ђе ња но вих пе са ма, бенд
на ја вљу је број на из не на ђе ња
за пу бли ку, а ми за сад има мо
два: пр во је да ће спе ци ја лан
гост на кон цер ту би ти Да ни јел
Кај ма ко ски, а дру го – да ће
дво је на ших чи та ла ца до би ти
на по клон по две кар те за овај
кон церт.

По треб но је да бу де те нај бр -
жи у пе так, 10. фе бру а ра, и да
нам тог да на, тач но у 11 са ти,
по ша ље те СМС с тек стом КО
(раз мак) Не вер не бе бе на број
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.
Срећ не до бит ни ке по зва ће мо
те ле фо ном, а кар те ће мо ћи да
по диг ну на бла гај ни Кул тур -
ног цен тра не по сред но пре
кон цер та. Д. К.

ПО КЛА ЊА МО КАР ТЕ

„Не вер не бе бе” у Пан че ву

ЛЕ ПА АК ЦИ ЈА ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ ЛО ВА ЦА

Петнаест тона хране
за дивљач

Ка ко би се на ши су гра ђа ни у
тре ћем жи вот ном до бу што
ква ли тет ни је дру жи ли и за ба -
вља ли, град ско Удру же ње
свих пен зи о не ра Пан че ва за
сво је чла но ве ор га ни зу је раз -
ли чи те кул тур но-умет нич ке
про гра ме бар два до три пу та
ме сеч но.

Та ко је у по не де љак, 6. фе -
бру а ра, одр жан пен зи о нер ски
бал, ка ко би био иза бран нај бо -
љи пле сни пар ко ји ће уче ство -
ва ти на фи нал ном так ми че њу
у Бе о гра ду. Кон ку рен ци ја је
би ла ве ли ка, а нај бо ље су се у
рит му му зи ке кре та ли Бра ни -
сла ва и Иви ца Алек сић, те су
за слу же но и по бе ди ли.

Они су за „Пан че вац” от -
кри ли тај ну свог успе шног на -
сту па: већ го ди ну и по да на
иду у пле сну шко лу, чи ме су
се би ис пу ни ли дав на шњу же -
љу. На и ме, док су би ли у рад -

ном од но су, ни су има ли вре -
ме на за ње но оства ре ње, али
са да су до ка за ли да ни кад ни -
је ка сно за пре тва ра ње сно ва у
ствар ност.

– Во ли мо му зи ку, дру же ње
и где год се пе ва и пле ше, ту
смо и ми. Уз осмех на ли цу све
је лак ше и леп ше – ре као је
Иви ца Алек сић.

Су пру га Бра ни сла ва је, уз
одо бра ва ње, до пу ни ла ње го ве
ре чи:

– Плес ути че на на ше до бро
рас по ло же ње и пре по ру чи ла
бих сви ма, без об зи ра на го ди -
не, да иду на ча со ве пле са, јер
на тај на чин све се лак ше под -
но си. Пред сед ник Удру же ња
свих пен зи о не ра Пан че ва Не -

над Ша ле тић ис ти че да та ор -
га ни за ци ја, по ред ра зно вр сних
про гра ма и спорт ских так ми -
че ња, за све сво је чла но ве по -
вре ме но ор га ни зу је и од ла ске
на за ни мљи ве из ле те, ко ји се
по том ду го пре при ча ва ју. 

– Пен зи о не ри ни су не спо -
соб ни ни ти ле њи. Има ју још
енер ги је за раз ли чи те дру -
штве не ак тив но сти, са мо их
тре ба усме ри ти на пра ви на -
чин – на гла сио је Ша ле тић.

Фи нал но так ми че ње нај бо -
љих пле сних па ро ва из удру -
же ња пен зи о не ра из чи та ве
Ср би је би ће одр жа но на про -
ле ће у Бе о гра ду. Ми Бра ни -
сла ви и Иви ци пру жа мо по др -
шку, не кри ју ћи на ви јач ке
стра сти. Они пак ка жу да је два
че ка ју так ми че ње пре све га да
би скло пи ли но ва при ја тељ -
ства, jeр је уз игру и то лак ше.

Д. К.

ОДР ЖАН ПЕН ЗИ О НЕР СКИ БАЛ

Фи на ли сти Бра ни сла ва и Иви ца Алек сић

Племенитост и другарство – одрасли, подржите их!

Из ло жба ди ги тал но ге не ри -
са них гра фи ка Ка та ри не Ди-
Џеј Уро ше вић и Је ле не Ла -
лић, под на зи вом „Вир ту ел не
ре флек си је”, би ће отво ре на у
пе так, 10. фе бру а ра, у га ле -
ри ји Град ске би бли о те ке.

„Ин тен зи ван раз вој ди ги -
тал них тех но ло ги ја и по ја ва
ком пју те ри зо ва них вир ту ел -
них, има ги нар них про сто ра
омо гу ћи ли су оп се жна умет -
нич ка екс пе ри мен ти са ња и
ис пи ти ва ња зна че ња сли ке и
по и гра ва ња ви зу ел ним и тех -
нич ким гра ни ца ма ње не по -
јав но сти. На из ло же ним ра -
до ви ма умет ни ца до ми нант -
но је за сту пље но тре ти ра ње
пи та ња еко ло шке осве шће но -
сти и пе до ге нет ских то ко ва
(ево лу ци је и ге не зе тла)”, на -
во ди исто ри чар ка умет но сти
Је ле на Га гић у са оп ште њу.

На отва ра њу ће би ти из ве -
ден и пер фор манс „Cyber
Ego II”, у ко јем ће на сту пи ти

пер фор мер ка и спе ци ја ли -
ста драм ске пе да го ги је На -
та ша Ми ло је вић, пер фор -
мер ка и во кал ни со ли ста
Оли ве ра Ми ло је вић, пер -
фор мер ка и ди ги тал на умет -
ни ца Ка та ри на Ди-Џеј Уро -
ше вић и ви зу ел на умет ни ца
Је ле на Ла лић.

М. М.

КОН КУРС ЗА ШЕ СТИ БИ ЈЕ НА ЛЕ 
СА ВРЕ МЕ НОГ ЦР ТЕ ЖА

Ра до ве сла ти 
до 20. апри ла

Плес подмлађује
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Пар ла мен тар ни 
из бо ри не по треб ни

Ма ри ни ка Те пић, на род ни по -
сла ник, не дав но је ис ту пи ла
из Ли ге со ци јал де мо кра та Вој -
во ди не. Та да је у из ја ви за
„Пан че вац” на ве ла да се на тај
ко рак од лу чи ла због не сла га -
ња с пред ло гом Пред сед ни -
штва стран ке да се Не над Ча -
нак, ли дер ЛСВ-а, кан ди ду је
за пред сед ни ка Ср би је. Том
при ли ком је до да ла ка ко сма -
тра да сва ки глас про тив Са ше
Јан ко ви ћа иде у ко рист са мо
кан ди да ту вла да ју ће пар ти је.

ПАН ЧЕ ВАЦ: С об зи ром на
то да сте на пу сти ли Ли гу со -
ци јал де мо кра та Вој во ди не,
ка ко ће те убу ду ће на сту па ти у
На род ној скуп шти ни Ре пу -
бли ке Ср би је? Ка кви су вам
пла но ви?

М. ТЕ ПИЋ: На сту па ћу као
са мо стал на на род на по сла ни -
ца, то јест не ћу се при дру жи -
ва ти не кој дру гој пар ти ји или
по кре ту. Ако сам већ на пу сти -
ла Ли гу због не да ва ња не у пит -
не и бр зе по др шке бу ду ћем
пред сед нич ком кан ди да ту Са -
ши Јан ко ви ћу, он да би би ло
упра во су прот но мо јим прин -
ци пи ма да одем на не ку тре ћу
стра ну. Де ло ва ћу ван би ло ко -
је дру ге стран ке или по кре та, у
скла ду с вред но сти ма основ -
них људ ских пра ва, со ци јал де -
мо кра ти је, вла да ви не пра ва и,
на рав но, европ ским вред но -
сти ма.

• Ка ко ко мен та ри ше те став
пан че вач ког Град ског од бо ра
ЛСВ-а да по др жи кан ди да ту ру
Са ше Јан ко ви ћа за пред сед ни -
ка др жа ве?

– Хва ла им пу но на по др -
шци, из у зет но ми зна чи то што
је мој ма тич ни од бор, ко ји ни -
ка да ни сам на пу сти ла због не -
ког „цен трал ног”, бли жег ви -
шим функ ци о не ри ма, из ра зио
јед но гла сну по др шку мо јим
од лу ка ма, а на ро чи то по пи та -
њу ман да та ко ји ћу за др жа ти.
Пан че во је је дан од не ко ли ко
од бо ра ЛСВ-а, а је ди ни град -
ски, да кле ве ли ки, ко ји је на
ло кал ним из бо ри ма имао зна -
чај но бо љи ре зул тат и од по -
кра јин ског и ре пу блич ког. Да -
кле, љу ди су гла са ли за љу де,

МА РИ НИ КА ТЕ ПИЋ, НА РОД НИ ПО СЛА НИК

ЗА ДР ЖА ЋУ МАН ДАТ

Град ски од бор Ли ге со ци јал -
де мо кра та Вој во ди не јед но -
гла сно је на сед ни ци одр жа -
ној у че твр так, 2. фе бру а ра,
за кљу чио да ће у пред сед -
нич кој кам па њи по др жа ти
на ја вље ну кан ди да ту ру Са ше
Јан ко ви ћа, без об зи ра на зва -
нич ну од лу ку и став те стран -
ке пре ма по др шци пред сед -
нич ком кан ди да ту.

Вла дан Ке ље вић, шеф од -
бор нич ке гру пе ЛСВ-а у
Скуп шти ни гра да, из ја вио је
за „Пан че вац” ка ко Град ски
од бор сма тра да би сва ки
глас за би ло ко га дру гог био

глас за кан ди да та стран ке
ко ја је тре нут но на вла сти.

– На ис тој сед ни ци је ГО
Ли ге со ци јал де мо кра та Вој -
во ди не та ко ђе јед но гла сно
по др жао Ма ри ни ку Те пић,
на род ног по сла ни ка. Сма -
тра мо да она с пу ним пра -
вом тре ба да за др жи по сла -
нич ки ман дат, јер ни у јед -
ном мо мен ту ни је скре ну ла
с до след не опо зи ци о не бор -
бе за ко ју су је гра ђа ни би -
ра ли, а Град ски од бор је
уве рен да ће она ту бор бу
на ста ви ти – под ву као је Ке -
ље вић. С. П.

ЛИ ГА СО ЦИ ЈАЛ ДЕ МО КРА ТА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Град ски од бор 
по др жа ва Јан ко ви ћа

за сво је ло кал не ли де ре, а ми у
Пан че ву има мо за и ста сјај не и
пре по зна тљи ве – од Вла да на
Ке ље ви ћа и Оли ве ра Пет ко ви -
ћа, до Со ње Ра ди во јев, Јо ви це
Пе тро вач ког, Ден ка Тон че ва,
Ми ло ша Ве се ли но ва, и, на рав -
но, пред сед ни ка Град ског од -
бо ра Па вла Ђу ки ћа.

• Има те ли ин фор ма ци ју ка -
ква је си ту а ци ја у оста лим
град ским од бо ри ма ЛСВ-а?

– Знам да је не за до вољ ство
ве ли ко. Јед на ко пан че вач ком,
упра во да нас је исто од лу чио,
по сту пио и об ја вио и од бор у
Опо ву, а знам да и мно ге са да
већ бив ше стра нач ке ко ле ге
ко је оста ју ак тив не сма тра ју
да Не над Ча нак не тре ба да се
кан ди ду је на пред сед нич ким
из бо ри ма. Али, ко зна, мо жда

ће на кра ју ис па сти да сам и
спа сла Ли гу ти ме што ће се
од бо ри и члан ство охра бри ти
да и јав но ка жу сво је ми шље -
ње ру ко вод ству стран ке, као и
да ће оно раз у ме ти да би то за -
и ста мо гао би ти фа та лан ко -
рак за Ли гу, те ће од у ста ти од
те на ме ре.

• Да ли ми сли те да ће се Не -
над Ча нак кан ди до ва ти за ше -
фа др жа ве?

– У прет ход ном пи та њу сам
се до не кле до та кла те те ме,
мо жда и да ље ве ру ју ћи у чу да.
Не ми слим, не го знам да же ли
да се кан ди ду је. Не ви дим ко
би га мо гао спре чи ти у то ме.

• Сма тра те ли да ће, по ред
пред сед нич ких, по но во би ти
рас пи са ни и пар ла мен тар ни
из бо ри?

– Не ви дим ни ка кав раз лог
за то. Стран ке су се из ме ри ле
пре са мо не ко ли ко ме се ци на
пар ла мен тар ним из бо ри ма и
вре ме је да они ко ји су до би -
ли нај ве ћи број гла со ва поч ну
не што и да ра де од по сло ва
ко ји су им опи су над ле жно -
сти. Oд лич но је то што на по -
след њим из бо ри ма ни сам до -
би ла до во љан број гла со ва да
бу дем гра до на чел ни ца, јер не
бих има ла при ли ку да ра дим
све ово у ме ђу вре ме ну и да
ста са вам кроз по сла нич ки
рад. Тек сад на ста ју пра ви
усло ви за ко нач ну сме ну ове
вла сти. Мо жда јој се још не
на зи ре крај, али је ово сва ка -
ко по че так кра ја.

С. Првуљ

Струч на ли те ра ту ра,
бе ле три сти ка, 
ен ци кло пе ди је, 
реч ни ци

Ми ни стар ство од бра не уру чи ло
је про шле не де ље леп по клон
уче ни ци ма и про фе со ри ма
Ма шин ске шко ле Пан че во.
По во дом школ ске сла ве Све -
тог Са ве, на пред лог ми ни стра
од бра не, би бли о те ка те пан че -
вач ке сред ње струч не шко ле
обо га ће на је но вим на сло ви -
ма. Бри гад ни ге не рал Зо ран
Ве лич ко вић, ко ман дант Спе -
ци јал не бри га де, уру чио је у
пе так, 3. фе бру а ра, вре дан па -
кет са сто јед ном књи гом у из -
да њу Ме ди ја цен тра „Од бра -
на” ди рек то ру Ма шин ске
шко ле у Пан че ву мр Ми ло ра -
ду Или ћу.

Пре ма ре чи ма ко ман дан та
Спе ци јал не бри га де, књи га је
моћ но оруж је ко је про ши ру је
зна ње и ви ди ке, опле ме њу је,
на во ди на раз ми шља ња, упо -
зна је са исто ри јом, чу ва тра -
ди ци ју и чи ни љу де бо љим.
Бри гад ни ге не рал Зо ран Ве -
лич ко вић је у свом по здрав -
ном го во ру под се тио јав ност
да Ми ни стар ство ре дов но по -
кла ња школ ским би бли о те ка -
ма књи ге ко је мо гу би ти од ко -
ри сти мла дим љу ди ма у про -

МИ НИ СТАР СТВО ОД БРА НЕ ПО КЛО НИ ЛО КЊИ ГЕ УЧЕ НИ ЦИ МА

Моћ но оруж је у школ ској би бли о те ци

дућ ност на ћи и у вој ним стру -
ка ма. Сва ки вој ни си стем од
тен ка па на да ље је ме ха трон -
ски си стем и ми слим да је то
иза зов за на ше уче ни ке – ре -
као је Илић на кра ју обра ћа ња
при сут ни ма.

На кон све ча ног уру че ња по -
кло на бри гад ни ге не рал Зо ран
Ве лич ко вић са са рад ни ци ма и
пред став ни ци ма Гра да Пан че -
ва об и шао је ка би не те за прак -
тич ну на ста ву и би бли о те ку
Ма шин ске шко ле.

З. С.

це су обра зо ва ња. С дру ге стра -
не, Ми ли ца То до ро вић, пред -
сед ни ца Са ве та за род ну рав -
но прав ност Гра да Пан че ва,
ис та кла је да је ини ци ра ла ову
ак тив ност ка ко би ши рој јав -
но сти скре ну ла па жњу на Ма -
шин ску шко лу, у ко јој ђа ци
мо гу сте ћи прак тич на зна ња о
са вре ме ним за ни ма њи ма.

Ди рек тор шко ле мр Ми ло -
рад Илић за хва лио је Ми ни -
стар ству од бра не, а на ро чи то
Са ве ту за род ну рав но прав ност
Скуп шти не гра да Пан че ва, ко -

ји је до при нео то ме да овај
вре дан по клон за вр ши у ру ка -
ма ђа ка и на став ни ка те шко -
ле. Он је под се тио при сут не да
обра зов но-вас пит не уста но ве
не ма ју мо гућ ност да са мо стал -
но об но ве сво је би бли о те ке но -
вим на сло ви ма, та ко да је ово
јед на из у зет на ак ци ја, ко ја је
омо гу ћи ла Ма шин ској шко ли
да до би је ши рок спек тар вред -
них књи га.

– Уче ни ци на ших мо дер них
обра зов них про фи ла, као што
је ме ха тро ни ка, мо гу сво ју бу -

Секретаријат за пореску ад-
министрацију Града Панче-
ва обавештава пореске обве-
знике који не воде пословне
књиге – физичка лица да 14.
фебруара доспева прва рата
за порез на имовину за 2017.
годину и у току је достава
уплатница пореским обве-
зницима на кућне адресе.

За пореске обвезнике који
су у прописаним роковима
плаћали обавезе, износ за
плаћање је исти као и када
су платили порез за послед-
ње тромесечје 2016. године.

Код пореских обвезника
који нису плаћали порез у

прописаним роковима, из-
нос за уплату чини неплаће-
на главница по решењима
која је увећана за камату об-
рачунату у складу са зако-
ном плус износ прве рате за
порез на имовину за 2017.
годину.

Надлежни из градског Се-
кретаријата за пореску ад-
министрацију моле грађане
да благовремено измире
своје обавезе како би избе-
гли касније обрачунавање и
плаћање камате, али и по-
кретање прекршајног по-
ступка.

М. Д.

ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА 

ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

Стиже прва рата пореза

Стратегија развоја града
Панчева 2014–2020, која је
усвојена у октобру 2014. го-
дине, предвиђа да Градско
веће посебним решењем
формира тим за имплемен-
тацију тог документа. Буду-
ћи да је у међувремену до-
шло до кадровских промена
у Градској управи, Секрета-
ријат за привреду и економ-
ски развој предложио је
прошле недеље ново решење
и нови састав тима.

Координатор је Предраг
Живковић, заменик градо-
начелника, а председник
Скупштине града Тигран
Киш је заменик координато-
ра. Чланови су, испред Град-
ске управе, секретари секре-
таријата Татјана Медић,
Оливера Суботић, Зоран Грба,
Славе Бојаџиевски, Гордана
Николић и Ениса Аговић

Хоти, као и саветник секре-
таријата Милан Глумац, али
и члан Градског већа Алек-
сандар Стевановић.

У овом тиму су и пред-
ставници јавних и јавних
комуналних предузећа Маја
Витман и Петар Петровић
(Дирекција) и Александар
Радуловић („Водовод”). 

Представник НВО је Вио-
лета Јованов Пештанац, а
представник локалних ме-
дија Невена Симендић (ТВ
Панчево).

Тим је именован на пери-
од од четири године, а његов
задатак је да прати реализа-
цију Стратегије, да припрема
годишњи извештај о њеној
реализацији, али и да даје
предлог акционог плана за
имплементацију за сваку го-
дину, с пројекцијом очекива-
них резултата. М. Д.

НАДГЛЕДАЈУ СПРОВОЂЕЊЕ 

СТРАТЕГИЈЕ ГРАДА

Нови састав тима
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Свет ски дан бор бе про тив ра ка у све -
ту се обе ле жа ва 4. фе бру а ра, а ту
кам па њу је по кре ну ла Свет ска здрав -
стве на ор га ни за ци ја. Због то га смо
ове не де ље пи та ли су гра ђа не ка ко се
бо ри ти про тив те опа ке бо ле сти, од -
ла зе ли на пре вен тив не пре гле де, ка -
ко се хра не и да ли се ба ве фи зич ким
ак тив но сти ма.

ВЕ СНА МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ, про фе сор ка:
– Пре све га, ста ње у гла ви је пре вен -

тив на бор ба про тив ра ка, а ми ов де
има мо ма ле шан се да по бе ди мо.
Стрес, ло ше ми сли и сва ка ко де пре -
сив но окру же ње не га тив но ути чу на
здра вље. Ја не мам лич них про бле ма,
али не за до вољ на око ли на ко ја не сме
да ка же сво је ми шље ње је стра шна.
Чо век мо ра про на ћи ба ланс у жи во -
ту. Пре вен тив ни од ла сци код ле ка ра
су нео п ход ни, по го то во же на ма.

НА ТА ША ПЕ ТРО ВИЋ, 
ад ми ни стра тив ни тех ни чар:

– Жи вим уо би ча је но. Иа ко чи там о
здра вој ис хра ни, не при др жа вам се

тих пра ви ла, је дем и ја чу хра ну. На -
жа лост, у по ро ди ци имам слу ча је ве
смр ти од кар ци но ма, али ми слим да
док нас лич но не за де си та бо лест, не
во ди мо до вољ но ра чу на о здра вљу.
Жи ви мо ве о ма бр зо, а лек за ели ми -
ни са ње стре са не по сто ји. Сма трам да
би пре вен тив ни пре гле ди си гур но
сма њи ли сто пу обо ле лих од ра ка и
љу де тре ба на те ра ти да их прак ти ку ју.

МИ ЛАН БИ РО, ва тро га сац:
– Не од ла зим на пре вен тив не пре -

гле де код ле ка ра, али гле дам да се
што здра ви је хра ним и да је дем што
ви ше ку ва них је ла. Ба вим се спор -
том и сма трам да је то кључ ни на чин
бор бе про тив бо ле сти. Стрес ства ра -
мо са ми и ми слим да мо же мо мно го
ви ше да ути че мо на сво је жи во те.

ЉУ БА ПЕ ТРО ВИЋ, пен зи о нер:
– С об зи ром на то да сам ди ја бе ти -

чар, мно го ше там. Ле ти у Пе ску пре -
ла зим по пет на ест ки ло ме та ра днев -
но, а у Пан че ву, у На род ној ба шти,
имам оби чај да пре пе ша чим два на -

ест ки ло ме та ра. Че сто од ла зим на
кон тро ле, па због то га не ма по тре бе
да идем на пре вен тив не пре гле де.
Ипак, сма трам да би та кав вид кон -
тро ле сма њио број обо ле лих од ра ка.

РО СА ХРИ СТОВ СКИ, пен зи о нер ка:
– Идем код ле ка ра са мо ка да је то

за и ста по треб но. Ср ча ни сам бо ле -
сник и због то га мо рам да се при др -
жа вам по себ ног ре жи ма ис хра не. Та -
ко ђе, гле дам да што ви ше ше там.
Ми слим да је нај ве ћи узрок по ја ве
ра ка стрес и сре ћом у мо јој по ро ди -
ци ни ко ни је обо лео. Љу ди сва ка ко
тре ба че шће да про ве ра ва ју здрав -
стве но ста ње.

ЈО ВАН ВЕЉ КО ВИЋ, не за по слен:
– Ра дим ве жбе и че сто во зим би -

цикл. На пре вен тив не пре гле де не
од ла зим, али ми слим да се у су шти -
ни хра ним здра во. Мо гу ће је да стрес
и не здрав на чин жи во та нај че шће
узро ку ју по ја ву ра ка.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

Љ. ПЕТРОВИЋМ. БИРО Р. ХРИСТОВСКИ Ј. ВЕЉКОВИЋ

НАША АНКЕТА

КА КО СЕ БО РИ ТИ ПРО ТИВ РА КА?

Мо ра мо би ти од го вор ни ји пре ма се би

Н. ПЕТРОВИЋВ. МИЛИВОЈЕВИЋ

ХРОНИКА

Од по кра јин ске Упра ве 
за ка пи тал на ула га ња
Град тра жи 39,4 ми ли о на
ди на ра за ЈКП „Во до вод 
и ка на ли за ци ју”

У пла ну уград ња че ти ри
пум пе и ре кон струк ци ја
уста ве

Пан че во ће од Упра ве за ка пи тал на
ула га ња Вој во ди не, на осно ву кон -
кур са за во до снаб де ва ње и за шти ту
во да, тра жи ти но вац за са на ци ју црп -
не ста ни це Цр ве ни ма га цин ЈКП-а
„Во до вод и ка на ли за ци ја” – од лу че но
је на сед ни ци Град ског ве ћа одр жа -
ној 2. фе бру а ра.

Тај обје кат је из гра ђен још 1991. го -
ди не, а про блем пред ста вља то што су
пум пе у црп ној ста ни ци дво стру ко
ма њег ка па ци те та не го што је то би ло
пред ви ђе но. То је као крај њи ре зул тат
про из ве ло, то ком ки шних да на, по -
пла ву оних ули ца, тро то а ра и дво ри -
шта ко ји гра ви ти ра ју ка Та ми шу, на
ште ту ста нов ни ка тог де ла Пан че ва.

– Циљ овог про јек та је дво стру ко
ве ћи ка па ци тет црп не ста ни це ат мо-
с фер ске ка на ли за ци је, ко ја би спре -
чи ла пла вље ње у ули ца ма око Цр ве -
ног ма га ци на и око Та ми ша – ре кла је
Та тја на Ме дић, шеф Оде ље ња за по -
др шку про јек ти ма Град ске упра ве.

Укуп на вред ност ра до ва 67,6 ми ли о на
У слу ча ју да про је кат бу де одо брен,
Упра ва за ка пи тал на ула га ња Вој во -
ди не фи нан си ра ла би ра до ве са 39,4
ми ли о на ди на ра без ПДВ-а, што је 70
од сто вред но сти про јек та. Град би
имао оба ве зу да из дво ји 16,9 ми ли о -
на ди на ра. Ако но си лац ра до ва, ка ко
је ло гич но, бу де ЈКП „Во до вод и ка -
на ли за ци ја”, уку пан ПДВ од 11,2 ми -
ли о на ди на ра био би од бит на став ка у
овом про јек ту, ко ји је укуп не вред но -
сти 67,6 ми ли о на ди на ра с ПДВ-ом.

Сва ка ко олак ша ва ју ћа окол ност је
то што је пан че вач ки „Во до вод” већ
ра ни је еви ден ти рао про блем с тим
објек том, па за ове ра до ве има

спрем ну про јект ну до ку мен та ци ју,
као и гра ђе вин ску до зво лу.

Пла ни ра ни ра до ви об у хва та ју
уград њу че ти ри пум пе дво стру ко ве -
ћег ка па ци те та, али и ре кон струк ци -
ју уста ве у во до вод ној црп ној ста ни -
ци. Уко ли ко про је кат у Но вом Са ду
бу де одо брен, ра до ви би тра ја ли до
го ди ну да на.

Пред чла но ви ма Град ског ве ћа на -
шао се и фи нан сиј ски план јед не
град ске ме сне за јед ни це. Гор њи град
пла ни ра бу џет на укуп но 1,4 ми ли о -
на ди на ра – из град ске ка се мар ги ћа -
ни ма ће сти ћи 1,3 ми ли о на ди на ра, а
соп стве ни при хо ди ће би ти 100.000
ди на ра. Већ ни ци су по др жа ли тај до -
ку мент.

ТОП-у 10,6 ми ли о на ди на ра
Чла но ви Град ског ве ћа по др жа ли су
и Про грам ра да и фи нан сиј ски план
Ту ри стич ке ор га ни за ци је Пан че ва за
2017. го ди ну. ТОП у овој го ди ни има
бу џет од 13,4 ми ли о на ди на ра – 10,6
ми ли о на ди на ра до би ће од Гра да, а
оче ку је да ће има ти 2,8 ми ли о на ди -
на ра соп стве них при хо да.

Ди рек тор ТОП-а у остав ци Бра ни -
слав Ров ча нин из дво јио је од пла ни -
ра них ма ни фе ста ци ја у овој го ди ни
„Да не Вај фер та” и „Да не аван ту ре”.

– ТОП ће ор га ни зо ва ти „Да не Вај -
фер та” тре ћи пут, а реч је о нај зна -
чај ни јој ту ри стич кој град ској ма ни -
фе ста ци ји. У пла ну је да се ура ди бо ља
про мо тив на кам па ња за њу, као и да
се про ши ри ло ка ци ја на ко јој ће она
би ти одр жа на. Цен трал ни про грам
ће се ре а ли зо ва ти 9. и 10. ју на – ре -
као је Ров ча нин и до дао да ће „Да ни
аван ту ре”, у окви ру ко јих се про мо -
ви шу екс трем ни спор то ви, у на шем
гра ду би ти одр жа ни 9. и 10. сеп тем -
бра.

Оче ку је се да ће ове го ди не Пан че -
во до би ти ка та ма ран, а ТОП ће у сво -
ју по ну ду увр сти ти и во жњу по Та ми -
шу и Ду на ву и про мо ви са ће си ла зак
на ре ке и раз вој на у тич ког ту ри зма. У
пла ну је и на бав ка ка нуа и би ци ка ла
за рен ти ра ње.

– Пла ни ра мо и у овој го ди ни ква -
ли те тан рад, а на ста ви ће мо да кон ку -

СА СЕД НИ ЦЕ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

СА НА ЦИ ЈА ЦРП НЕ СТА НИ ЦЕ?

ри ше мо и за до дат на сред ства за нео -
лит ско на се ље у Стар че ву, ка ко би -
смо до би ли но ву ту ри стич ку по ну ду
– ре као је он.

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Пан че ва
ће у овој го ди ни фо кус ста ви ти и на
мар ке тинг, укљу чу ју ћи из ра ду про -
мо тив ног ма те ри ја ла по себ но на ме -
ње ног де ци и мла ди ма. У пла ну ра да
је на ве де но и да ће по себ не про мо -
тив не ак тив но сти и на сту пи ове ор -
га ни за ци је би ти усме ре ни ка тр жи -
шту Бе о гра да „као глав ног из во ра
ту ри стич ке тра жње”, на ве де но је у
пла ну.

ТОП има че тво ро за по сле них: два на
од ре ђе но и два на нео д ре ђе но вре ме, а
за пла те и до при но се у овој го ди ни би -
ће из дво је но 2,4 ми ли о на ди на ра.

М. Ди ми трић

Седам деценија од 
насељавања Македонаца
у Војводини биће 
обележено и подизањем
споменика у нашем граду

Председник Покрајинске владе
Игор Мировић примио је прошле
недеље председника Националног
савета македонске националне ма-
њине Борчета Величковског, с ко-
јим је разговарао о питањима зна-
чајним за унапређење положаја ма-
кедонске мањине, као и других на-
ционалних мањина у Војводини.

У разговору је оцењено да су у
претходних неколико година за ма-
кедонску мањину остварени иско-
раци у областима културе и инфор-
мисања, а посебно у областима
образовања и употребе језика и пи-
сма. Тако је македонски језик у слу-
жбеној употреби у Пландишту, као
и у Јабуци, где се настава изводи на
македонском језику.

Величковски је рекао да је за ма-
кедонску националну мањину у бу-
дућности посебно значајна подр-
шка Покрајине на пољу културе од-
носно институцијама које спроводе
културну политику, као и подршка
издавачкој делатности на македон-
ском језику.

– Заједнички радимо на томе да
створимо што боље услове за него-

вање културе и идентитета свих ма-
њина у Војводини, јер је то наша за-
једничка вредност – рекао је Миро-
вић.

Македонска национална мањина
током 2017. године обележава се-
дам деценија од насељавања у Вој-
водини. Поред низа манифестација,
тај догађај значајан за македонску
мањину биће обележен и подиза-
њем споменика „Мајка Македонија”
у Панчеву, где је и седиште Нацио-
налног савета Македонаца. У разго-
вору је истакнуто да ће Покрајина
подржати подизање споменика.

Мировић је казао да су питања
подршке националним мањинама,
кроз механизме који ће допринети
унапређењу њиховог положаја, свр-
стана у приоритете у раду Покра-
јинске владе.

Како смо сазнали у Националном
савету македонске националне ма-
њине, о тачној локацији на којој ће
споменик „Мајка Македонија” у
Панчеву бити постављен, биће од-
лучено у наредним данима.

Члан Градског већа задужен за
културу Немања Ротар рекао је да
тек када Град и званично добије ин-
формацију о постављању спомени-
ка у Панчеву, знаће се на којој лока-
цији ће он бити подигнут, с обзиром
на то да на састанку код Мировића
није било представника Града.

М. Д.

ПАНЧЕВО ДОБИЈА ЈОШ ЈЕДАН СПОМЕНИК

„Мајка Македонија” 
у години јубилеја



По љо при вред на ети ка се
мо же по сма тра ти и као део
би о е ти ке. Она мо же би ти
осно ва за про це ну то га за -
што не што у по љо при вре ди
сма тра мо до брим или ло -
шим, ис прав ним или по гре -
шним. Пре ма де фи ни ци ји,
по љо при вред на ети ка раз -
ма тра фи ло зоф ски, со ци јал -
ни, прав ни, еко ном ски, на -
уч ни и естет ски вид по љо -
при вред них про бле ма и да је
смер ни це за до но ше ње ис -
прав не од лу ке за њи хо во ре -
ша ва ње. Због зна ча ја етич -
ких про бле ма у по љо при -
вре ди, по љо при вред на ети ка
се да нас пре да је на нај ма ње
14 уни вер зи те та у САД.

Основ но пи та ње да на -
шњи це је ка ко да по љо при -
вре да пре хра ни чо ве чан -
ство и по др жи одр жи вост за
су тра. Глав не не су гла си це у
бу дућ но сти би ће из ме ђу ин -
ду стриј ске и ал тер на тив не
по љо при вре де. Све до ци смо
не же ље них про ме на у на -
шој око ли ни ко је на ста ју
услед ак тив но сти ин ду -
стриј ске по љо при вре де, као
до ми нант не.

Пре тва ра ње при род них
еко си сте ма у по љо при вред -
не за по че то је пре 10.000
го ди на. У по чет ку оно је би -
ло спо ро и нео па сно, да би с
вре ме ном по ста ја ло све ра -
зор ни је – ства ра ефе кат ста -
кле не ба ште, де гра да ци ју
зе мљи шта, као и за га ђе ње
под зем них во да. Та ко смо
до шли до то га да се по ста -
вља пи та ње одр жи вог раз -
во ја, јер се да на шња по љо -
при вред на прак са не мо же
сма тра ти одр жи вом. При -
мер је по да так да се за про -
из вод њу јед не то не зр на
утро ши 1.000 то на во де.

Би о тех но ло ги ја је вр ло
атрак тив но под руч је на уч -
ног ис тра жи ва ња. Она не
пред ста вља са мо но ву тех -
но ло ги ју по ве ћа ња про из -
вод ње, већ ну ди на ду за ре -
ша ва ња про бле ма гла ди.
Ме ђу тим, она има на уч не,
етич ке и со ци јал не по сле -
ди це за по љо при вре ду и
про из вод њу хра не ко је су
да ле ко зна чај ни је од еко -
ном ског учин ка. На рав но,
го во ри мо о ГМО. Струч ња -
ци на во де да је ње на пред -
ност у то ме што, на при мер,
шти ти ку ку руз од штет них
ин се ка та. Ме ђу тим, исто -
вре ме но се ја вља ју озбиљ ни

при го во ри на ГМО, као на
при мер да пре нос ге на из -
ме ђу вр ста, код ко јих не ма
мо гућ но сти при род не раз -
ме не, мо же уро ди ти пот пу -
но не пред ви ди вим ре зул та -
ти ма. Би о тех но ло ги ја не
мо же би ти за ме на кон вен -
ци о нал ним ме то да ма опле -
ме њи ва ња.

– Ге не тич ки ин же ње -
ринг се мо же при ме ни ти
са мо на свој ства ко ја су
кон тро ли са на с јед ним или
не ко ли ко ге на. Оно че га је
до са да би ло нај ви ше у ме -
ди ји ма, је сте за бри ну тост
да би стра ни ге ни и њи хо ви
про дук ти мо гли би ти
штет ни за љу де и жи во ти -
ње. Ме ђу тим, зна ча јан
про блем је и не га ти ван
ути цај на агре ко си стем де -
гра да ци јом би о ди вер зи те -
та, по ја вом су пер ко ро ва и
су пер ште то чи на. Ге нет ска
мо ди фи ка ци ја омо гу ћа ва
фар ме ри ма да пр ска ју гли -
фо са ти ма док је биљ ка у
ве ге та ци ји, што зна чи да ће
они би ти при сут ни и у хра -
ни, а то се ни ка да ра ни је
ни је де ша ва ло с гли фо са -
ти ма – ре као је др Вла ди -
мир Фи ли по вић.

Нај ви ше се ге не тич ки
ин же ње ринг на биљ ка ма
спро во ди у ве ли ким мул ти -
на ци о нал ним ком па ни ја -
ма, а јав ност се оправ да но
пла ши да ће те ком па ни је
ко ри сти ти сво ја от кри ћа за
по сти за ње пот пу не кон тро -
ле над про из вод њом хра не.
„Мон сан то” је нај ве ћа мул -
ти на ци о нал на кор по ра ци ја.

– У се ме угра ђу ју но ви
ген и ти ме спре ча ва ју ре -
про дук ци ју биљ ке уби ја њем
вла сти тог се ме на, та ко да
ако фар мер же ли ко ри сти -
ти соп стве но се ме за се тву
на ред не го ди не, мо же се
де си ти да за вр ши с пра -
зним по љем, без би ља ка.
Ка ко су глав не вред но сти
по љо при вре де у бу дућ но -
сти: очу ва ње би о ди вер зи те -
та, здра во зе мљи ште, со ци -
јал на прав да у на до ла зе ћим
вре ме ни ма, ин ду стриј ска
по љо при вре да, на да мо се,
она ће би ти при си ље на да
усво ји не ке тра ди ци о нал не
ме то де – ре као је др Вла дан
Угре но вић.

У сле де ћем бро ју те ма дво -
ји це пан че вач ких на уч них
рад ни ка би ће ор ган ска про -
из вод ња и би о ди вер зи тет.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Предавање Биљане Сачива-
новић биће одржано у петак,
10. фебруара, од 17.30, у ма-
лој сали Градске управе Пан-

чево. Теме о којима ће гово-
рити биће пчеларење у дру-
гом тромесечју године, са
освртом на багремову пашу,
затим увећање броја кошни-
ца и њихова нега.

Организатор овог догађаја
је Удружење пчелара „По-
дружница”, а он је намењен
члановима и онима који же-
ле да то постану.

Петак, 10. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Пред ви ђе но је да за
за по шља ва ња ове 
го ди не бу де из дво је но
2,8 ми ли јар ди ди на ра,
као и 550 ми ли о на
ди на ра за осо бе са
ин ва ли ди те том

Но ви на су суб вен ци је
за де цу па лих бо ра ца
и жр тве по ро дич ног
на си ља и тр го ви не
љу ди ма

На ци о нал на слу жба за за по -
шља ва ње (НСЗ) рас пи са ла је
7. фе бру а ра је да на ест јав них
по зи ва за до де лу суб вен ци ја за
са мо за по шља ва ње у овој го ди -
ни. По зив ва жи и за за по шља -
ва ње не за по сле них ли ца из ка -
те го ри је те же за по шљи вих на
но во о тво ре ним рад ним ме -
сти ма, као и за за ра де за осо бе
са ин ва ли ди те том без рад ног
ис ку ства.

Под сти ца њу пред у зет ни -
штва на ме ње ни су јав ни по зи -
ви за до де лу суб вен ци ја за са -
мо за по шља ва ње и са мо за по -
шља ва ње не за по сле них ром -
ске на ци о нал но сти. Суб вен -
ци је за са мо за по шља ва ње ко је
се до де љу ју јед но крат но из но -
се 180.000 ди на ра, а 200.000
ди на ра у слу ча ју са мо за по -
шља ва ња ви шко ва за по сле них
и 220.000 ди на ра за не за по -
сле не осо бе са ин ва ли ди те -
том, што пред ста вља но ви ну у
од но су на прет ход ну го ди ну.
По след њи рок за под но ше ње
зах те ва са би знис-пла ном за
са мо за по шља ва ње је сте 10.
април.

Јав ни по зив за по сло дав це
за до де лу суб вен ци ја за за по -
шља ва ње не за по сле них ли ца
из ка те го ри је те же за по шљи -
вих на но во о тво ре ним рад ним
ме сти ма отво рен је до утро -
шка сред ста ва, од но сно нај ка -
сни је до 30. но вем бра 2017, а
ви си на суб вен ци ја кре ће се од
150.000 до 300.000 ди на ра.

Ро ко ви за при ја ву раз ли чи ти,
сви кон кур си на сај ту
НСЗ је рас пи сао и јав ни кон -
курс за ор га ни зо ва ње спро во -
ђе ња јав них ра до ва на ко ји ма
ће би ти ан га жо ва но 5.000 не -
за по сле них. По се бан кон курс

ОБ ЈА ВЉЕ НИ ПО ЗИ ВИ НСЗ ЗА 2017.

СУБ ВЕН ЦИ ЈЕ ЗА СА МО ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ

ЕКОНОМИЈА

на ме њен је ре а ли за ци ји јав -
них ра до ва на ко ји ма ће би ти
ан га жо ва но 1.850 не за по сле -
них осо ба са ин ва ли ди те том,
уз но ви ну да се ове го ди не ра -
до ви ор га ни зу ју и у обла сти
кул ту ре.

Рас пи са ни су и јав ни по зи -
ви за ре а ли за ци ју про гра ма
струч не прак се, сти ца ња
прак тич них зна ња за не ква ли -
фи ко ва на ли ца, сти ца ња
прак тич них зна ња за ви шко ве
за по сле них и ду го роч но не за -
по сле на ли ца ко ја су на еви -
ден ци ји НСЗ ду же од осам на -
ест ме се ци, као и обу ке на
зах тев по сло дав ца, ко је ће мо -
ћи да ко ри сте и пред у зе ћа за
про фе си о нал ну ре ха би ли та -
ци ју и за по шља ва ње осо ба са
ин ва ли ди те том.

За по шља ва њу осо ба са ин -
ва ли ди те том на ме ње ни су и
јав ни кон кур си за суб вен ци ју
за ра да за осо бе са ин ва ли ди те -
том без рад ног ис ку ства и за
ре фун да ци ју тро шко ва по др -
шке осо ба ма са ин ва ли ди те -
том ко је се за по шља ва ју под
по себ ним усло ви ма.

Ак ци о ним пла ном за по -
шља ва ња за 2017. го ди ну, ко ји
је усво ји ла Вла да Ср би је,
пред ви ђе но је да за ак тив не
ме ре за по шља ва ња ове го ди не
бу де из дво је но 2,8 ми ли јар ди

Страну припремила
Марина

Димитрић

ди на ра из сред ста ва На ци о -
нал не слу жбе, као и до дат них
550 ми ли о на ди на ра за осо бе
са ин ва ли ди те том.

Де та љи свих јав них по зи ва
мо гу се на ћи на сај ту НСЗ
www.nsz.gov.rs.

Спо ра зум о учин ку НСЗ
Истог да на ка да је НСЗ рас пи -
сао је да на ест по зи ва за до де лу
суб вен ци ја, 7. фе бру а ра, ми -
ни стар за рад, за по шља ва ње,
бо рач ка и со ци јал на пи та ња
Алек сан дар Ву лин и ди рек тор
На ци о нал не слу жбе за за по -
шља ва ње Зо ран Мар ти но вић
пот пи са ли су спо ра зум о
учин ку НСЗ за 2017. го ди ну.
Ка ко је на кон пот пи си ва ња
на гла сио Мар ти но вић, два де -
сет шест за да та ка ово го ди -
шњег спо ра зу ма зах тев ни ји су
за На ци о нал ну слу жбу не го
прет ход не го ди не. Ка да је у
пи та њу ре а ли за ци ја пла на из
2016. го ди не, ди рек тор НСЗ је
ис та као да је ме ра ма ак тив не
по ли ти ке за по шља ва ња би ла
об у хва ће на 131.000 не за по -
сле них ли ца, што је план и за
ову го ди ну. Ме ђу тим, ин те ре -
со ва ње по сло да ва ца за дру ге
про гра ме ко ји омо гу ћа ва ју за -
по шља ва ње осо ба са ин ва ли -
ди те том, по пут пер со нал ног
аси стен та та квим осо ба ма на
рад ном ме сту или опре ма ње и

при ла го ђа ва ње рад ног ме ста,
ни је да ло оче ки ва не ре зул та -
те. Пре ма ре чи ма ди рек то ра
НСЗ, го ди на ма се ре а ли зу је
са мо око 50 од сто пред ви ђе -
ног пла на. 

У по ре ђе њу с про шлом го -
ди ном, ва жне но ви не су уво -
ђе ње но вих угро же них ка те -
го ри ја на тр жи шту ра да и
суб вен ци ја за за по шља ва ње
де це па лих бо ра ца, жр та ва
тр го ви не љу ди ма и жр та ва
по ро дич ног на си ља.

С об зи ром на то да је у про -
те клој го ди ни од 71.000 при ја -
вље них по тре ба за рад ни ци ма
чак 10.000 оста ло не по пу ње -
но, ди рек тор НСЗ ре као је да
ће се у овој го ди ни ра ди ти ви -
ше на при пре ми не за по сле них
ли ца кроз раз ли чи те обу ке и
мо ти ва ци ју да при хва те по ну -
ђе ни по сао, али и ути ца ти на
по сло дав це да по диг ну ни во
усло ва ра да.

По ред ових про гра ма ко је
фи нан си ра др жа ва, Град Пан -
че во из дво јио је 26,7 ми ли о на
ди на ра за ме ре за за по шља ва -
ње су гра ђа на (о че му смо пи са -
ли у про шлом бро ју). Да под се -
ти мо, у Пан че ву је у де цем бру
2016. го ди не зва нич но На ци о -
нал ној слу жби за за по шља ва ње
би ло при ја вље но 10.327 не за -
по сле них Пан че ва ца.

Би о е ти ка нео п ход на 
у на шој по љо при вре ди

Уручене награде
„Најбоље из Србије”

На свечаној додели признања
„Најбоље из Србије”, одржаној
прошле недеље у Новом Саду,
компанија НИС је освојила
две награде у категорији „про-
изводна добра и пословне
услуге”: за најбољи корпора-
тивни бренд и најбољи робни
бренд „НИС–Петрол”.

Реч је о награди коју доде-
љује Привредна комора Срби-
је, у сарадњи с Министар-
ством трговине, туризма и те-
лекомуникација, најбољим
робним и корпоративним
брендовима у Србији, као и
најбољим извозницима, ма-
нифестацијама и стартап
предузећима. Посебан креди-
билитет награди даје чињени-
ца да се најбољи брендови би-
рају на основу гласова самих
потрошача, али и стручне јав-
ности, тржишно-финансиј-
ских параметара и оцене
стручног жирија.

У име компаније НИС на-
граду за најбољи корпоратив-
ни бренд примила је Сања Лу-
бардић, заменик генералног
директора и директор Функ-
ције за односе с јавношћу и

комуникације НИС-а, а при-
знање за потрошачки бренд
примио је Павел Кандалин-
цев, заменик директора Блока
Промет за малопродају.

– Ово је четврти пут да на-
ша компанија добија награ-
ду „Најбоље из Србије”, што
је само још једна потврда

препознатљивости нашег
бренда и квалитета робе и
услуга које пружамо својим
потрошачима. Престижно
признање које смо добили
показатељ је да се наша ком-
панија развија на прави на-
чин – рекла је Сања Лубар-
дић за „Панчевац”.

Признања „Најбоље из Ср-
бије” додељују се дванаесту го-
дину заредом, а међу овогоди-
шњим лауреатима нашло се
око 200 најбољих српских
брендова, међу којима су и
„Делез Србија”, „Хемофарм”,
„Тигар”, „Карнекс”, „Металац”
и многи други. З. Ст.

НАЈБОЉИ СРПСКИ ПРИВРЕДНИЦИ

Два признања НИС-у

ПРЕДАВАЊЕ БИЉАНЕ САЧИВАНОВИЋ

О увећању броја 
кошница и њиховој нези

др Владан Угреновић др Владимир Филиповић



Ми ни стар ство обра зо ва ња
пла ни ра да сле де ће школ ске
го ди не за поч не уса гла ша ва ње
по тре ба тр жи шта и про це са
упи са ђа ка у сред ње струч не
шко ле. У на ред ним да ни ма би -
ће по кре ну та јав на рас пра ва о
за ко ну о ду ал ном обра зо ва њу и
би ће из ме ње ни по сто је ћи за -
ко ни ко ји ре гу ли шу област
обра зо ва ња. У скла ду с тим,
пан че вач ка ло кал на са мо у пра -
ва при ре ди ла је у сре ду, 8. фе -
бру а ра, са ста нак по во дом при -
ме не но ве ме то до ло ги је упи -
сне по ли ти ке у сред њим шко -
ла ма за школ ску 2017/2018.
го ди ну. Ово је дру го оку пља ње
струч не јав но сти у крат ком ро -
ку и, пре ма ре чи ма ор га ни за -

то ра, ова ква оку пља ња би ће
ин тен зи ви ра на, а оче ку је се
пу на по др шка Школ ске упра ве
у Зре ња ни ну, ди рек то ра сред -
њих шко ла и дру гих ак те ра у
ре а ли за ци ји овог по сла.

Са стан ку су при су ство ва ли
чла но ви Град ског ве ћа мр Та -
тја на Бо жић, за ду же на за
обра зо ва ње, и Ми лен ко Чуч -
ко вић, за ду жен за област ра да,

за по шља ва ња и со ци јал не по -
ли ти ке, пред став ни ци Ре ги о -
нал не при вред не ко мо ре, као и
ди рек то ри пан че вач ких сред -
њих шко ла. Пре ма ре чи ма Та -
тја не Бо жић, но ва упи сна ме -
то до ло ги ја пред ви ђа ве ће ан -
га жо ва ње ло кал не са мо у пра -
ве, ко је се огле да у ор га ни за -
ци ји и по ве зи ва њу свих ре ле -
вант них су бје ка та у овом про -

це су. У скла ду с тим, Град
Пан че во је из вр шио од ре ђе не
при прем не ак тив но сти. На
овом са стан ку ди рек то ри пан -
че вач ких шко ла из не ли су
сво је пред ло ге за уво ђе ње но -
вих за ни ма ња.

У но ву ме то до ло ги ју упи са
укљу че на је Ре ги о нал на при -
вред на ко мо ра Ју жно ба нат -
ског управ ног окру га. Пре ма
ре чи ма Зо ра на Ви ри ћа, ко ор -
ди на то ра за ју жни Ба нат Ре ги -
о нал не при вред не ко мо ре Ју -
жно ба нат ског управ ног окру га,
пр ви ре зул та ти ан ке те по ка за -
ли су да је ше сна ест при вред -
ни ка с те ри то ри је гра да Пан -
че ва и Ко ви на из ра зи ло по тре бу
за ре а ли за ци јом прак тич не
на ста ве за ше зде сет уче ни ка.
Ка ко је он ре као за наш лист,
при вред ни ци су на ро чи то за -
ин те ре со ва ни за за ни ма ња
опе ра тер и за ва ри вач, про фи -
ле ко ји се обра зу ју у Ма шин -
ској шко ли Пан че во.

Ре ги о нал ни цен тар за та лен -
те „Ми хај ло Пу пин” рас пи -
сао је пет на е сти књи жев ни и
ли те рар ни кон курс за уче ни -
ке ви ших раз ре да основ них
шко ла из Ба на та. Те ма је
сло бод на, а ра до ве тре ба сла -
ти под пу ним име ном и пре -
зи ме ном на адре су пан че -
вач ког цен тра за та лен те.

На књи жев ни кон курс ђа -
ци мо гу при ја ви ти нај ви ше
три пе сме или три крат ке
при че, а на ли ков ни са мо је -
дан рад. Мла ди сли ка ри са -
ми би ра ју тех ни ку из ра за

(сли ка ње, цр теж или гра фи -
ка). Крај њи рок за сла ње
умет нич ких де ла је 20. март,
а ко нач ни ре зул та ти кон кур -
са би ће об ја вље ни кра јем
мар та. До де ла при зна ња нај -
у спе шни јим сли ка ри ма и
пи сци ма пла ни ра на је за
април, ка да ће би ти одр жа на
15. смо тра умет нич ких ра -
до ва уче ни ка из Ба на та. По -
ред ди пло ма, по бед ни ци ће
би ти на гра ђе ни и нов ча но:
пр ва на гра да из но си 4.000,
дру га 3.000, а тре ћа 2.000
ди на ра.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 10. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремиo 
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Станижан

ДУ АЛ НО ОБРА ЗО ВА ЊЕ

Са ста нак ти ма

ПРО ГРАМ НИС-a „ЗА ЈЕД НИ ЦИ ЗА ЈЕД НО”

ПРЕД СТА ВЉЕ НА ОП ТИЧ КА КЛУ ПА
Дру штво фи зи ча ра
Пан че во по ма же
та лен ти ма

Уна пре ђи ва ње на у ке

Ре ги о нал ни цен тар за та лен те
„Ми хај ло Пу пин” у су бо ту, 4.
фе бру а ра, био је до ма ћин пред -
ста вља ња ла бо ра то риј ске опре -
ме ко ја је на ба вље на за хва љу -
ју ћи НИС-овом про гра му „За -
јед ни ци за јед но”. Мла ди пан -
че вач ки та лен ти Иси до ра Мај -
кић и Алек сан дар Цу цић, уче -
ни ци осмог раз ре да Ма те ма -
тич ке гим на зи је у Бе о гра ду, и
На та ли ја Ча ко ван, уче ни ца
осмог раз ре да ОШ „Сте ви ца
Јо ва но вић” из Пан че ва, пред -
ста ви ли су мо гућ но сти оп тич ке
клу пе по ла зни ци ма пан че вач -
ког Цен тра за та лен те. Пре ма
ре чи ма Не на да Гро зда ни ћа,
пред став ни ка Дру штва фи зи -
ча ра Пан че во, реч је о ре а ли за -
ци ји пр вог де ла про јек та „На у -
ка – ла ка као му зи ка”.

– На ше удру же ње ће уз по -
др шку Нафт не ин ду стри је Ср -
би је кра јем фе бру а ра ор га ни -
зо ва ти Фе сти вал на у ке. По ред
то га, на ба ви ли смо ла бо ра то -
риј ску опре му за из во ђе ње екс -
пе ри ме на та из фи зи ке ко ја је
би ла нео п ход на ко ле га ма из

ри за ци ја на у ке ме ђу мла ди ма
и уна пре ђи ва ње усло ва за не -
сме тан раз вој мла дих та ле на та.
Дру штво фи зи ча ра Пан че во
ре ги стро ва но је као не про -
фит но не вла ди но удру же ње
гра ђа на ко је се ба ви уна пре -
ђе њем фор мал ног и не фор -
мал ног обра зо ва ња, на ро чи то
ка да су при род не на у ке у пи -
та њу. У фо ку су удру же ња је да
се у на шем гра ду уна пре ди љу -
бав пре ма на у ци и да се ство ре
бо љи усло ви за рад и ис тра жи -
ва ње.

Цен тра за та лен те. Де ца су до
са да све цр та ла и пи са ла на та -
бли, а са да, са овом оп тич ком
клу пом, мо гу да из во де и екс -
пе ри мен те. Она је ко шта ла
120.000 ди на ра и оста ће трај но
у Цен тру за та лен те, а мо ћи ће
да је ви де и ко ри сте и дру га де -
ца, не са мо та лен ти већ сви
они ко ји бу ду же ле ли да ура де
не ки од екс пе ри ме на та – ре као
је Гро зда нић за „Пан че вац”.

Др Дра го љуб Цу цић, ру -
ко во ди лац Цен тра за та лен -
те, ис та као је да је ку пље на

оп тич ка клу па ве о ма вред -
на ствар.

– Ђа ци ко нач но мо гу да се
ба ве екс пе ри мен ти ма. Фи зи ка
је пре све га екс пе ри мен тал на
на у ка, али смо би ли при ну ђе -
ни да је ма те ма ти зу је мо због
си ро ма штва на ших ла бо ра то -
ри ја. Оп тич ка клу па омо гу ћа -
ва да се ра де екс пе ри мен ти из
два сег мен та фи зи ке: из ге о -
ме триј ске оп ти ке и та ла сне
оп ти ке – ре као је Цу цић.

Ци ље ви про јек та „На у ка –
ла ка као му зи ка” је су по пу ла -

РАС ПИ САН КОН КУРС ЗА УЧЕ НИ КЕ

Ства ра ла штво Ба на та

Удру же ње гра ђа на „Па нон -
ке” у са рад њи са ОШ „Ђу ра
Јак шић” ор га ни зо ва ло је ра -
ди о ни це за уче ни ке ни жих
раз ре да те вас пит но-обра зов -
не уста но ве по све ће не ста -
рим за на ти ма. Реч је о про -
јек ту „Еду ка тив ни цен тар
тра ди ци о нал них тех ни ка за
де цу”, ко ји се спро во ди уз
фи нан сиј ску по др шку пан че -
вач ке ло кал не са мо у пра ве.
Пре ма ре чи ма ау то ра овог за -
ни мљи вог еду ка тив ног про -

гра ма, иде ја је да се ста ри за -
на ти са чу ва ју од за бо ра ва и
да се ста ре тех ни ке ру ко твор -
ства пре не су на мла ђа по ко -
ле ња. Основ ци су учи ли о
тка њу, ва ља њу ву не, ве зу и
мно гим дру гим тех ни ка ма и
при род ним ма те ри ја ли ма.

Пла ни ра но је да се ра ди о -
ни це ор га ни зу ју и у дру гим
шко ла ма, ка ко би што ве ћи
број пан че вач ких ма ли ша на
био об у хва ћен овим про гра -
мом.

ЕДУ КА ТИВ НЕ РА ДИ О НИ ЦЕ

Ста ри за на ти

Спој тра ди ци је и 
љу ба ви пре ма при ро ди

Осво је ни су мно ги
по зна ти вр хо ви 
у ре ги о ну

ПЕК „Со ко” је у не де љу, 29. ја -
ну а ра, у дво ра ни Кул тур ног
цен тра обе ле жио два на ест го -
ди на по сто ја ња пре ми је ром
до ку мен тар ног фил ма „Хо да -
ју ћи Све том го ром”, по све ће -
ног по хо ду чла но ва тог клу ба
од пла ни не Атос до ма на сти ра
Хи лан дар. Филм је на стао у
ав гу сту 2016. го ди не, ка да је
сед мо чла на гру па кре ну ла пут
Све те го ре. Иде ја је би ла да се
ова све та зе мља, у ко јој се на -
ла зи мно штво цр ка ва и ма на -
сти ра, ме ђу ко ји ма и срп ски
ма на стир Хи лан дар, при ка же
на је дан дру га чи ји на чин.
Пла ни на ри су пут од Ато са
(нај ви шег вр ха Све те го ре, са
2.033 ме тра) до ма на сти ра Хи -
лан дар пре шли пе шке.

ПЕК „СО КО” ОБЕ ЛЕ ЖИО ДВА НА ЕСТ ГО ДИ НА ПО СТО ЈА ЊА

О пу ту ко јим се ре ђе иде
Го ром” пр ви пут је при ка зан
пре де сет го ди на и имао је ве -
ли ки успех – не ко ли ко при ка -
зи ва ња на РТС-у и дру гим те ле -
ви зи ја ма.

По во дом про сла ве у име чла -
но ва „Со ко ла” при сут ним го -
сти ма обра тио се Бра ни слав
Ров ча нин, ко ји је под се тио на
13. ја ну ар 2005, ка да је гру па
ду го го ди шњих пла ни на ра и за -
љу бље ни ка у при ро ду осно ва ла
овај клуб. Ка ко је ре као, осво је -
ни су мно ги по зна ти вр хо ви у
ре ги о ну, а мно го број не јед но -
днев не и дво днев не екс пе ди ци -
је у за шти ће не пар ко ве при ро де
и успо ни на по зна те пла нин ске
вен це оста ће за у век упам ће ни.

Љу би те љи при ро де и пла ни -
на ре ња има ли су при ли ку да
ви де из ло жбу фо то гра фи ја Рај -
ка Р. Кра си ћа под на зи вом „Хи -
лан дар ко ји во лим” у фо а јеу
пан че вач ког кул тур ног зда ња и
да ужи ва ју у про гра му жен ске
пе вач ке гру пе КУД-а „Стан ко
Па у но вић” НИС – Ра фи не ри је
наф те Пан че во.

У овом за ни мљи вом хо до ча -
шћу уче ство ва ли су Ср ђан Ни -
кић, пред сед ник „Со ко ла”,
Пре драг Фи ли пов, глав ни сни -
ма тељ и мон та жер, Лу ка Ива -
но вић, Бра ни слав Ров ча нин,
Иван Ма рин ко вић, Де јан Ра до -
са вље вић и Де јан Ива но вић.
Циљ је био да се поп ну до вр ха
Атос и да ода тле оду до Хи лан -
да ра. Пре ма ре чи ма ау то ра, ово
ни је уо би ча је на ру та до срп ског
ма на сти ра – по сто ји ди рект ни -
ји и лак ши на чи ни, али је пут
ко јим се ре ђе иде чла но ви ма
„Со ко ла” био ин спи ра тив ни ји
и за ни мљи ви ји. Сав ма те ри јал
сни мљен је на са мој Све тој го -
ри, без на кнад них до ра да. Пу -

то ва ње је тра ја ло се дам да на, а
еки па је ко ри сти ла ус пут не ма -
на сти ре и цр кве за но ће ње. У
сам Хи лан дар сти гли су на ве -
ли ки пра зник Пре о бра же ња го -
спод њег, 19. ав гу ста. Пре ма ре -
чи ма ау то ра, овај филм је ма ли
во дич сви ма они ма ко ји пла ни -
ра ју да кре ну пут Ато са и Све те
го ре. Чла но ви „Со ко ла” на ја ви -
ли су на ста вак, ко ји ће би ти
обра зов ног ка рак те ра (по све -
ћен на шој исто ри ји на Све тој
го ри), а би ће сни мљен у на ред -
не две го ди не. 

Ово је дру ги до ку мен тар ни
филм ко ји је „Со ко” на пра вио.
Да под се ти мо, до ку мен та рац
„Хо да ју ћи Ср би јом и Цр ном

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.

Ма ли ша
Пре ле по ште не, ста ро око два
ме се ца, не дав но је за јед но с
мај ком про на ђе но у јед ној на -
пу ште ној ку ћи на Ми си и ота да
во лон те ри во де ра чу на о њи ма.

Псић ће би ти сред њег ра -
ста, а ли чи на злат ног ре три -
ве ра. Је ди ни је пре о стао из ле -
гла од не ко ли ко ште на ца, али
је пре стао да си са и са да већ
мо же са мо стал но да се хра ни.
То зна чи да мо же да по тра жи
но ви дом. Сви за ин те ре со ва ни
мо гу се ја ви ти на број те ле фо на 060/747-14-16.

Цр ни 
ле по та ни
Два ште не та (цр но му шко и јед но
жен ско) ста са ла су за удо мља ва ње и
на кон ве о ма хлад не зи ме тра же то -
пао и си гу ран ку так у ко јем би се
ску ћи ли. Ста ри су око два ме се ца и
би ће они жег ра ста.

Уко ли ко их не ко удо ми за јед но,
има ће већ уи гран, ве сео тим, ко ји
ће улеп ша ти сва ко дво ри ште. Ин -
фор ма ци је се мо гу до би ти на
064/153-15-10.

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.



Тим спо ља шњих оце њи ва ча
Аген ци је за акре ди та ци ју
здрав стве них уста но ва Ср би је
(АЗУС) про вео је три да на у
До му здра вља и оце њи вао рад
те уста но ве. На кон што је кра -
јем 2014. го ди не Дом здра вља
акре ди то ван на пе ри од од три
го ди не, до шло је вре ме за ре а -
кре ди та ци ју.

Из ве штај о то ме ка кво су ста -
ње за те кли у До му здра вља,
оце њи ва чи су пред за по сле ни -
ма и ме ди ји ма из не ли у че твр -
так, 2. фе бру а ра, али на ко нач -
ну оце ну Аген ци је мо ра ће да се
са че ка још нај ма ње пет на е стак
да на. Но су де ћи по по хва ла ма
ко је су о до ку мен та ци ји и свим
слу жба ма и ам бу лан та ма уста -
но ве из ре кли ка ко оце њи ва чи,

та ко и чла но ви фо кус гру па, ви -
ше је не го из ве сно да ће мо
уско ро из До ма здра вља чу ти
ле пе ве сти. Ре а кре ди та ци ја ће
би ти по твр да да уста но ва у сва -
ко днев ном ра ду успе шно при -
ме њу је утвр ђе не стан дар де у за -
шти ти здра вља ста нов ни штва.

– Ана ли зи ра ли смо сва ки
сег мент ра да на осно ву пре ко
450 за да тих кри те ри ју ма. Оп -
шти ути сак је по зи ти ван. Као
нај ве ћу сна гу До ма здра вља
из два ја мо људ ске ре сур се и
ве ли ку по др шку ло кал не са -
мо у пра ве – ре кла је Ве сна
Зла та но вић Ми тић, во ђа ти ма
спољ них оце њи ва ча АЗУС-а.

Ди рек тор ка До ма здра вља
Да ни је ла Ри стов ски Кор ниц
ни је кри ла за до вољ ство због
ути са ка ко је су из не ли оце њи -
ва чи, али је на гла си ла да је то
ре зул тат не пре кид ног ан га жо -
ва ња за по сле них и ло кал не за -
јед ни це на стал ном уна пре ђе -
њу ква ли те та ра да уста но ве.

Петак, 10. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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У Пан че ву го ди шње
600 но во о бо ле лих од
ра ка

Сва ке го ди не од 
ма лиг ни те та умре 
око 390 Пан че ва ца

Сма њи ти фак то ре 
ри зи ка и од ла зи ти 
на ре дов не кон тро ле

У окви ру Ка лен да ра здра вља,
4. фе бру ар се обе ле жа ва као
Свет ски дан бор бе про тив ра -
ка. Кам па ња ко ју су тим по во -
дом по кре ну ле Свет ска здрав -
стве на ор га ни за ци ја и Ме ђу -
на род на уни ја за бор бу про тив
ра ка по че ла је про шле го ди не
и тра ја ће до 2018, а обе ле жа ва
се под сло га ном „Ми мо же мо.
Ти мо жеш”.

Њен циљ је сте да под се ти на
ко ји на чин сва ки по је ди нац,
али и чи та ва за јед ни ца мо гу
да ти свој до при нос у гло бал -
ној бор би про тив ове те шке
бо ле сти.

Бес плат ни пре гле ди
Обе ле жа ва ње Свет ског да на
бор бе про тив ра ка би ло је по -
вод и за ак ци ју пре вен тив них
пре гле да, ко ја је у по не де љак,
6. фе бру а ра, у ју тар њим ча со -
ви ма спро ве де на у здрав стве -
ној ам бу лан ти „Гор њи град”.
При ли ку да про ве ре сво ју те -
ле сну те жи ну и ин декс те ле -
сне ма се, ви си ну, крв ни при -
ти сак, ма сно ћу и ше ћер у кр ви
ис ко ри сти ло је три де сет тро је
Пан чев ки и Пан че ва ца. Гра ђа -
ни ста ри ји од пе де сет го ди на
мо гли су да на ли цу ме ста ура -
де и хе мо култ тест, а за ту оп -
ци ју од лу чи ло се њих два де сет
дво је.

До каз да је до бро ис ко ри -
сти ти при ли ку и про ве ри ти
сво је здра вље у не кој од ова -

ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ РА КА

ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА СПА СА ВА ЖИ ВОТ

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Ве ро ва ли или не, јед ну че -
твр ти ну ко сти ју у на шем те -
лу чи не ко сти сто па ла. Уз 26
ко сти ју, ту су и 33 згло ба,
107 ли га ме на та, 19 ми ши ћа,
мно го број не ми шић не те ти -
ве, крв ни и лим фни су до ви
и нер вни за вр ше ци. Око
250.000 зној них жле зда на -
ла зи се у јед ном па ру сто па -
ла! У про се ку чо век днев но
сто је ћи про ве де око пет са -
ти, а хо да ју ћи на пра ви око
8.000 ко ра ка, што је то ком
жи во та 180.000 ки ло ме та ра.
То нам го во ри да про сеч но
ак ти ван чо век до се дам де се -
те го ди не пре пе ша чи Зе -
мљи ну ку глу че ти ри пу та.

Ка да све ово зна мо, ја сно
нам је да су сто па ла огле да -
ло здра вља и да за и ста тре ба
да се бри не мо о њи ма на
пра ви на чин. Са лон ски пе -
ди кир је пра во ре ше ње, јер
та мо у сте рил ним усло ви ма
до би ја те нај бо љу не гу, али и
ме ди цин ску по др шку за сва -
ки про блем.

Ипак, ако же ли те са ми да
се бри не те о сво јим сто па ли -
ма, тре ба ло би да бар јед ном

ме сеч но по то пи те но ге у ла -
вор с то плом во дом у ко ју
сте до да ли не ку ми ри шља ву
со или пак не ко ли ко зр на ца
хи пер ман га на ка ко би сте
дез ин фи ко ва ли сто па ла. На -
кон 15 ми ну та ис тур пи јај те
пе те аде кват ном тур пи јом
ма ње гра ну ла ци је (гру бља).
Пр во обри ши те но ге, а тур -
пи ју де ли мич но по ква си те и
тр љај те док не поч ну да от -
па да ју за де бља ња. По том
по гу рај те за нок ти це не жним
др ве ним гу ра чем. Ако сте
ве шти, од се ци те огру бе ле
за нок ти це, а ако ни сте, са мо
гру бо тр љај те пе шки ром по
њи ма док се не одво је. Мо -
же те их ква си ти хи дро ге ном
(3%), јер он до дат но из вла чи
не чи сто ће из свих угло ва
нок та. По том исе ци те нок те
рав но. Не за о бља вај те иви -
це, јер ка сни је то мо же про -
у зро ко ва ти ура ста ње нок та.
Ако не ма же те нок те ла ком,
ста ви те не ко ли ко ка пи ма -
сли но вог уља и утр ља те пр -
сти ма ка ко би за нок ти це би -
ле не го ва не, а но кат на пло ча
до би ла сјај. На ма жи те и пе -
те не ком ма сни јом кре мом.
Нај бо ље би би ло да са др жи
што ве ћи про це нат урее.

Ако има те про блем с гљи -
ви ца ма, ја ви те се пр во ва шој
пе ди кир ки, јер је у са ло ну мо -
гу ће ре ши ти мно ге про бле ме
с нок ти ма. Ода тле ће вас упу -
ти ти док то ру ако се ис по ста -
ви да је то по треб но. Про блем
сам од се бе не ће про ћи, па
не мој те че ка ти и ри зи ко ва ти
да се за ком пли ку је.

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

Пе ди кир у ла во ру

про цес у нај ве ћем бро ју слу ча -
је ва ло ка ли зу је на дој ци, де бе -
лом цре ву, плу ћи ма, гр ли ћу
ма те ри це, те лу ма те ри це и
пан кре а су. На осно ву по да та -
ка Ре ги стра за рак За во да за
јав но здра вље Пан че во, у Ју -
жно ба нат ском окру гу го ди -
шње у про се ку око 1.307 осо ба
обо ли и 937 умре од ма лиг них
бо ле сти. Од тог бро ја, са мо у
Пан че ву око 600 осо ба обо ли и
око 390 умре од ма лиг ни те та.

У За во ду ка жу да охра бру је
чи ње ни ца да су и у на шој зе -
мљи за по че ти скри нинг-про -
гра ми за ра но от кри ва ње оних
ма лиг них бо ле сти ко је су нај -
пре вен та бил ни је, па се та ко
спро во де скри нинг ра ка де бе -
лог цре ва, дој ке и гр ли ћа ма -
те ри це. По пре по ру ци Ми ни -
стар ства здра вља, па ци јен ти с
те ри то ри је ју жног Ба на та по -
зи ва ју се на скри нинг-про гра -
ме ра ка де бе лог цре ва и ра ка
дој ке, а пре гле ди се вр ше у
Пан че ву.

Ста ти стич ки по да ци За во да
по твр ђу ју да су у 2016. го ди ни
од 5.806 осо ба ко је су по зва не
на скри нинг ко ло рек тал ног
кар ци но ма у Пан че ву, 5.744
осо бе при ста ле на пре глед, а
њих 4.057 ура ди ло је тест на
окулт но кр ва ре ње. Тај тест је
био по зи ти ван код 325 осо ба.
Ура ђе но је 175 ко ло но ско пи ја,
при че му је от кри ве но пет
кар ци но ма, ди јаг но сти ко ва но
и од стра ње но 70 по ли па и уо -
че на су три дру га обо ље ња де -
бе лог цре ва.

Ка да је реч о скри нин гу ра ка
дој ке, про шле го ди не је на
пре гле де по зва на 2.181 же на, а
ни је се ода зва ло њих све га два -
де сет. Њих 1.248 ура ди ло је
ма мо гра фи ју. У 33 на ла за за -
бе ле жен је по зи ти ван BI-RADS
4 и 5 (ве ро ват на ма лиг на про -
ме на и го то во си гур на ма лиг на
про ме на). Уз то, от кри ве но је
де вет бе ниг них про ме на и је -
дан кар ци ном. Код оста лих
сум њи вих на ла за у то ку је до -
дат на ди јаг но сти ка.

квих ак ци ја До ма здра вља, ко -
је се одр жа ва ју и не ко ли ко пу -
та ме сеч но, је сте чи ње ни ца да
је код јед ног су гра ђа ни на хе -
мо култ тест био по зи ти ван на
окулт но кр ва ре ње, а да су че -
ти ри же не, на осно ву уо че них
фак то ра ри зи ка, до би ле упут
да ура де ма мо граф ски пре -
глед. Ка ко смо са зна ли у До му
здра вља, ме ђу 33 пре гле да на
па ци јен та, код њих 15 је ди јаг -
но сти ко ван по ви шен крв ни
при ти сак, ше сна е сто ро је има -
ло хо ле сте рол из над гор ње
гра ни це, де се то ро је го ја зно, а
у три слу ча ја је уста но вљен
по ви шен ше ћер у кр ви. Ова -
кви ре зул та ти ни су сјај ни, али
па ци јен ти ма за си гур но мно го
зна че, бу ду ћи да су они бла го -
вре ме но от кри ли не са мо то да
њи хо во здрав стве но ста ње ни -
је са вр ше но већ су до би ли и
ва жне са ве те о то ме шта би
мо гли да учи не ка ко би ре гу -
ли са ли оно што ни је у ре ду. 
Уко ли ко узме мо у об зир да су
упра во не здрав стил жи во та,
стрес, фи зич ка не ак тив ност,
пре ко мер на те ле сна те жи на,
не а де кват на ис хра на и пу ше -
ње, уз ге нет ски фак тор, раз ли -

чи те ин фек ци је и пре те ра ну
из ло же ност сун че вој све тло -
сти, глав ни фак то ри ри зи ка
ко ји до во де до раз ли чи тих об -
ли ка ма лиг ни те та, уто ли ко ја -
сни је би ва ко ли ко је зна чај но
во ди ти ра чу на о здра вљу и ре -
дов но од ла зи ти код ле ка ра.
Ва ља под се ти ти и на то да је и
сам рак у 90 од сто слу ча је ва
из ле чив упра во ако се от кри је
на вре ме.

За бри ња ва ју ћи подаци
Ипак, чи ни се да љу ди ши ром
све та још не ма ју до вољ но раз -
ви је ну свест о зна ча ју бри ге о
свом здра вљу. То по твр ђу је и
ста ти сти ка: сва ке го ди не чак
8,2 ми ли о на љу ди на пла не ти
умре од ра ка, од че га по ло ви -
ну (че ти ри ми ли о на) чи не љу -
ди ста ро сти 30–69 го ди на.

Ни у на шој зе мљи си ту а ци ја
ни је све тли ја: го ди шње се ди -
јаг но сти ку је око 36.000 но вих
слу ча је ва ра ка, а ви ше од
20.000 осо ба умре од ма лиг -
них бо ле сти. На жа лост, то ком
по след ње де це ни је обо ле ва ње
од ра ка у Ср би ји по ра сло је и
код му шка ра ца и код же на.
Му шкар ци у на шој сре ди ни
нај че шће се раз бо ле ва ју од ра -
ка плу ћа, де бе лог цре ва, про -
ста те, мо краћ не бе ши ке и же -
лу ца, а код же на се ма лиг ни

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Бли жи се Дан за љу бље них, а
мо жда и не ка го ди шњи ца...
Мо жда јед но став но же ли те
да ових да на не ком пру жи те
ма ли знак па жње. Нај бо љи
на чин за то је сте да му по -
кло ни те не ки слат киш. С об -
зи ром на то да је реч о осо би

до ко је вам је ста ло, би ло би
нај бо ље да јој при пре ми те
не што здра во и уку сно.

Ове ку гли це за пра во у се -
би не са др же чо ко ла ду, али
да ју пун ути сак чо ко лад ног
де сер та. Отуд и ово по ма ло
ша љи во име за њих.

Са стој ци: 170 г ур ми, 120 г ора ха, 35 г ка као пра ха и јед на су пе на

ка ши ка ме да.

При пре ма: Ур ме по то пи ти у то плу во ду, па по сле не ко ли ко ми ну та

па жљи во ољу шти ти и из ва ди ти ко шти цу. Са мле ти ора хе. У сец ко

уба ци ти ур ме, ора хе, ка као и мед. Мик са ти док се не до би је јед но -

лич на ма са. Вла жним ру ка ма об ли ко ва ти ку гли це и ре ђа ти на тац -

ну об ло же ну па пи ром за пе че ње. Ку гли це де ко ри са ти по же љи: мо -

гу се ува ља ти у ко кос, ка као, мле ве не ора хе или пре ли ти чо ко ла дом.

Чу ва ти у фри жи де ру.
Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на бло гу www.brzoilako.com.

Ла жне чо ко-ку гли це

Одазовите се позиву за скрининг

У ТО КУ РЕ А КРЕ ДИ ТА ЦИ ЈА ДО МА ЗДРА ВЉА

Че ка ју се до бре ве сти

У мо мен ти ма ка да се чи ни -
ло да си бир ским хлад но ћа -
ма не ма кра ја, ки ша и тмур -
но вре ме до шли су као пра во
осве же ње. Ор то пе ди су одах -
ну ли, као и мно ги су гра ђа ни
ко ји су би ли под ри зи ком да
за до би ју опа сне пре ло ме. С
дру ге стра не, осо бе с ви со -
ким крв ним при ти ском и да -
ље се жа ле на гла во бо ље, на -
пе тост, не ста би лан ход и вр -
то гла ви цу.

Не се ћа мо се да су га стро -
ин те сти нал ни ви ру си би ли
та ко упор ни као што је то
слу чај ове зи ме. Бол у же лу -
цу, по вра ћа ње у мла зу, из ра -
же на муч ни на и гу би так апе -
ти та раз ло зи су за по чет ни
страх и по ми сао да смо бак -
те ри је или ток си не уне ли
хра ном. Уми ру ју ће су, ипак,
ин фор ма ци је о слич ним те -
го ба ма при сут ним у ко лек ти -
ву, ком ши лу ку или по ро ди -
ци. Та да се лак ше при хва та и
чи ње ни ца да се те ра пи ја
ових ста ња за сни ва на ми ро -
ва њу, ла га ној хра ни и на док -
на ди теч но сти.

По ло ги ци ства ри, нај че -
шће го во ри мо о бо ле сти ма
ко је су ве о ма при сут не у по -
пу ла ци ји. Не во ља на ста је
оног мо мен та кад се мла да
осо ба су о чи с рет ким ста њем
ко је угро жа ва жи вот, а ни је
га ла ко пре по зна ти. Плућ на

ем бо ли ја убра ја се у та кве
ком пли ка ци је, а би ва че сто
не ди јаг но сти ко ва на или ка -
сно ди јаг но сти ко ва на. Тром -
бо за ду бо ких ве на но гу
обич но бу де из вор тром ба
ко ји за вр ши у плу ћи ма и
про у зро ку је по ре ме ћај цир -
ку ла ци је са че стим смрт ним
ис хо дом. Анам не стич ки до -
би је мо ин фор ма ци ју о из не -
над ном осе ћа ју не до стат ка
ва зду ха или по ре ме ћа ју све -
сти. Обич но пи та мо за по ро -
дич не бо ле сти, пу ше ње, ал -
ко хол... али за то ће мо рет ко
по ми сли ти на ду го трај но се -
де ње за рад ним сто лом, у ау -
то мо би лу или ле же ћи по ло -
жај у кре ве ту, а упра во то
мо же ство ри ти усло ве за
фор ми ра ње тром ба и жи вот -
ну угро же ност.

При ви ле ги ја ко ју има ју за -
по сле ни у на шој слу жби да
по ма жу љу ди ма у не во љи,
по ста је још зна чај ни ја ка да
на и ђе мо на исто та кву по -
моћ и раз у ме ва ње на ших су -
гра ђа на. Ка ко дру га чи је из -
ра зи ти за хвал ност не го спо -
ме ну ти при ме ре не се бич не
по мо ћи по је ди на ца и фир ми
ко ји су нам до ни ра ли опре -
му за рад. Бе о град ска фир ма
„Ир пе трол” ку пи ла нам је
три те рен ске тор бе, а штам -
па ри ја „Гра фос” још три, док
је ме са ра „Бур јан” фи нан си -
ра ла осам де сет ма ји ца са
озна ка ма Хит не по мо ћи.

С ве ли ком ра до шћу на ја -
вљу је мо и ху ма ни тар ни
кон церт КУД-а „Абра ше -
вић”, ко ји ће са го сти ма на -
сту пи ти 20. фе бру а ра, у 19
са ти, у Кул тур ном цен тру.
Циљ кон цер та је при ку пља -
ње сред ста ва за ку по ви ну
ЕКГ апа ра та за на шу слу -
жбу. По зи ва мо све љу де до -
бре во ље да ку по ви ном кар -
те по це ни од 300 ди на ра
по мог ну ову пле ме ни ту ак -
ци ју.

До ђи те на кон церт

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић



ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ
2016. ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”

• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗЕ СТОЛИЦЕ (НА КРВ У СТОЛИЦИ)

Цена: 400 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗЕ СТОЛИЦЕ 

(НА БАКТЕРИЈУ HELICOBACTER PYLORI)

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4

• АНАЛИЗА ХОЛЕСТЕРОЛА

• ТРИГЛИЦЕРИДИ

• HDL

• LDL

Цена пакета: 500 динара

ПАКЕТ 5

• БРЗ И ПОУЗДАН ТЕСТ НА СТРЕПТОКОКНУ 
ИНФЕКЦИЈУ ДИСАЈНИХ ПУТЕВА

Цена: 400 динара

Петак, 10. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 

СТАЛНА АКЦИЈА

ПАКЕТИ У ФЕБРУАРУ

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

САМО СУБОТОМ



Му зи ка
Су бо та, 11. фе бру ар, 22 са та, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: ASAP жур ка.

Уто рак, 14. фе бру ар, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
кон церт гру пе „Не вер не бе бе”.

Пред ста ве
Петак, 10. фебруар, 19.30, дворана Културног центра: пред-
става „Бајка о позоришту” „Звездара театра” према драмском
тексту Владимира Ђурђевића. Режија: Марко Мисирача. Иг-
рају: Тихомир Станић, Милош Самолов, Петар Стругар, Сне-
жана Савић, Искра Брајовић / Невена Ристић, Миодраг
Крстовић и Весна Станковић.

Књи жев ност
Уто рак, 14. фе бру ар, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те -
ке: пре ми јер но при ка зи ва ње фил ма „Ен кла ва” и про мо ци ја
по фил му на пи са не књи ге „Ко со во, ве ра и по ми ре ње” Го ра -
на Ра до ва но ви ћа. Са ау то ром ће раз го ва ра ти књи жев ни кри -
ти чар Ми лан Ор лић.

Из ло жбе
Пе так, 10. фе бру ар, 19 са ти, га ле ри ја Град ске би бли о те ке:
отва ра ње из ло жбе ди ги тал но ге не ри са них гра фи ка „Вир ту ел -
не ре флек си је” Ка та ри не Ди-Џеј Уро ше вић и Је ле не Ла лић.

Те мат ски про грам
По не де љак, 13. фе бру ар, 13 са ти, и уто рак, 14. фе бру ар, 11
са ти, Дом омла ди не Пан че во: че тво ро умет ни ка из Че шке –
Пе тра Беј до ва, Ане та Бен да ко ва, Пше мисл Чер ни и Лу каш
Бе ран би ће го сти Шко ле цр та ња До ма омла ди не.

Че твр так, 16. фе бру ар, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли -
о те ке: пре да ва ње Ја ње То до ро вић, про фе сор ке, пу бли ци сте
и са рад ни це Па стир ског са ве то дав ног цен тра из Бе о гра да,
на те му „Пра во сла вље и окул ти зам”.

Про грам за де цу
Су бо та, 11. фе бру ар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва за де цу „Пи пи Ду га Ча ра па у кви зи о не ру” „Пан те -
а тра”. Ре жи ја: Оли ве ра Вик то ро вић Ђу ра шко вић. Игра ју:
Мар та Ми ло са вље вић, Ма ри ја на Ду га лић и Иван Ива нов.

КУЛТУРА
Петак, 10. фебруар 2017.
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Културни телекс

овој зе мљи, овом гра ду, осе ћа
из бе гли цом, прог на ним, ви -
шком... Ни сам за то да се сле по
при хва ти чи ње ни ца да је то та -
ко. О то ме се мо же ми сли ти и
ду бо ко ве ру јем да се мо гу ме -
ња ти усло ви да се то не до го ди.
За што се ја осе ћам из бе гли цом,
прог на ним, ви шком на рад ном
ме сту, у по ро ди ци, за што се
осе ћам из бе гли цом ако не ра -
дим, да ли сам од го во ран... И
крај ња ин стан ца и про ми шља -
ње фе но ме на из бе гли штва је -
сте да се све ви ше осе ћа мо кри -
вим што смо та кви ка кви је смо
и он да има мо осе ћај да смо из -
бе гли це у соп стве ном те лу –
об ја шња ва Ми ћић.

Ли ков ни са лон „30 x 30”
Кул тур ног цен тра Зре ња ни на
по сто ји већ је да на ест го ди на,
а број умет ни ка ко ји сво је ра -
до ве ша љу на кон курс све је
ве ћи.

– Је да на ест го ди на ни је ма ло
ка да раз ми шља мо о кул ту ри и
умет но сти. Обич но про јек ти у
овој обла сти тра ју не ко ли ко
го ди на, па се пре за вр ше не го
што за жи ве. За и ста сам за до -
во љан што смо ус пе ли свих
ових го ди на да тра је мо, да то
иде уз ла зном ли ни јом –
искрен је Ми ћић.

По став ка се мо же по гле да ти
до 14. фе бру а ра. Ра до ви ће то -
ком го ди не би ти из ло же ни и у
Арт-цен тру Бе о град и у Му зе ју
Сре ма у Срем ској Ми тро ви ци.

Рад „Чекамо Ану” Милице Реже

ИЗ ЛО ЖБА ЛИ КОВ НОГ СА ЛО НА „30 X 30” КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА ЗРЕ ЊА НИ НА

ЛИ ЦЕ ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ
Тре ћа на гра да при па ла
на шој су гра ђан ки
Ми ли ци Ре жи

На кон курс при сти гло
227 де ла ау то ра из
Ср би је, БиХ, Цр не 
Го ре, Сло ве ни је, 
Тур ске, Сло вач ке, 
Ар ген ти не и Ита ли је

Из ло жба „30 x 30”, ко ју чи ни
из бор ра до ва при сти глих на
исто и ме ни ли ков ни кон курс
Кул тур ног цен тра Зре ња ни на,
отво ре на је у че твр так, 2. фе -
бру а ра, у пан че вач кој Га ле ри -
ји са вре ме не умет но сти.

На кон курс ко ји је рас пи сан
про шле го ди не при сти гло је
227 де ла ау то ра из Ср би је,
БиХ, Цр не Го ре, Сло ве ни је,
Тур ске, Сло вач ке, Ар ген ти не и
Ита ли је. Пр ва на гра да је при -
па ла Бо ја ну Ота ше ви ћу, дру гу
је за слу жио Да вид Мла ђо вић,
а тре ћа је на пан че вач ком
отва ра њу из ло жбе уру че на на -
шој су гра ђан ки Ми ли ци Ре жи
за рад „Че ка мо Ану”. О на гра -
да ма је од лу чи вао жи ри у са -
ста ву: Ана Ма ри ја но вић, исто -
ри чар умет но сти, Ми лен ко
Аћи мо вић, ака дем ски сли кар,
и мр Ми лу тин Ми ћић, ака дем -
ски сли кар и ау тор про јек та.

Умет ни ци су има ли огра ни -
че ње у ви ду фор ма та – услов је

био да им ра до ви бу ду ди мен -
зи ја три де сет пу та три де сет
цен ти ме та ра. Као и ра ни јих
го ди на, и овог пу та им је по ну -
ђен про блем ски за да так. Ау -
тор про јек та Ми лу тин Ми ћић
те му је на звао „Ли це и збег...
Из бе гли це и бег ли ца... Из бе -
гли ца и без ли ца... Свет из бе -
гли ца”.

– Ове го ди не сам се опре де -
лио за про ми шља ње о из бе гли -
штву као си ту а ци ји ко ја нам је
на мет ну та, да та. Же ља ми је

би ла да се на кре а ти ван на чин
ду бље ука же на тај бе сми слен
и не ху ман про блем ко ји се по -
ја вио, на ње гов узрок, на од го -
вор не ко ји су по кре ну ли це лу
ту ла ви ну, не ху ман по ло жај у
ко јем се и са ми љу ди ме ња ју...
Ни је са мо то из бе гли штво – та
вр ста очи глед ног из бе гли штва
оно што је ме та у овом мом
про ми шља њу. За ни ма ме, у
спле ту окол но сти и у кон тек сту
ства ра ња усло ва у ко ји ма жи -
ви мо, за што се би ло ко од нас у

Но ва књи га Вла ди ми ра Ме де -
ни це, под на сло вом „Трип тих
за ге ни ја”, пред ста вље на је у
че твр так, 2. фе бру а ра, у чи та -
о ни ци Град ске би бли о те ке.
Том при ли ком су ау тор и Дра -
го слав Бо кан, ре ди тељ и пи -
сац, одр жа ли и пре да ва ње
„Ви ђе ње оно стра ног – о ду хов -
но сти и кул ту ри”.

„Трип тих за ге ни ја” је књи га
есе ја у ко јој су пред ста вље ни
ру ски умет ни ци сре бр ног ве ка
и њи хо ве „пре те че” – Да ни ло
Хар мсо, Ан дреј Бе ли и Ве ли -
мир Хлеб њи ков; Ле о нид Ан -
дре јев, Ми ха ил Вру бељ и
Алек сан дар Скр ја бин. Са ста -
вље на је из три по гла вља, ко ја
се сим бо лич но зо ву „По вра так
ан ђе ла”, „Бе ла кри ла” и „Цр на
кри ла”.

– Ово де ло нам ну ди по ку -
шај од го во ра на пи та ња ко ја
чи та во чо ве чан ство већ хи ља -
да ма го ди на тра жи. Где је
сми сао? Да ли је смрт крај?
Ка ко про ћи кроз те две ри и

ући у оно о че му се на да мо, а
бо ји мо се да га мо жда и не -
ма? Ру си су кра јем 19. и по -
чет ком 20. ве ка на пра ви ли
„ве ли ко спре ма ње” у ду хов ној
и ин те лек ту ал ној исто ри ји
чо ве чан ства, не за Ру си ју, не -
го за чи тав свет. По ну ди ли су
нам ме то де, тех ни ке, ши фре,
не ке нео бич не уте шне ре чи,
по себ не умет нич ке мо ли тве у
сли ка ма и у ре че ни ца ма ко је
мо гу да нас од бра не пред
смр ћу, да ути ша ју смрт ко ја

жи ви у сва ком од нас и че ка
да иза ђе и да за пле ше у по -
след њем да ну на шег жи во та.
Они уме ју на по се бан, про -
роч ки, ве снич ки, чу де сан на -
чин да са вла да ју тај та јан -
стве ни глас ко ји нас коп ка и
ко ји но си мо у се би све до са -
мог кра ја – при ча Дра го слав
Бо кан.

Вла ди мир Ме де ни ца је из -
да вач, пу бли ци ста, пре во ди -
лац и есе ји ста.

Ван вре мен ска 
ре мек-де ла

МОЈ избор МОЈ

Мар ко Во ји но вић, сту дент

ин ду стриј ског ин же њер ства

МУ ЗИ КА: Ше зде сет сед ма је
би ла, по мом ми шље њу, јед -
на од нај бо љих го ди на за
свет ску му зи ку. „Му ди Блуз”
је из дао је дан од пр вих ал бу -
ма про то про гре сив ног ро ка
„Да ни про шле бу дућ но сти”,
„Пинк Флојд” – свој пр ви ал -
бум „Фру лаш на две ри ма зо -
ре”, а „Лав” је об ја вио „За у -
век се ме ња”. Ипак, два ал -
бу ма из 1967. мо рао бих да
ис так нем као пре по ру ку за
би ло ко га ко се бе сма тра
слу ша о цем ква ли тет не по -
пу лар не му зи ке. Пр ви од
њих је „Ор ке стар клу ба уса -
мље них ср ца на ред ни ка Пе -
пе ра” од „Битлса”, а дру ги
„Вел вет ан дер гра унд и Ни -
ко” исто и ме ног њу јор шког
дуа и не мач ке пе ва чи це. Оба
ал бу ма у пот пу но сти су
тран сфор ми са ла про гре сив -
ни и пси хо де лич ни рок, де -
фи ни са ла ин ди му зи ку и
арт-рок и по ста ви ла те ме ље
за на ста нак глем му зи ке и
по стро ка. Без њих не би по -
сто ја ло мно го сјај не му зи ке
на пи са не у по след њих по ла
ве ка. Та ко ће 2017. би ти го -
ди на ве ли ких му зич ких ју -
би ле ја. 

ФИЛМ: Као не ко ко жи ви у
ве ли ком гра ду у Се вер ној
Аме ри ци, че сто имам при -
ли ку да при су ству јем пре -
ми је ра ма од лич них фил мо ва.
Је дан од њих ме је фа сци ни -
рао ове зи ме, вр ло ве ро ват но
ви ше не го би ло ко ји филм
ко ји сам по гле дао у по след -
њих го ди ну да на или две
го ди не. Уко ли ко има те
при ли ку да у на ред них не -
ко ли ко не де ља по гле да те
„Ман че стер крај мо ра”, ни -
ка ко је не мој те про пу сти ти.
Кеј си Афлек, брат глум ца и

про ду цен та Бе на Афле ка, са -
вр ше но је од и грао вр ло ком -
плек сну уло гу мла ди ћа ко ји
се, да би пре у зео ста ра тељ -
ство над си ном не дав но пре -
ми ну лог бра та, вра ћа у свој
род ни град, пун бол них
успо ме на и љу ди ко ји га пре -
зи ру. Шта ви ше, нај ве ћи су -
коб у фил му де ша ва се упра -
во у ми сли ма ње га са мог, из -
је де ног од кри ви це и мр жње
пре ма се би и све му што је
учи нио. На чин на ко ји је
филм на пи сан и од глу мљен,
као и ње го ва моћ да иза зо ве
раз у ме ва ње и са о се ћа ње за
све ли ко ве у при чи, ни је на -
лик ни че му ика да при ка за -
ном на бе лом плат ну.

КЊИ ГА: За сам крај, вест да
је, по себ но на кон ина у гу ра -
ци је До нал да Трам па као
пред сед ни ка САД, Ор ве ло ва
„1984” по ста ла јед на од нај -
про да ва ни јих књи га прет -
ход ног ме се ца. Са мо, обра -
ти те па жњу – уко ли ко од лу -
чи те да про чи та те ово ван -
вре мен ско ре мек-де ло ди су -
то пи је, уо чи ће те мно го ви ше
слич но сти из ме ћу Ор ве ло -
вог све та и Ср би је не го што
би сте ис пр ва по ми сли ли!

Ана ли за ро ма на „Кроз пр сто -
хват ци ме та” на ше су гра ђан -
ке Алек сан дре Ми хај ло вић
одр жа на је у пе так, 3. фе бру а -
ра, у чи та о ни ци Еко ном ско-
-тр го вин ске шко ле „Па ја Мар -
га но вић”. О књи зи су, по ред
ау тор ке, го во ри ли уче ни ци
тре ће го ди не те сред ње шко ле,
а мо де ра тор про гра ма би ла је
про фе сор ка књи жев но сти Ва -
ња Је кић.

Књи жев ни ца ка же да су пи -
сма кра љи це На та ли је Обре -
но вић, ко ја се на ла зе у књи зи,
по слу жи ла не мач ком ре ди те -
љу Ар ми ну Кон ра ду да на пра -
ви пред ста ву „Ви зба ден ска
пљач ка прин ца”. Те ма је исто -
и ме ни исто риј ски до га ђај, ка -
да је кра љи ци, по на ло гу ње ног
му жа Ми ла на, ко ји је био у до -
го во ру с Би змар ком, „отет”

син Алек сан дар из ви ле у не -
мач кој ба њи Ви зба ден, где је
бо ра ви ла, јер су они та да би ли
у озбиљ ној сва ђи и пред раз во -
дом. Пред ста ва је баш у тој ви -
ли пре ми јер но из ве де на 18.
но вем бра про шле го ди не.

Ау тор ка ро ма на „Кроз пр -
сто хват ци ме та” је, за јед но са
исто ри чар ком Су за ном Ра -
јић, до шла до досад непре-
гледаних днев ни ка кра љи це
На та ли је, ко ји су за кљу ча ни
чу ва ни у Ва ти ка ну. Књи жев -
ни ца се на да да ће ти ру ко пи -
си по слу жи ти исто ри ча ри ма.

Алек сан дра Ми хај ло вић је
от кри ла да пи ше и тре ћи ро -
ман, у ко јем је реч о ју ве лир ству
од сред њег ве ка до да нас, а на -
ја ви ла је и сво ју пр ву са мо стал -
ну збир ку по е зи је, ко ја тре ба да
бу де об ја вље на ове го ди не.

ПРЕД СТА ВА О ВИ ЗБА ДЕН СКОЈ ПЉАЧ КИ

ПРИН ЦА

Про на ђе ни днев ни ци 
кра љи це На та ли је

ВИ ЂЕ ЊЕ ОНО СТРА НОГ – О ДУ ХОВ НО СТИ И КУЛ ТУ РИ

Трип тих за ге ни ја

Се дам на е ста ге не ра ци ја гру пе
за филм Ре ги о нал ног цен тра
за та лен те „Ми хај ло Пу пин”
по че ла је да ра ди у су бо ту, 4.
фе бру а ра, у про сто ри ја ма тог
цен тра. По ла зни ци, ко јих је
ове го ди не ви ше од де сет, то -
ком на ред них пет ме се ци учи -
ће осно ве фил ма, а већ на про -
ле ће има ће при ли ку да и са ми
по ста ну ау то ри. Пре да вач и
во ђа гру пе, као и свих прет -
ход них го ди на, је сте филм ски
ре ди тељ Иван Ра ки џић.

– Наш за да так је да их на у -
чи мо да сни ма ју филм, а они
ко ји се не опре де ле да им
филм бу де про фе си ја, по ста ће
ква ли тет на филм ска пу бли ка.
Пр ви део ра да шко ле је те о -
рет ски, а дру ги прак ти чан, ка -
да ће по ла зни ци сни ма ти сво -
је пр ве фил мо ве и ве жбе, а на
ча со ви ма ће гле да ти крат ке
фил мо ве и фил мо ве ко је су
сни ма ле прет ход не ге не ра ци -
је. Они ко ји упи шу фа кул тет
драм ске умет но сти, већ ће
има ти до бар део зна ња из гра -
ди ва ко је се учи на пр вој го ди -
ни – ка же Ра ки џић.

На кон од слу ша них ча со ва и
за вр шног ис пи та у ви ду свог
пр вог фил ма по ла зни ци ће
по чет ком ју ла оти ћи у филм -
ску ко ло ни ју „Де ли блат ски
пе сак”, где ће ра ди ти за јед но
са сво јим ста ри јим ко ле га ма.

Гру пу за филм је од ње ног
осни ва ња по ха ђа ло ви ше од
ше зде сет по ла зни ка, а по след -
њих го ди на ин те ре со ва ње је
све ве ће. Мно ги од њих и да -
нас иду у ко ло ни ју, глу ме,
сни ма ју фил мо ве с но вим по -
ла зни ци ма, а де се так је упи са -
ло и за вр ши ло фа кул те те и
ака де ми је за ову умет ност, у
зе мљи и ино стран ству.

РЕ ГИ О НАЛ НИ ЦЕН ТАР ЗА ТА ЛЕН ТЕ

Обу ка мла дих
фил ма џи ја

Страну припремила 

Милица
Манић



Удру же ње спорт ских ри бо ло -
ва ца „На дел” се већ го ди ну да -
на, од осни ва ња, хра бро бо ри
за сво ју жи вот ну сре ди ну, иа -
ко не ма пот по ру ни јед не др -
жав не ин сти ту ци је.

Ота да је мно го ура ђе но за
спас во до то ка ко ји је због не -
ма ра не ких дру гих љу ди већ
ду же вре ме „то нуо” у муљ и ко -
ров. На и ме, че тр де се так пот -
пу них ен ту зи ја ста, уз по моћ
тек по не ког до брог са ма ри ћа -
ни на, из ве ло је осам ак ци ја,
ка да су, по ред оста лог, ком -
плет но очи шће не обе оба ле
На де ла ка Омо љи ци.

Пре ма про јек ту ко ји су са -
ми из ра ди ли, сле де ко ше ње
тр ске и на ста вак уре ђе ња при -
о ба ља, што би под ра зу ме ва ло
по ста вља ње де сет до пет на ест
сун цо бра на, рав на ње пе ца ро -
шке ста зе и на си па ње ри злом.
Али за то је по треб но не баш
ма ло ула га ње.

Ови љу би те љи при ро де не
же ле ни ког да мо ља ка ју, већ
по зи ва ју све ко ји ма је На дел

на ср цу да по мог ну на би ло
ко ји на чин. Пред сед ник по -
ме ну тог удру же ња Да ли бор
Та нев не кри је да је сва ка по -
др шка ви ше не го до бро до -
шла.

– И то не мо ра да бу де ис ка -
за но у нов цу, јер смо све сни
да су љу ди из гу би ли по ве ре ње
у мно го то га, па и у ова кве ор -
га ни за ци је. За то не ма мо ни -
шта про тив да нам не ко до ни -
ра ма те ри јал или свој рад. Би -
ло ка ко би ло, на овај или онај
на чин до спе ће мо до за цр та -
ног ци ља – да до ав гу ста уре -
ди мо по ли гон за так ми че ње
де це у спорт ском ри бо ло ву, у
ко јем се ла не над ме та ло

осам де се так ма ли ша на – на -
вео је Та нев.

До сад су чла но ви удру же ња,
ис кљу чи во из соп стве них из -
во ра, уло жи ли не ко ли ко сто -
ти на хи ља да ди на ра у про је -
кат ре ви та ли за ци је На де ла, а
са мо ге о дет ски пре ме ри вре -
де ли су око сто хи ља да.

Пр ви ефек ти су већ ви дљи -
ви, јер по ме ну та ре чи ца са да
има ста би лан до ток и про ток,
а све је ви ше и ри бе.

Сви ко ји же ле да се укљу че у
овај сме ли еко ло шки по ду хват,
мо гу до би ти ин фор ма ци је на
број те ле фо на 064/36-56-613.

Ба нат ски Бре сто вац: На по -
след њој сед ни ци Скуп шти не
Ме сне за јед ни це до не та је
од лу ка да се при сту пи са на -
ци ји са ле До ма омла ди не,
као и да рад ни ци ЈКП-а

„Ком брест” уско ро за поч ну
уре ђе ње цен тра. Ху мо ри -
стич ка пред ста ва под на зи -
вом „Кон кур си ја да у Ки ки -
ри ги ји” би ће из ве де на у су -
бо ту, 11. фе бру а ра, од 17 са -
ти, у До му кул ту ре.

Ба нат ско Но во Се ло: Скуп -
шти на Ме сне за јед ни це је на
по след њој сед ни ци усво ји ла
фи нан сиј ски план. Ди рек ци -
ја за из град њу и уре ђе ње
Пан че ва при пре ма јав ну на -
бав ку за из град њу ка пе ле.

До ло во: „Ви на ри ја да” је нас -
тaвљена пре да ва њи ма за про -
из во ђа че и про мо ци јом на
пан че вач ком Кор зоу, а цен -
трал ни про грам би ће при ре -
ђен у су бо ту, 11. фе бру а ра, од
9 са ти, на до ло вач ком пи јач -
ном тр гу. Због ре но ви ра ња ам -
бу лан те гра ђа ни ма ће здрав -
стве не услу ге би ти пру жа не у
про сто ри ја ма Ме сне за јед ни -
це. Жен ски ру ко мет ни клуб је
за по чео при пре ме за про лећ -
ну се зо ну.

Гло гоњ: На кон па у зе због
хлад ног вре ме на на ста вље ни
су ра до ви на при кљу че њу во -
до во да на град ску мре жу.
Сло бо дан Ни ко лић при ре -
дио је у че твр так, 8. фе бру а -
ра, пре да ва ње под на зи вом
„Ту ма че ње сно ва”. Из бор на
скуп шти на удру же ња по вр -
та ра би ће одр жа на у че твр -
так, 16. фе бру а ра, од 18 са ти.

Ива но во: Ху мо ри стич ка пред-
ста ва под на зи вом „Кон кур -
си ја да у Ки ки ри ги ји” из ве де -
на је у су бо ту, 4. фе бру а ра, у
До му кул ту ре. Та уста но ва
кон ку ри са ла је код Ми ни -

стар ства кул ту ре за фи нан си -
ра ње де се тог са ло на фо то гра -
фи је „Ива но во у фо ку су”.

Ја бу ка: Пред став ни ци Ме сне
за јед ни це и из во ђач ра до ва
до го во ри ли су се да уско ро
поч не ре кон струк ци ја пе -
шач ке ста зе по ред шко ле.
Пре да ва ње о по љо при вре ди,
уз из у зет но до бар од зив,
при ре ђе но је у по не де љак, 6.
фе бру а ра, у До му кул ту ре, у
ор га ни за ци ји Ме сне за јед ни -
це и Ин сти ту та „Та миш”.

Ка ча ре во: Због при ме ће них
по тен ци јал но ра ди о ак тив -
них кон теј не ра у ка сар ни,
над ле жна ре пу блич ка ин -
спек ци ја оба ви ла је ме ре ње
ра ди ја ци је у бли зи ни, у ули -
ца ма ЈНА и На род ног фрон -
та, и ни је уста но ви ла по ве ћа -
но зра че ње. Дом кул ту ре је
пот пи сао уго вор с фир мом
„Mobil 3D Cinema” из Бе о -
гра да о за јед нич ком при ка -
зи ва њу ак ту ел них фил мо ва у
спорт ској ха ли, ко је ће по че -
ти кра јем ме се ца. 

Омо љи ца: У скло пу при пре -
ма за из град њу спорт ске ха -
ле ком пе тент ни струч ња ци
из Ди рек ци је и пред став ни -
ци Ме сне за јед ни це за јед -
нич ки су од ре ди ли бу ду ћу
ло ка ци ју у школ ском дво ри -
шту. Ин сти тут „Та миш” је
одр жао пре да ва ње у уто рак,
7. фе бру а ра, у До му кул ту ре.
На истом ме сту у че твр так,
9. фе бру а ра, у 18 са ти, би ће
отво ре на из ло жба фо то гра -
фи ја под на зи вом „Три
објек ти ва”.

Стар че во: Ту ри стич ка ор га -
ни за ци ја кон ку ри са ће то ком
го ди не код Ми ни стар ства ту -
ри зма за фи нан си ра ње за вр -
шет ка из ра де нео лит ског на -
се ља. Из ло жба сли ка Бо ја не
Ра је вић из Зе му на отво ре на
је у че твр так, 2. фе бру а ра, у
га ле ри ји „Бо ем”. На ред ног
да на у До му кул ту ре Ве се лин
Шљи ван ча нин про мо ви сао
је сво ју књи гу под на сло вом
„Си не, бу ди чо век”, а у не де -
љу, 5. фе бру а ра, у ККК-у је
из ве де на пред ста ва „Кон кур -
си ја да у Ки ки ри ги ји”.

Петак, 10. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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НА СТА ВЉА СЕ БОР БА ЗА СПАС НА ДЕ ЛА

Љу би те љи ма при ро де до бро до шла сва ка по моћ 

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Јед ни за вр ша ва ју,
дру ги по чи њу

За јед нич ки на ступ
пред но ви на ри ма

За пре те чу да на шњих ма ни -
фе ста ци ја, по пу лар но на зва -
них „ја де”, сма тра се до га ђај
ка да је пре тач но три де сет го -
ди на гру па ка ча ре вач ких ен -
ту зи ја ста, на кон јед не жуч не
ка фан ске рас пра ве, од лу чи ла
да на пра ви так ми че ње за нај -
бо љу сла ни ну.

Ни је про шло мно го вре ме -
на, а ова ма ни фе ста ци ја је до -
би ла атри бут „свет ска” и по -
ста ла лајт мо тив за на ста нак
слич них фе шта.

Про мо ци ја у ТОП-у и на Кор зоу
И док су Ка ча рев ци сла ви ли
нај о ми ље ни ји ба нат ски су хо -
ме сна ти про из вод, је да на ест
го ди на ка сни је и До лов ци су,
све сни да има ју шта да по ну -
де, од лу чи ли да ука жу све по -
ча сти од лич ном ви ну, од гро -
жђа про из ве де ног у њи хо вим
ви но гра ди ма.

За то се са да по но си мо на да -
ле ко чу ве ним „Сла ни ни ја дом”
и и „Ви на ри ја дом”. Из у зев што
се сла ни на и ви но од лич но сла -
жу, две ин тер на ци о нал не ма -
ни фе ста ци је спа ја и то што се
го ди на ма од ви ја ју у фе бру а ру.

Стога, ни је из не на ђе ње да су у
сре ду, 8. фе бру а ра, уз сву ло ги -
стич ку по др шку Ту ри стич ке ор -
га ни за ци је Пан че во, обе пред ста -
вље не на за јед нич кој кон фе рен -
ци ји за но ви на ре. Том при ли ком
је, у име До ло ва ца, но ви на ре и
дру ге го сте, ис пред ор га ни за то ра
– Удру же ња ви на ра и ви но гра да -

ха ли и на цен трал ном се о ском
тр гу не ко ли ко сто ти на из ла га -
ча про да ва ће сла ни ну и раз не
дру ге ђа ко ни је.

По но во ће би ти ор га ни зо ва -
на так ми че ња за нај бо љу до ма -
ћу, за нат ску и ин ду стриј ску
сла ни ну, а од ове го ди не и из -
бор за нај де бљу сла ни ну, као и
ону од ман гу ли це. Сви за ин те -
ре со ва ни мо гу по сла ти узор ке
ве ли чи не од три ста до пет сто
гра ма на адре су Ули ца мар ша -
ла Ти та 35, Ка ча ре во (за Ту ри -
стич ки клуб „Сла ни ни ја да”),
или их лич но до не ти 16. фе -
бру а ра до 10 са ти, ка да ће ре -
но ми ра ни струч ња ци за по че ти
оце њи ва ње. За по бед ни ке је
обез бе ђен при сто јан на град ни
фонд.

По тра ди ци ји, ор га ни за то ри
при пре ма ју и бо гат пра те ћи
про грам, па ће и овог пу та би ти
кул тур но-умет нич ких и за бав -
них са др жа ја, као што су „тр ка
пра си ћа”, „пра се је пуш тенo”, и
број них над ме та ња, по пут
оних у то пље њу сла ни не и при -
пре ма њу свињ ског па при ка ша
и сла ни нар ског па су ља.

Украт ко, мно го је раз ло га да
де се ти не хи ља да гур ма на још
јед ном из вр ше ин ва зи ју на
„нај ма сни је” се ло на све ту.

мо гу пре да ти у до ло вач кој Ме -
сној за јед ни ци у пе так, 10. фе -
бру а ра, по под не, као и у су бо -
ту, 11. фе бру а ра, од 9 до 15 са -
ти. У то вре ме све ча ним отва -
ра њем по че ће и са ма ма ни фе -
ста ци ја, на кон че га ће усле ди -
ти так ми че ње у бр зом ис пи ја -
њу шпри це ра и бес плат на по -
де ла сад ни ца ви но ве ло зе, а за
под не је пла ни ран оби ла зак
вин ског по дру ма у ку ћи Ђор ђа
Ста ји ћа. Оце њи ва ње и про гла -
ше ње по бед ни ка по че ће у 19
са ти у До му кул ту ре.

Ма ни фе ста ци ја ће би ти
окон ча на на сам дан Све тог
Три фу на, 14. фе бру а ра, сим -
бо лич ним оре зи ва њем ви но -
гра да удру же ња и из ло жбом
сли ка у шко ли, где ће, уз ре за -
ње слав ског ко ла ча и уру че ње
на гра да по бед ни ци ма, би ти
одр жа но за вр шно ве че.

Сле ди ин ва зи ја на Ка ча ре во
На кон ви но пи ја на ред ће до -
ћи и љу би те љи спе ци ја ли те та
од су вог ме са – у че твр так, 16.
фе бру а ра, тач но у под не, би ће
отво ре на три де се та ка ча ре -
вач ка „Сла ни ни ја да”, ко ја ће
тра ја ти до ра них ве чер њих са -
ти у не де љу, 19. фе бру а ра.

То ком сва та че ти ри да на,
из ме ђу 8 и 20 са ти, у спорт ској

СЕЛО

ра „Све ти Три фун”, по здра вио
Бог дан Ан ку цић, док је код Ка ча -
ре ва ца за то био за ду жен Не над
Ша ле тић. По том су мла де сна ге
Јо ва на Ра до њин и Бра ни сла ва
Бог да но вић ин фор ми са ле јав -
ност о са др жа ју про гра ма. Исто -
вре ме но се на Кор зоу од ви ја ла за -
јед нич ка про дај на из ло жба ви на
и су хо ме сна тих спе ци ја ли те та.

За вр ше так „Ви на ри ја де” на
Све тог Три фу на
Де вет на е ста до ло вач ка „Ви -
на ри ја да” по че ла је још пре
де се так да на де гу ста ци јом
про из во да од гро жђа, а на ста -
вље на је пре да ва њи ма из
обла сти ви но гра дар ства и по -
ме ну том про мо ци јом у гра ду.

Сви они ко ји же ле да про ве -
ре ква ли тет свог ви на, узор ке

На кон што је игра на у Пан -
че ву, Гло го њу, Ја бу ци, До ло -
ву и Ива но ву, ху мо ри стич ка
пред ста ва „Кон кур си ја да у
Ки ки ри ги ји“ на сме ја ла је и
стар че вач ке ма ли ша не у не -
де љу, 5. фе бру а ра, у та мо -
шњем Кре а тив ном кул тур -
ном клу бу.

Овај ин те ре сан тан ко мад
на ша љив на чин при ка зу је
раз ли чи те дру штве не ано ма -
ли је да на шњи це. Глум ци ја -
буч ког ама тер ског по зо ри -
шта „Ма ли принц” по ка за ли
су због че га све то је дан јав -
ни кон курс мо же да се на зо -
ве „Кон кур си ја дом у Ки ки -
ри ги ји”.

Текст пред ста ве на пи сао је
Или ја Бе тин ски, а ко мад је
ре жи ра ла Дра га на Ву ја си но -
вић. У пи та њу је про је кат
удру же ња „Осо го во” из Пан -
че ва, по ме ну тог по зо ри шта
„Ма ли принц” и До ма омла -
ди не Пан че во, ко ји фи нан -
си ра Град Пан че во. 

Пу ту ју ће по зо ри ште из ве -
шће сле де ћу пред ста ву у су -
бо ту, 11. фе бру а ра, у 17 са ти,
у бре сто вач ком До му кул ту -
ре, а дан ка сни је у До му
омла ди не у Ка ча ре ву, од 19
са ти.

„Кон кур си ја да у Ки ки ри -
ги ји“ би ће игра на и у Омо -
љи ци и Но вом Се лу.

ПРЕД СТА ВЉЕ НЕ ДВЕ ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НЕ МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ 

КА ЧА РЕ ВАЧ КА СЛА НИ НА ОД ЛИЧ НО 
ИДЕ УЗ ДО ЛО ВАЧ КО ВИ НО

Гурмани већ дегустирали специјалитете

ПУ ТУ ЈУ ЋА ХУ МО РИ СТИЧ КА 

ДЕЧ ЈА ПРЕД СТА ВА

„Кон кур си ја да” 
го сту је у свим се ли ма

ЗБОГ РЕ НО ВИ РА ЊА ДО ЛО ВАЧ КЕ АМ БУ ЛАН ТЕ

Здрав стве не услу ге 
у Ме сној за јед ни ци

Ду го че ка но ре но ви ра ње до -
ло вач ке ам бу лан те по чи ње у
че твр так, 9. фе бру а ра, па ће
пер со нал и опре ма при вре ме -
но би ти пре се ље ни на дру гу
ло ка ци ју. Од тог да на гра ђа -
ни ма по ме ну тог ме ста здрав -
стве не услу ге би ће пру жа не у
про сто ри ја ма Ме сне за јед ни -
це „Ми та Ву ко са вљев” у Ули -
ци кра ља Пе тра Пр вог број 5.

Па ци јен ти мо гу за ка зи ва ти
ле кар ске пре гле де пу тем те ле -
фо на 062/192-62-53.

Ин ве сти тор по ме ну тих ра -
до ва је ЈП Ди рек ци ја за из -
град њу и уре ђе ње Пан че ва, а
пла ни ра ни пе ри од за окон ча -
ње ре но ви ра ња ам бу лан те је
пе де сет ка лен дар ских да на,
што ће умно го ме за ви си ти и
од вре мен ских усло ва.



По сле на ја ве да ће у на ред -
ном пе ри о ду још 500 мла ди ћа
би ти при мље но у свој ству
про фе си о нал них вој ни ка у
Вој ску Ср би је, Ми ни стар ство
од бра не је од ре ди ло у ко јим
ка сар на ма и ка да ће за ин те -
ре со ва ни за то мо ћи да под не -
су при ја ве.

Да тум за кон ку ри са ње је 13.
фе бру ар, а при ја ве ће се у
Пан че ву при ма ти у две ка сар -

не: „На род ни хе рој Сте ви ца
Јо ва но вић” (на Ба ва ни штан -
ском пу ту) и „Ае ро дром” (на
Ја буч ком пу ту).

Је ди ни ца ма ко је се на ла зе у
тим вој ним објек ти ма по треб -
но је 27 вој ни ка за пе ша ди ју,
пет за са о бра ћај ну слу жбу и
два за ин же ње ри ју, а у ка сар -
ни „Ае ро дром” мо гу ће је кон -
ку ри са ти и за ар ти ље риј ско-
ра кет ну је ди ни цу у јед ној је -

ди ни ци у Бе о гра ду. Ту се тра -
жи шест вој ни ка.

Ва жно је на по ме ну ти и да
при ја ве за те кон кур се мо ра ју
би ти под не те до 9 са ти, а кан -
ди да ти ко ји се ја ве, би ће истог
да на под врг ну ти про ве ри фи -
зич ке спо соб но сти и оп штем
ле кар ском пре гле ду.

На ове кон кур се мо гу се ја -
ви ти сви др жа вља ни Ре пу бли -
ке Ср би је ко ји су до бро вољ но
од слу жи ли вој ни рок са оруж -

јем и мла ђи су од три де сет го -
ди на.

С нај бо љим кан ди да ти ма
би ће за кљу чен уго вор о ра ду
на од ре ђе но вре ме и они ће
би ти при мље ни у про фе си о -
нал ну вој ну слу жбу на пе ри од
од шест ме се ци. На кон то га
има ће мо гућ ност про ду же ња
уго во ра о ра ду на пе ри од од
три го ди не и об на вља ње уго -
во ра до на вр ше них че тр де сет
го ди на жи во та. М. Г.
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За тра жи ли 
по о штра ва ње ка зне не
по ли ти ке за на па де
на њих

Осу ди ли по пу ла ри са ње
кри ми на ла ца 
у ме ди ји ма

По о штра ва ње ка зни за ви нов -
ни ке све че шћих на па да на
по ли цај це док су на ду жно сти,
ве ћа за шти та су ди ја и ту жи ла -
ца и крај по пу ла ри са ња кри -
ми на ла ца у ме ди ји ма – основ -
ни су зах те ви про те ста одр жа -
ног 6. фе бру а ра у Но вом Са ду,
ко јем су при су ство ва ли по ли -
цај ци из це ле Ср би је.

По вод за про тест био је на -
пад на при пад ни ка жан дар ме -
ри је ко га су два нар ко-ди ле ра
пре сре ла на ули ци док је са су -
пру гом ше тао гра дом и обо је
их те шко по вре ди ли.

Уче сни ци про те ста су скре -
ну ли па жњу на то да се го ди -
шње у Ср би ји до го ди ви ше од
900 на па да на по ли цај це, а да
се ми ни мал ним ка зна ма санк -
ци о ни ше тек сва ки тре ћи.

Је дан од при ме ра пре ви ше
бла ге по ли ти ке је и слу чај ко ји
се пре не ко ли ко го ди на до го -
дио у Но вом Па за ру. При ли ком

У ПО НЕ ДЕ ЉАК У НО ВОМ СА ДУ

ПРО ТЕ СТО ВА ЛИ ПО ЛИ ЦАЈ ЦИ 
ИЗ ЦЕ ЛЕ СР БИ ЈЕ

ХРОНИКА

пљач ке јед не та мо шње зла та ре
ло пов је ис па лио се дам де сет
хи та ца из ау то мат ске пу шке и
ра нио два по ли цај ца ко ји су
до шли да ин тер ве ни шу. Уме -
сто да по сле то га бу де ка жњен
за по ку шај уби ства, он је осу -
ђен са мо за раз бој ни штво.

На по ли циј ском про те сту је
као про бле ма тич но на ве де но и
то да се че сто де ша ва да уко ли ко

на па дач има ја ка „ле ђа”, су ди -
је и ту жи о ци учи не све да му
про на ђу олак ша ва ју ће окол -
но сти.

Као мо гу ће об ја шње ње за то
на ве де на је не до вољ на без бед -
ност су ди ја и ту жи ла ца.

– До шли смо ова мо и да пи -
та мо су ди је и ту жи о це има ли
при ти са ка на њих. Раз у ме мо да
су они љу ди од кр ви и ме са и да

ШАН СА ЗА НЕ ЗА ПО СЛЕ НЕ

Вој ска ну ди по сао

За шти та по да та ка о лич но сти
ко ји су об ја вље ни на сај ту Ин те -
гри са ног здрав стве ног ин фор -
ма ци о ног си сте ма и на пор та лу
„Мој док тор” ве о ма је сла ба.

Због то га је мо гу ће да им
ла ко и без ика квих про бле ма
при сту па ју ли ца ко ја не ма ју
овла шће ња за то и да чи та ју
ин фор ма ци је о ди јаг но за ма,
анам не за ма, те ра пи ји, ле ко -
ви ма, упу ти ма спе ци ја ли сти -
ма, да ту ми ма по се та и кон -
тро ла ма код ле ка ра – упо зо -
рио је Ро до љуб Ша бић, по ве -
ре ник за ин фор ма ци је од јав -
ног зна ча ја.

Он је об ја снио да те ин фор -
ма ци је спа да ју у ка те го ри ју
на ро чи то осе тљи вих у За ко ну
о за шти ти по да та ка о лич но -
сти. Због то га оне мо ра ју би ти
до бро за шти ће не од по ку ша ја
тре ћих ли ца да их про чи та ју, а

при ступ њи ма мо гу има ти са -
мо од ре ђе ни ле ка ри. Штет но
је, опа сно и отва ра се мо гућ -
ност за  зло у по тре бе ако при -
ступ њи ма има не де фи ни сан,
али по тен ци јал но ве ли ки број

нео вла шће них ли ца. За ко ном
је де фи ни са но да је чи та ње
тих по да та ка мо гу ће са мо уз
са гла сност ли ца на ко је се они
од но се или на осно ву од лу ке и
ре ше ња су да.

По ве ре ник за то пре по ру чу је
гра ђа ни ма да у од су ству од го -
ва ра ју ћих ре ак ци ја над ле -
жних са ми пре ду зму оно што
мо гу с ци љем за шти те лич них
по да та ка.

Из ме ђу оста лог, тре ба ло би
да у кон так ту са сво јим ле ка -
ри ма за тра же ин фор ма ци ју о
то ме да ли су про ме ни ли ши -
фре ко је су до би ли од њих
при ли ком ак ти ви ра ња пор та -
ла „Мој док тор” и да, ако до би -
ју не га ти ван од го вор, ин си сти -
ра ју да ле ка ри то учи не. По -
сто је ће ини ци јал не ши фре су
са свим сла бе и не пред ста вља -
ју прак тич но ни ка кву за шти ту.

Ро до љуб Ша бић је још пре
не ко ли ко ме се ци пр ви пут
упо зо рио јав ност на ове по тен -
ци јал не про бле ме, али од та да
ни је би ло ни ка кве по врат не
ре ак ци је. М. Г.

ЗА КРИ ТИ КУ

Не за шти ће ни ме ди цин ски по да ци о лич но сти

„Српски витешки код” 
Марка Алексића

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Узбудљива прича о настан-
ку и природи витештва у
Европи и путевима којима
је нов етички кодекс допи-
рао до нас откриће нам
мноштво до сада непозна-
тих детаља о боравку првих
крсташких ратника на срп-
ском двору, присуству на-
ших људи у Јерусалимском
краљевству, утицају тек на-
сталих витешких редова на
српску властелу и посети
Светог Саве Сиону која је
оставила трајне последице
на нашу витешку традицију.

На основу сачуваних
историјских извора биће
оживљени витешки турнири
приређени по узору на
европске, протумачена сим-
болика грбова и предста-
вљени витешка опрема и
обичаји који су неговани на
дворовима наших владара.

Открићемо имена и судбине
првих познатих витезова у
Србији и продубићемо знања
о припадности легендарних
српских владара и војсковођа
витешким редовима, а из
дубина прошлости изрони-
ће и заборављене љубавне
приче, сазнања о женама
витезовима.

Два читаоца који до среде, 15. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „На шта вас асоцирају
витезови?”, наградићемо по једним примерком књиге „Српски витешки
код” Марка Алексића. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном бро-
ју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Ла гу на (раз мак) текст по ру ке и по ша -

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

38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

Два млада пара путују по
ненасељеним вулканским
пределима Исланда. Непо-
прављиви хедониста Егјидл
и лечени алкохоличар Храбн
и њихове партнерке Ана и
Вигдис жртве су финансиј-
ске кризе и желе да на овом
путовању излече професио-
налне ране и промисле о жи-
вотима које су водили и
оставили за собом у граду.
Густа магла спушта се као
лош предзнак и они џипом
ударају у камени зид једне
куће, у којој живи брачни
пар необичних стараца. Не-
ка неодређена претња осећа
се напољу, мрачна олуја на-
долази, а њима не преостаје
ништа друго него да ту про-
веду ноћ. На дневној светло-
сти проналазе чудне остатке

животиња поред куће и тада
знају да морају што пре по-
бећи одатле. Ипак, сваки по-
кушај одласка пропада, на-
петост међу њима расте и
они почињу да се свађају.

„Плес у тами” Стејнара Брагјиа

Два читаоца који до среде, 15. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Како изаћи из
финансијске кризе?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Плес у тами” Стејнара Брагјиа. Најзанимљивије одговоре ћемо об-
јавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у
књижари „Вулкан”.
      Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и по -
ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор
мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас на ко ји
на чин бри не те о свом здра -
вљу. „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 „Ка ко
до жи ве ти сто ту” Мај кла
Гре ге ра 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:

„Не знам на ко ји на чин да
бри нем о свом здра вљу, јер
оно ме не одав но бри не на
сва ки на чин.” 063/1815...

„Бри нем о здра вљу та ко
што је дем ма ло (јер за ви ше
не мам), спа вам ду го (ште -
дим огрев) и не се ки рам се
(јер од то га вај де не ма).”
064/0813...

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

Због не на мер не тех нич ке
гре шке, у про шлом бро ју је
и за књи гу ко ју да ру је „Ла гу -
на” по но вље но исто пи та ње
као и за ону ко ју по кла ња
„Вул кан из да ва штво”. Ипак,

дво је на ших чи та ла ца се ле -
по сна шло, те ће они осво ји -
ти по је дан при ме рак књи ге
„Ве ли ка ва тра” Че за реа Па -
ве зеа и Бјан ке Га ру фи.

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:

„Ко ра ди, тај и гре ши! Не
знам шта сте за пра во хте ли
да нас пи та те, али знам да и
ва ма и се би же лим ’ве ли ку
ва тру’ љу ба ви и оп ти ми зма
у ср цу, па ма кар до сто те.”
069/7223...

„Чуд ни су пу те ви го спод -
њи, па та ко и онај ко ји во ди
од ’Вул ка на’ и здра вог жи во -
та до ’Ла гу не’ и ’Ве ли ке ва -
тре’. Ја се тим пу тем ка ва -
тре ној све тло сти у да љи ни
за пу тих. Је ди но ми ’Пан че -
вац’ мо же би ти на ви га ци ја
до та мо.” 064/3656...

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Спа вам ду го, ште дим огрев

се мо жда пла ше за сво ју без -
бед ност. Због то га мо же мо за -
јед но да тра жи мо од др жа ве да
их по ли ци ја обез бе ђу је. Ако за -
шти ту има ју раз не стар ле те,
естрад не зве зде и за шти ће ни
све до ци, он да бо ље мо гу да се
чу ва ју и ту жи о ци и су ди је – ре -
као је Ла зар Ра ни то вић, пред -
сед ник Син ди ка та срп ске по -
ли ци је.

На про те сту се чу ло и да су
га ор га ни зо ва ли по ли циј ски
син ди ка ти и да иза тог ску па
не сто ји ни јед на по ли тич ка
пар ти ја. Го вор ни ци су ука за ли
и да не до пу сти ву ви ше го ди -
шњу прак су да се кри ми нал ци
по пу ла ри шу у ме ди ји ма.

– Овом при ли ком же ли мо и
да апе лу је мо на срп ске ме ди је
да пре ста ну да ве ли ча ју кри -
ми нал це у та бло и ди ма и ри ја -
ли ти про гра ми ма, већ да по -
пу ла ри шу успе шне спор ти сте,
хе ми ча ре, на уч ни ке – ре као је
Ла зар Ра ни то вић.

Као по твр да то га, он је под -
се тио на слу чај кри ми нал ца
Кри сти ја на Го лу бо ви ћа. Он је
успе вао да ду го од ла же од ла зак
у за твор, а ка да му је то оне мо -
гу ће но, по је ди не те ле ви зиј ске
ста ни це су му омо гу ћи ле да се
те ле фо ном ја вља ужи во из за -
тво ра то ком њи хо вих ри ја ли ти
про гра ма. М. Глигорић

Грађани који имају одобрење
за држање трофејног оружја ду-
жни су да га до 5. марта ове го-
дине поново региструју, прода-
ју, онеспособе или предају без
накнаде у корист Републике
Србије, сходно члану 50 став 2
Закона о оружју и муницији.
Уколико то не ураде, починиће

прекршај за који могу бити ка-
жњени новчано, износом од
5.000 до 150.000 динара, а мо-
же им бити изречена и заштит-
на мера одузимања оружја.

Додатне информације о ово-
ме могу се добити у Поли-
цијскoj управи Панчево или на
телефон 325-152. М. Г.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

За власнике 
трофејног оружја
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Ко ли ко пу та смо за чу ли си ре -
не и не ду го за тим спа зи ли
пре по зна тљи во во зи ло цр ве не
бо је ка ко, по пут та не та, ју ри
кроз град са упа ље ним ро та -
ци о ним све тлом?!

Пр ва асо ци ја ци ја на то је да
не где не што го ри и да не у -
стра ши ви спа си о ци сти жу бр -
зи ном му ње ка ко би уга си ли
„раз бук та лу не ман”.

У на ред ним ре до ви ма по ку -
ша ће мо да до ча ра мо ко су за -
пра во они и ка ко про во де да -
не, са те и ми ну те у иш че ки ва -
њу да у би ло ко је до ба не ко
окре не број 193.

А та да се па ли аларм и кре -
ће ак ци ја... 

Ва тро га сно-спа си лач ки ба та -
љон Пан че во на ла зи се у Ули -
ци Жар ка Зре ња ни на 92, што
ма ло ко не зна. Та мо је цен тар
ко ји је из гра ђен по чет ком
осам де се тих го ди на про шлог
ве ка, по свим стан дар ди ма
слу жбе, а у ње му је стал но за -
по сле но ше зде сет дво је љу ди.

Ве ћи на њих спрем на је да се
сва ког тре на у пу ној опре ми
спу сти низ ва тро га сну шип ку,
уле ти у во зи ла и кре не у ак ци -
ју, не раз ми шља ју ћи о то ме
ко ли ки ри зик она но си.

Ма ње за по сле них, 
ви ше ин тер вен ци ја
Еки пу „Пан чев ца” до че ка ле су
ста ре ши не Ва тро га сно-спа си -
лач ког ба та љо на – ко ман дант
Бо ро Мај кић, глав но ко ман ду ју -
ћи за цео Ју жно ба нат ски округ,
и ње гов за ме ник Пре драг Ани -
чић.

На кон то пле до бро до шли це
они су се нај пре украт ко освр -
ну ли на исто ри јат, спо ме нув ши
да је је ди ни ца до 1992. го ди не
при па да ла ло кал ним са мо у -
пра ва ма, от кад је део Сек то ра
за ван ред не си ту а ци је МУП-а.
Не ка да их је би ло пре ко осам -
де сет, а са да је тај број ма њи
за че твр ти ну, али је, за „див -
но” чу до, исто то ли ко ин тер -
вен ци ја ви ше. Раз ло зи се мо гу
по тра жи ти у то ме да та да ни је
би ло то ли ко по зи ва, ни су по -
сто ја ли мо бил ни те ле фо ни,
ни ти су их, као да нас, љу ди
по зи ва ли за све и сва шта, а
при том је и тех ни ка би ла пет -
на е стак го ди на мла ђа.

– Де ло круг на шег по сла сва -
ко днев но се ши ри. Не дав но
смо до би ли и атри бут „спа си -
лач ки”, из че га про ис ти че да
има мо но ви спи сак раз ло га за

слу жбу ко ја мо же да им по -
мог не. По не кад и то оде у дру -
гу крај ност, па не рет ко ра ди -
мо не што што ни је у на шој
оба ве зи, по пут от кла ња ња ква -
ро ва на во до вод ној мре жи –
на во ди Бо ро Мај кић.

Спа са ва на и бе ба из шах та
Ко ман дант се за сво јих два де -
сет пет го ди на у слу жби на -
гле дао све га и сва че га. По ред
по жа ра и ра зних тех нич ких
ин тер вен ци ја, за со бом има и
број на спа са ва ња, а у нај не о -
бич ни је спа да из вла че ње из
шах та но во ро ђен че та тек ски -
ну тог с пуп ча не врп це. Иа ко
је бе ба та мо про ве ла це лу ноћ,
не ким чу дом с њом је би ло све
у ре ду. С дру ге стра не, је дан
од екс трем ни јих слу ча је ва по -
на вљао му се пре де се так го -
ди на, ка да је по сто јао мла дић с

на шим окол но сти ма, са свим
при стој на. Је ди ни ца рас по ла -
же са че тр на ест ва тро га сних
во зи ла, као и још тран спорт -
них или спе ци јал них во зи ла
ши ро ког спек тра, по пут оних
на ме ње них за опа сне ма те ри је
и тех нич ке ин тер вен ци је. Ту
су, ре ци мо, и хи дра у лич не
плат фор ме и ро бот на да љин -
ски упра вљач пред ви ђен за ре -
а го ва ње на ме сти ма су ви ше
ри зич ним за чо ве ка.

– По себ на при ча су ин тер -
вен ци је на укла ња њу опа сних
ма те ри ја. Иа ко их не ма пре -
ви ше, та кве ак ци је су ве о ма
ри зич не не са мо по нас већ и
по цео град. Пам ти се слу чај
од пре де се так го ди на ка да се
ци стер на из ко је је ис ти ца ла
опа сна ма те ри ја за у ста ви ла
баш код На род не ба ште. Том

ПРИ ЧА О ПАН ЧЕ ВАЧ КОМ ВА ТРО ГА СНО-СПА СИ ЛАЧ КОМ БА ТА ЉО НУ

НЕ У СТРА ШИ ВИ СПА СИ О ЦИ ПОД ШИ ФРОМ 193

ин тер ве ни са ње. Љу ди по ста ју
све сни ји то га и мно го се лак -
ше од лу чу ју да зо ву ва тро га -
сце. С дру ге стра не, по сто ји и
ка те го ри ја ла жних до ја ва, ко -
јих је, у прин ци пу, вр ло ма ло.
Још је ма ње оних на ко је из ла -
зи мо, бу ду ћи да стрикт на про -
це ду ра под ра зу ме ва узи ма ње
по да та ка, а по сто ји и иден ти -
фи ка тор по зи ва, што је већ до -
вољ но да на пра ви мо се лек ци -
ју. Ипак, до го ди се и то да не
мо же мо све до кра ја да про ве -
ри мо. На сре ћу, мно го ви ше
гра ђа на пре по зна је нас као

ма ни јом пе ња ња на ве о ма ви -
со ка и ри зич на ме ста. Са мо он
га је с ра зних бан де ра и згра да
ски дао три пу та. Не срет ни ти -
неј џер је на по слет ку на стра дао
на кон што се ус пен трао на ви -
со ко на пон ске сту бо ве на же ле -
знич кој ста ни ци Вој ло ви ца.

Пре драг Ани чић, ко ји је
два на ест го ди на „ин фи ци ран”
овим је дин стве ним за ни ма -
њем, ка же да је ипак не у по ре -
ди во ви ше си ту а ци ја за вр ше -
них хе пи ен дом.

– Би ло је слу ча је ва по пут
оног на Ко те жу 2 ка да се чо век
по пео на осми спрат ка ко би
по ста вио ан те ну. Ме ђу тим,
схва тио је да не мо же да ље, по -
звао је 193, до шли су на ши љу -
ди и, за шти ће ни по ја си ма, ски -
ну ли га с ни ма ло на ив ног ко сог
кро ва. Тру ди мо се да та кве
опе ра ци је тра ју што кра ће, јер
нам је не кад се кунд мно го, а не
ми нут. На сре ћу, ни смо има ли
ин тер вен ци ју у ко јој нам је не -
ко пао – ис ти че Ани чић.

Опа сне ма те ри је
Пан че вач ки цен тар је, од мах
уз бе о град ски, нај е ми нент ни -
ји у др жа ви. Има и све усло ве
за обу ку, па се мо же ре ћи да је,
у по след њих че тврт ве ка, ов де
ста са ла по ло ви на ва тро га са ца
у Ср би ји. И ка да је опре мље -
ност у пи та њу, си ту а ци ја је, у

при ли ком је до шло и до тро ва -
ња не ких љу ди, ме ђу ко ји ма су
се на шла и два по ли цај ца, али
се, ипак, све за вр ши ло без тра -
гич них по сле ди ца. Пре не ко -
ли ко ме се ци и у Ко ва чи ци се
до го ди ло пре вр та ње два ју ва го -
на с фрак ци јом ети ле на, а за -
да так на ших љу ди био је да
обез бе ђу ју ме сто док ни су до -
шле еки пе „Же ле зни ца” и „Пе -
тро хе ми је” и пре то чи ле са др -
жај из ци стер ни. Реч ју, на ша
оба ве за је да иден ти фи ку је мо
до га ђај и за у ста ви мо ис ти ца ње
– об ја шња ва Бо ро.

Од по жа ра до од гла вљи ва ња
лиф то ва
Без ди ле ме, нај ви ше је по зи ва
због по жа ра. Са мо про шле го ди -
не је од укуп но шестсто че ти ри
за бе ле же на би ло чак че ти ри -
сто че тр де сет шест та квих ин -
тер вен ци ја.

– Је дан од по след њих ве ћих
по жа ра, са чи ме је јав ност до -
бро упо зна та, до го дио се у
објек ту у Ули ци Све тог Са ве.
Ни смо при ме ти ли ни шта
симп то ма тич но све док ни смо
ушли у згра ду и сте пе ни шни
про стор за те кли у то тал ној за -
ди мље но сти. А он да смо на и -
ла зи ли на но ве и но ве окол но -
сти ко је нам ни су ишле на ру ку.
Исто вре ме но смо при сту пи ли
ак ци ји га ше ња и ева ку а ци ји

го ре ња елек тро ин ста ла ци ја,
па је бо ље са че ка ти оне ко ји су
об у че ни не го по ку ша ва ти не -
што на сво ју ру ку и на пра ви ти
још ве ћу ште ту. У тим си ту а -
ци ја ма нај си гур ни је је ис кљу -
чи ти стру ју и скло ни ти се на
без бед но ме сто. По сто је и
мно га пра ви ла, по пут оног да
је за бра ње но га си ти во дом уље
и елек тро ин ста ла ци је. Ни је
зго рег спо ме ну ти и то да је, по
За ко ну о за шти ти од по жа ра,
гра ђа нин ко ји при ме ти не по -
сред ну опа сност од по жа ра
или сам по жар, ду жан да га
укло ни уко ли ко то мо же учи -
ни ти без опа сно сти за се бе и
дру ге, али је још ва жни је, ако
то ни је у ста њу, да у нај кра ћем
ро ку оба ве сти пр ву ва тро га сну
ста ни цу – на ста вља Пре драг.

Бом бар до ва ње
Сви ма ко ји су се те те скоб не
1999. го ди не за те кли у слу жби,
НА ТО бом бар до ва ње оста ће у
не из бри си вом се ћа њу. Ра ди ло
се у два де сет че тво ро ча сов ним
сме на ма, а у три слу ча ја сви су
би ли на ли цу ме ста. Пре све га,
оне коб не су бо те ка да су го ре -
ле све три фа бри ке, а по жар у
Ра фи не ри ји ги гант ских раз ме -
ра уга шен је у ре корд ном ро ку
– до су тра дан по под не.

про шао све – од ски да ња ма -
ча ка с кро ва у швед ској ам ба -
са ди до га ше ња ави о на. С дру -
ге стра не, Пре драг Бе шо вић
је, са че ти ри го ди не ста жа,
нај мла ђи по том осно ву, али
ни по че му не за о ста је за ста -
ри јим ко ле га ма.

Не да ле ко ода тле су и во за чи
ћа ска ли у при ја тељ ској и са мо
на из глед опу ште ној ат мос фе ри
(јер у овом по слу та ко не што
на про сто не по сто ји) – Да ни јел
Јам бру шић, Не бој ша Цве та но -
вић, Не бој ша Достанић и Алек -
сан дар Фи зе шан. Овом по след -
њем до го ди ло се мо жда и нај -
го ре што мо же за де си ти јед ног
ва тро га сца – до ја ва да не што
го ри на ње го вој адре си и ње го -
вом спра ту. На сре ћу, би ло је
све у ре ду.

ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Полазак на интервенцију

ли ца. Пре на шег до ла ска ту је,
као што се зна, би ло не ко ли ко
смрт но стра да лих, на кон че га
смо из ву кли пре о ста лих че тр -
на е сто ро ли ца. То и је сте наш
пре вас ход ни за да так – да са чу -
ва мо људ ске жи во те. То сви
тре ба да има ју на уму ка да
она ко ју ри мо во зи ли ма са упа -
ље ним ро та ци ја ма – ка же за -
ме ник ко ман дан та.

Не рет ко на ше ва тро га сце
зо ву и они ко ји су се за гла ви ли
у лиф ту, што њи ма ни је те шко
за то што без ре зер вно во ле свој
по сао. С дру ге стра не, не ма их
до вољ но за та кве „опе ра ци је”,
јер пре све га мо ра ју да бу ду
увек спрем ни за оно нај го ре.

– Али ка да је реч о сум њи
на по жар, увек је бо ље по зва ти
нас, ма кар ми до ла зи ли џа бе.
То је ве о ма ва жно у слу ча ју

У тим исто риј ским опе ра -
ци ја ма уче ство ва ли су и ко -
ман ди ри Љу бин ко Ка пу нац и
Не бој ша Лалић. Игром слу ча -
ја њих дво ји ца иза шли су за -
јед но и на ин тер вен ци ју пр вог
да на бом бар до ва ња, ка да је
по го ђе на „Утва”, и том при ли -
ком до жи ве ли су екс пло зи ју
на бли зи ни од две ста ме та ра.
Ипак, за хва љу ју ћи ни воу об у -
че но сти ни је би ло жр та ва.

Њих дво ји цу за те кли смо у
Ко манд но-опе ра тив ном цен тру,
с ко ле ги ни цом Ка ћом Паре за -
но вић. Она већ се дам на ест го -
ди на при ма по зи ве с ли ни је 193
и на слу ша ла се ра зних до ја ва,
па и оних ла жних, ко је већ уме
ла ко да пре по зна.

Као по ро ди ца
По том смо на и шли на про сто -
ри ју у ко јој бо ра ве ва тро га сци.
Пре ка ље ни Дар ко Пе тров ски
и Пре драг Дра ку лић ис ти чу да
не из мер но во ле овај по сао, а
да је ко лек тив увек на пр вом
ме сту, јер до слов це по ла свог
вре ме на про во де за јед но. Ту је
и Адри јан Идвор јан, за ко јим
је два де сет пе то го ди шње ис ку -
ство, нај пре у Бе о гра ду, где је

Ме ђу тим, крај ни је увек
сре ћан, а то оста вља не из би си -
ве тра у ме на ове, мо же се ре -
ћи, пра ве хе ро је. И сто га не
тре ба да чу ди што ни ко од њих
не же ли о то ме да го во ри.

Али адре на лин им је ду бо ко
ушао у крв и за то љу ди као
што су они ве о ма рет ко на пу -
шта ју слу жбу. А на при чу о то -
ме да је стре сно, не тре ба тро -
ши ти ни сло ва – јед ног мо -
мен та мо гу без бри жно да се де
и ћа ска ју, а већ сле де ћег да се
на ђу у жи вот ној опа сно сти.
За то је у овом по слу ва тра у
сто ма ку не из бе жна – пот пу ни
мир не по сто ји.

Прет ход на раз ми шља ња пре -
ки ну ла је до ја ва, ја вио се опе -
ра тер, пи тао шта се до га ђа и за -
тра жио адре су и број те ле фо на.
Ни је про шло ни не ко ли ко де се -
ти на се кун ди и већ се за чу ла
си ре на во зи ла на чи јем кро ву
се „за вр те ла ро та ци ја”.

Овог пу та би ла је у пи та њу
са мо ве жба, али већ сле де ћег
тре нут ка аларм се мо же по но -
во упа ли ти, а с њим још јед на
„за па љи ва” при ча...

Ј. Фи ли по вић

Команданти Боро и Предраг

Пали се ротација...

Акција!!!

Командно-оперативни центар

Возачи и ватрогасци између два позива
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КА ДЕТ 1.6 бен зин плин,

1991. го ди ште, 155.000 км

пре шао, пр ви вла сник.

065/987-27-24. (СМС)

НИ САН blubird, 88. год -

ште, рег. до сеп тем бра, ди -

зел, до бар. 061/254-44-76.

(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ју го 55 ин,

2005. го ди ште, ре ги стро -

ван. 065/417-85-79.

(234965)

МА ТИЗ 2001, 5 В, фа брич -

ко ста ње, пре шао 120.000,

одр жа ван ау то, 1.850.

065/809-11-83. (235022)

ПЕ ЖО 407, 2.0 ХДИ, 2005,

ка ра ван, на име куп ца.

063/844-55-97. (235053)

ОПЕЛ ка дет су за, пе то ра

вра та, 1.3, 1989. го ди ште.

063/847-71-21. (235069)

ЗА ФИ РА 1.6 ЦГ, 2003. уве -

зе на из Не мач ке, ура ђен

атест до 2021. Ре ги стро ван

до 19. ја ну а ра 2018, по тро -

шња око 5 кг. ме та на (5 х

80 дин = 400. ди на ра).

Вла сник, 3.250 евра.

063/320-670. (235065)

ЗА СТА ВА 10 пун то, 2009,

пре шао са мо 65.000, га ра -

жи ран. 063/836-23-83.

(235080)

ПРО ДА ЈЕМ за ста ву 128,

2000. го ди ште, ре ги стро -

ван кра ја но вем бра. Тел.

066/903-88-65. (235101)

ФИ ЈАТ пун то 1.2, 2002,

145.000, пе то ра вра та, увоз

Не мач ка. 064/668-85-53.

(235146)

ОПЕЛ за фи ра 2001, ди зел,

се дам се ди шта, пр ви вла -

сник. Ре ги стро ван.

063/823-29-61. (235187)

РЕ НО 4, 1991. го ди ште, ре -

ги стро ван до ја ну а ра 2018,

атест пли на и ку ке у од лич -

ном ста њу. 064/144-37-33.

(235277)

ПУН ТО 1.2, 8 В, 2001, де -

цем бар, пе то ра вра та, све

од опре ме, 98.000. Вла -

сник. 064/130-36-02.

(235276)

КЛИО 1.2, 16 В, 2004, пе -

то ра вра та, све од опре ме,

власник. 064/130-36-02.

(235276)

ПУН ТО гран де 1.3, мул ти -

џет, ди зел, 2006, фул опре -

ма, пе то ра вра та, на име.

064/130-36-02. (235276)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ју га,

ре ги стро ван и кул ти ва тор

506 за ди зел, кул ти ва тор

про да јем,ТА пећ, 2,2 кв.

062/867-11-67. (235274)

ВЕК ТРА ка ра ван 2001. го -

ди ште, бен зин, плин, 1.400

евра. 062/172-56-62.

(235292)

ОПЕЛ астра Х 1.7, ЦДТИ,

тек ре ги стро ван, у од лич -

ном ста њу., Тел. 064/431-

07-31. (235295)

ГОЛФ 2, 1.6 ди зел, 1992.

го ди ште, 3 В, ре ги стро ван,

850 евра, хит но. 062/856-

64-94. (235301)

СИ ТРО ЕН бер лин го, 1.4,

бен зин + плин, 2006. го ди -

ште, ре ги стро ван. 

063/329-340. 

(235302)

ПРО ДА ЈЕМ ау ди 80, бен -

зин, плин, 2.0, 90. го ди ште,

ду го ре ги стро ван. 061/322-

04-94 (235305)

КА МИ ОН мер це дес бен -

зин, 508. Д, сан дук са ци -

ра дом, у пер фект ном ста -

њу. 061/322-04-94.

(235305)

ПУН ТО 2, 2001, 3 В, кли ма,

као нов. 064/109-93-79.

(235357)

БМВ 320 Д, ли му зи на,

2001, на име, 3.300 евра.

064/593-64-86. (235357)

ГОЛФ 4, 2001, 5 В, 1.4, као

нов. 064/310-43-49.

(235357)

РЕ НО клио 2001, 1.2, на

име. 062/556-585.

(235357)

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2003, ка -

ра ван, фул, на име, 3.200

евра. 064/109-93-79.

(235357)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ стал ни

от куп свих вр ста во зи ла,

аку му ла то ра, ка та ли за то -

ра, про да ја де ло ва, до ла -

зим на кућ ну адре су.

069/203-00-44, 

066/409-991. (234977)

ОТ КУП свих вр ста во зи ла,

ала та и оста лих се кун дар -

них си ро ви на. До ла зим на

адре су. 061/211-59-15,

063/782-82-69. (234977)

КУ ПУ ЈЕМ све вр сте во зи ла

до 3.000 евра. 065/809-11-

83. (235022)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би -

ло ком ста њу, ис пла та од -

мах, од 80 до 1.200 евра.

062/193-36-05. (235319)

ПРО ДА ЈЕМ трак тор бе ла -

рус еу ро лукс, 820, го ди ште

2013. та њи ра чу, 36 ди ско -

ва се тво спре мач 320 м.

063/874-70-77. (СМС)

ПНЕ У МАТ СКА се ја ли ца

агриа, ше сто ред на, са

увла че њем спољ них ба те -

ри ја и ел. кон тро лом се тве.

Го ди ште 2010, 2.750 евра.

Кру њач за ку ку руз са хат -

со вим ди зел мо то ром и зе -

тор 6011, 1984, вла сник.

063/320-670. 

ИЗ ДА ЈЕМ га ра же у цен тру,

ро ло ка пи ја, Ка ра ђор ђе ва

43. Тел. 063/323-584.

(234513)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на Со да -

ри. Тел. 063/872-16-40.

(235306)

ТВ по лов ни, 37, 55, 72, за -

мр зи вач го ре ње 230 л. 348-

975, 066/348-975. (234991)

ВЕШ-МА ШИ НА, ел. шпо -

рет и по лов ни де ло ви од

веш-ма ши на. Тел. 252-05-

10, 063/703-76-07.

(235070)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, мо ни -

то ра, да љин ски упра вља чи

свих вр ста. „Плус”, Д. Ту -

цо ви ћа 28. 353-463.

(235213)

ДА ЉИН СКЕ по пра вља мо,

има мо ори ги нал не и про -

гра ми ра не. „Плус”, Д. Ту -

цо ви ћа 28. 353-463.

(235213)

КОН ЦЕН ТРАТ за ко ке но -

си ље, 17%, нај по вољ ни је,

са пре во зом. 063/315-381.

(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста ла др -

ва. 061/646-77-13.

(234111)

ОГРЕВ НО ДР ВО, ба грем,

бу ква, храст, ме ре ње на

ли цу ме ста. 064/191-02-73.

(234253)

ЛР КО ШНИ ЦЕ, трак тор Т

40, по љо при вред не ма ши -

не про да јем. 060/660-79-

60. (234654)

БА ГРЕ МО ВА и це ро ва др -

ва на про да ју. 060/603-32-

32. (234940)

РАС ПРО ДА ЈА но вог на ме -

шта ја: сто ли це од 1.200,

сто ло ви од 4.500, кре ве ти

од 9.000, уга о на ку хињ ска

клу пи ца од 7.000. Ста ра

утва, 060/600-14-52.

(234655)

КУ КУ РУЗ, пре кру па, пра си -

ћи, де те ли на, ку ку руз  до -

но сим на кућ ну адре су.

064/129-45-43. (234967)

ПРО ДА ЈЕМ тр пе за риј ски

сто, сто за ком пју тер. Тел.

064/012-43-21. (234947)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не

ТА пећ, до ста ва, мон та жа,

га ран ци ја. Ак ци ја.

063/195-07-17. (234976)

ЕЛ. ШПО РЕТ, про зор, ка -

ди це, ре шо, кре вет, сто,

сто ли це, би бли о те ка.

064/635-77-42. 

(23492)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста ла

огрев на др ва, са ло нит пло -

че. 063/711-77-54.

(234994)

ДЕЧ ЈИ кре ве тац по ло ван,
но ва вра та, др во-ста кло

200 х 100 цм, но ве дво -

крил не мер де ви не 2 м.

064/194-03-87. (235020)

ПРО ДА ЈЕМ два по лов на

ка у ча. 065/543-24-64.

(235025)

НА ПРО ДА ЈУ цр ни лим, 2

мм, 1250 х 2500, 1000 х

2000. 064/248-88-92.

(235057)

ОГРЕВ НО др во бу ква, цер,

ба грем, услу жно се че ње.

064/357-82-08, Бо са нац.

(235041)

НА ПРО ДА ЈУ ло вач ка пу -

шка, ру ска бо ке ри ца, ли -

ци ма с до зво лом, це на по

до го во ру. 

066/205-696. 

(235039)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед, дво сед,

ре гал, нат ка сну, к. шпо рет,

фри жи дер, две фо те ље.

Тел. 064/900-72-98.

(235034)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши ну

обо дин, мо тор ну те сте ру

штил, ма ли бој лер. Тел.

064/822-96-82. (235077)

ПРО ДА ЈЕМ кру њач-пре -

кру пач, пе то ро соб них вра -

та, ста ри пи са ћи сто.

064/139-04-48. (2135071)

КРЕ КА, гр та ли ца, ма ли

бој лер, стуб ни уси си вач.

064/354-69-76. (234646)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не

ТА пе ћи, до ста ва, мон та -

жа, го ди ну да на га ран ци ја.

065/344-49-30. (235095

ПРО ДА ЈЕМ тро се де, ка у че,

гар ни ту ре, ре га ле, мост +

ре гал, сто + сто ли це, спа -

ва ћа со ба, ком плет, ел.

шпо рет, ТА пе ћи, те пи си,

аме рич ки пла кар, ра зно.

063/107-78-66. (235139)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и

оста ле ку хињ ске еле мен те,

ку хи ња 10.000 ди на ра.

371-568, 063/773-45-97.

(235140)

КА УЧ ди мен зи је фран цу -

ског, вра та дво крил на и

јед но крил на, пу но др во.

Зва ти по сле 17, 062/424-

128. (235118)

ГО БЛЕ НЕ, та пи се ри је, ја -

стуч ни це, по су ђе, алу ми -

ни јум ски про фил, ТВ, дво -

глед и дур бин. 064/635-77-

42. (235108)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, су ши ли це,

фри жи де ри, за мр зи ва чи,

шпо ре ти из Не мач ке, га -

ран ци ја. 062/824-23-21. 

ПРО ДА ЈЕМ уга о ну гар ни -

ту ру и мој ца фо те љу, ку -

пље но у Сим пу. 064/856-

60-50. (235267)

ПРО ДА ЈЕМ маг нет ну под -

ло гу, по лов ну, по вољ но и

очу ван ка уч Ши пад.

063/692-010. (235248)

ПРО ДА ЈЕМ ле пу тр пе за -

риј ску ви три ну, дво дел ну,

веш-ма ши ну го ре ње, ис -

прав ну. 065/344-85-77.

(235229)

НА ПРО ДА ЈУ ре га ли, ку хи -

ња, сто + сто ли це, ко мо де,

ви три не, ка уч, ка на бе, те -

ле ви зор, по ли це за ТВ, те -

пи си, ци пе лар ник, шанк,

сан дук за по сте љи ну, деч ја

со ба, кре ве ти на спрат, то -

пла и хлад на ви три на,

фри жи де ре за пи ће, рад ни

сто. 064/155-38-13. (2352)

ТРО СЕД на раз вла че ње,

очу ван. 062/137-25-80.

(235129)

СТО ЛАР СКА ма ши на са

ви ше опе ра ци ја, ком би -

нир ка 40 цм но же ви.

064/323-94-88. (235188)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пе ћи од 3

кв, фран цу ски ле жај, три

звуч ни ка ве ли ка за ко ла.

Тел. 063/801-60-43 и

013/347-344. (235198)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

АПАРАТИ

МАШИНЕ

ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА



ВЕШ-МА ШИ НЕ, ком би но -

ва ни фри жи дер са два мо -

то ра, тр пе за риј ски сто са

сто ли ца ма, те ле ви зор 51

цм, уга о на гар ни ту ра, ТА

пећ 3,5 кв, тро сед мој ца.

Тел. 063/861-82-66.

(235199)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ очу -

ва ну ста рин ску ви три ну,

бој лер, су до пе ру, ка уч, ра -

ди ја тор. 064/154-25-82. 

ПИ ЛИ ЋИ уре ђе ни, мо же и

жи ви. Кућ на до ста ва.

065/410-97-34. (235164)

ПРА СИ ЋИ на про да ју, мо -

гућ ност кла ња. Ми ћа, Но -

во се љан ски пут 175-б.

064/303-28-68. (235164)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну го ре -

ње WE 6061, очу ва ну, по -

вољ но. Тел. 060/154-94-93.

(235294)

НА ПРО ДА ЈУ пре о ста ла

др ва, то по ла и вр ба.

064/503-31-35. (235281)

МО ТОР КА дол мар 3,6 кс,

130 евра, плин ски ре шо,

ел. рер на, 30 евра, ен хел

апа рат за ва ре ње, 160 А,

50 евра. 064/195-31-80.

(235310)

ТО ПО ЛОТ НЕ пум пе од

2.150 евра, нај по вољ ни ји

вид гре ја ња, ак ци ја.

062/118-26-81. (235323)

ПРО ДА ЈЕМ гроб ни цу на

ста ром гро бљу у Пан че ву.

064/140-65-99. (235324)

КО ЖНА гар ни ту ра за спа -

ва ње и се де ње, ка уч и тро -

сед, по вољ но. 061/317-07-

67. (235325)

ПРО ДА ЈЕМ два ве ћа јаг ње -

та. 060/077-13-68.

(235313)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши ну,

де ло ве, фри жи дер, ком би -

на ци ју. 061/136-12-81,

013/346-790,

064/129-73-60. 

(235317)

БРИ КЕТ, ви со ко ка ло ри чан

еко ло шки огрев од хра ста

и бу кве с пре во зом.

064/142-42-93. (и)

ПРО ДА ЈЕМ ки оск са ба -

штом на ау то бу ској ста ни -

ци. 064/188-55-61.

(235330)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -

штај, ста ро по кућ ство, ста -

ро гво жђе, ба кар, ме синг.

066/900-79-04. (236966)

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. (235006)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -

штај, гар ни ту ре, ку хи ње и

оста ло по кућ ство. 062/148-

49-94. (235004)

ОТ КУП ста рог гво жђа,

веш-ма ши на, фри жи де ра,

за мр зи ва ча и оста лог от па -

да. 064/158-44-10,

063/101-11-47. (235062)

КУ ПУ ЈЕМ 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. (235180)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, аку му ла -
то ре, ба кар, ме синг, алу -
ми ни јум, веш-ма ши не, за -
мр зи ва че, те ле ви зо ре.
061/321-77-93. 
(235305)

КУ ПУ ЈЕМ ку хињ ске клу пе,
сто ло ве, сто ли це, ку хи ње,
сит ни је по кућ ство.
063/195-07-17. (235279)

КУ ПУ ЈЕМ обо је не ме та ле,
гво жђе, аку му ла то ре, веш-
ма ши не, за мр зи ва че, шпо -
ре те, те ле ви зо ре. 061/206-
26-24. (235305)

КУ ПУ ЈЕМ алу ми ни јум, 

гво жђе, аку му ла то ре, 

веш-ма ши не, за мр зи ва че,

фри жи де ре и оста ли 

ме тал ни от пад. 

061/322-04-94. 

(235305)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Ба нат -

ском  Но вом Се лу, усе љи ва.

063/874-70-77. (СМС)

ОМО ЉИ ЦА, две је ди ни це,

4,65, са мо 14.500, Но во се -

љаснки пут, ПР и ПК,

32.000. „Мил ка М”,

063/744-28-66. (4699)

КУ ЋА на про да ју, ни је за

ру ше ње, Јо ве Мак си на 31.

064/813-00-21. (233905)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Пло чи -

ци. Кра ља Пе тра бр. 90.

Тел. 351-617. 234282)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу без по -

сред ни ка, Но во се љан ски

пут, Пан че во. 063/153-37-

70. (234566)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, До ло во,

без по сред ни ка, 16 ари,

150 м2. 063/153-37-70.

(234566)

ХИТ НО про да јем ку ћу са

окућ ни цом. Омо љи ца, Ул.

Би хач ка бр. 1. 061/680-17-

70. (234548)

СТА РА МИ СА, Зла ти бор -

ска ули ца, 5 ари, стру ја,

во да, вла сник. 063/449-

798. (234921)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин ско

зе мљи ште 120 ари, Ба ва ни -

штан ски пут, код Мли на

„Ни нић”. 063/389-974.

(234945)

ПРО ДА ЈЕМ или усту пам

те ме ље објек та П+3+ПК са

15 ста но ва и осам зи да них

га ра жа. Па три јар ха Чар но -

је ви ћа 6. 063/389-974.

(2349459

ПЛАЦ, Ба ва ни штан ски пут,

9 ари, код До ма сле пих,

по ред пу та. 060/028-67-43.

(234946)

КУ ЋА 130 м2, га ра жа 50,

11 ари пла ца, Та ми шка 43,

Ја бу ка. 063/890-70-01.

(234955)

ДЕ БЕ ЉА ЧА, 180 м2, 7.5

ари про да јем/ме њам за

пан че вач ки стан. 064/928-

89-68. (234973)

ЈА БУЧ КИ пут, про да јем

плац 4 ара, фронт 17 м.

069/213-97-37. (235060)

КУ ЋА, Стре ли ште, 70 м2 +

45, плац 11 ари, 41.000,

до го вор. 066/351-808.

(235017)

ЊИ ВА у се лу Омо љи ца,

13,56 ари, гра ђе вин ско зе -

мљи ште, во да, стру ја.

060/170-65-85. (235049)

КУ ЋА 130 м2, 130 ари,

100.000. „Трем 01”,

063/836-23-83. (235080)

ОМО ЉИ ЦА, 130 м2, но ва,

7 ари, 31.000. „Трем 01”,

063/836-23-83. (235080)

ПРО ДА ЈЕМ ла нац и по зе -

мље, До ло во. 319-754,

061/153-34-61. (235092)

ПРО ДА ЈА гра ђе вин ских

пла це ва 3 и 4 ара (по че так

То по ле) и 10 ари (Стре ли -

ште). 063/880-00-63.

(235082)

ЈА БУ КА, ку ћа 100 м2. Вла -

сник, по вољ но. 063/765-

82-60. (235151)

КА РА У ЛА, но ва ку ћа 86 м2,

плац 17 х 24 м, укњи же на.

065/258-87-77. (235135)

МАР ГИ ТА, со лид не ку ће

на ко му нал но опре мље ним

пла це ви ма 4.5 ара и 5 ари,

раз ли чи те ло ка ци је.

065/357-81-38. (235137)

ВИ КЕН ДИ ЦА, пе сак, 70 м2,

16 ари, укњи же на, хит но,

16.000. „Го ца”, 063/899-

77-00. (235103)

ЦЕН ТАР, ку ћа 120 м2,

80.000; ку ћа 200 м2, две је -

ди ни це на 5 ари. 85.000.

„Го ца”, 063/899-77-00.

(235103)

ШИ РИ цен тар, 220 м2, две

за себ не је ди ни це, 3 ара,

85.000. „Го ца”, 063/899-

77-00. (235103)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 60,  4 ара,

37.000. „Го ца”, 063/899-

77-00. (235103)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу код Зе ле -

не пи ја це, мо же и за ме на.

063/814-56-25. (235104)

НО ВА ле па ку ћа 140 м2,

алу сто ла ри ја, ЕГ, П + пот -

кро вље, 43.000. „Ди ва”,

345-534, 064/246-05-71.

(235106)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну не -

по крет ност, ба шту, Но во -

се љан ски пут, пр во срп ско

по ље. 064/128-22-06.

(235107)

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.

(235109)

КА РА У ЛА 43 м2, на 50 ари,

23.500 евра. (097), „Пер -

фект”, 064/348-05-68.

(234836)

СТА РА МИ СА, Ба ниј ска,

11,3 ара пла ца, 23.000.

(097), „Пер фект”, 064/348-

05-68. (235111)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 68

м2, на 10 ари, 42.500.

(097), „Пер фект”, 064/348-

05-68. (235111)

ТЕ СЛА, 61 м2, 2 ара, до во -

соб на, но ви ја, при зем на,

38.000. (49), „Му станг”,

062/226-901. (235216)

БРЕ СТО ВАЦ, но ви ја, тро -

соб на, 90 м2, 7,45 ари,

18.000. (49), „Му станг”,

062/226-901. (235216)

ПЛАЦ на глав ном ја буч ком

пу ту, 10 ари, 17 м фронт,

15.000. (49), „Му станг”,

062/226-901. (235216)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Стар че -

ву и из да јем га ра жу на

Стре ли шту. 

064/264-03-14. 

(235215)

МИ СА, но ви ја, бес пре кор -

на, три ета же, 290 м2, 5.8

ари, 66.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (235210)

СТРЕ ЛИ ШЕ, 66 м2, ПР, по -

моћ ни објек ти, кол ски

улаз, плац 10,50 ари,

40.000. (636), „Стре ли ште

не крет ни не”, 069/196-96-

05. (235209)

КУ ЋА 100 м2, 3 ара, ста ра

Ми са, 19.000. 061/664-39-

26. (235321)

МИ СА, Ко за рач ка, 80 м2,

плац 6.5 ари, 27.000, на ме -

ште но. (636), „Стре ли ште

не крет ни не”, 069/196-96-

05. (235209)

СТРЕ ЛИ ШЕ, 96 м2, две

стам бе не је ди ни це, плац

2,24 ара, 37.000, до го вор.

(636), „Стре ли ште не крет -

ни не”, 069/196-96-05.

(235209)

ТЕ СЛА, 80 м2, ЕГ, укњи же -

на, 42.000. (336), „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(235197)

ДО ЊИ ГРАД, ку ћа сре ђе на

са два ста на, ЕГ, 7 ари.

061/224-47-97. (235205)

ТЕ СЛА, ле па ку ћа, 4.8 ари,

60.000; код Цр не Мач ке

100 м2, на 7 ари, 35.000.

„Лајф”, 061/662-01-48.

(235157)

ЦЕН ТАР, 140 м2, 3.5 ара,

за ре кон струк ци ју, 60.000.

Зла ти бор, ви кен ди ца, 3

ара, 38.000. „Лајф”,

061/662-01-48. (235157)

КУ ЋА, 50 м2 на 9 ари пла -

ца са ма лим воћ ња ком и

гра ђе вин ском до зво лом.

Но во се љан ски пут, Пе ли -

стер ска. 065/410-97-34.

(235164)

ПРО ДА ЈЕМ три лан ца зе -

мље у омо љач ком ата ру

код Ива но ва. 065/811-18-

33. (235166)

КУ ЋА, Те сла, екс тра ло ка -

ци ја за ста но ва ње и би -

знис. 063/329-464,

066/001-050. (235175)

КУ ЋА, Пан че во, Ца ра Ду -

ша на 100, 176 м2, на 8 ари

пла ца. 013/251-66-46.

(235177)

ПЛАЦ на Ба ва ни штан ском

пу ту, 57 ари, до пу та. Обје -

кат, во да, стру ја, по вољ но.

065/507-09-84. (235181)

КУ ЋА, Ге ор ги Ди ми тро ва

17-б, 120 м2, дво ри шни

стан 40 м2, 2 ара, 51.000.

(238), „Те сла не крет ни не”,

064/668-89-15. (235156)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, До ло во,

без по сред ни ка, 16 ари,

150 м2. 063/153-37-70.

(235260)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу без по -

сред ни ка, Но во се љан ски

пут, Пан че во, 80 м2, 7 ари.

063/153-37-70. (235260)

ПАН ЧЕ ВО, стро ги цен тар,

ку ћа 98 м2 + 26 м2, про да -

јем/ме њам. 063/768-96-43.

(235245)

КУ ЋА, но ва Ми са, две ета -

же, на 2 ара, 54.000. (188),

„UnaDalli”, 064/255-87-50.

(235172)

КУ ЋА, Вој ло ви ца, 105 м2,

50 ари. (188), „UnaDalli”,

064/255-87-50. (235172)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Ба ва ни -

штан ски пут или за ме на.

Тел. 064/980-98-05.

(235293)

ПЛАЦ 8 ари, Но во се љан -

ски пут. 064/808-72-51.

(235312)

ТРИ ку ће на јед ном пла цу

7 ари, 100 + 60 + 50 м2,

42.000, ста ра Ми са.

061/664-39-26. (235321)

ДЕО ку ће, 50 м2, по се бан

улаз, 2 ара, 11.000 евра.

061/664-39-26. (235321)

ДВО СО БАН до ули це, 7, ју -

ли, 11.000; Д. Град 10.000.

„Мил ка М”, 063/744-28-66.

(4699)

ЦЕН ТАР, нов, I, 40, те ра са,

укњи жен, 31.000; гар со ње -

ра, I, са мо 11.500.  „Мил ка

М”, 063/744-28-66. (4699)

ПРО ДА ЈЕ се стан 84 м2, на

Ко те жу 2, спрат VI.

065/398-98-99. (234759)

ГАР СО ЊЕ РА, фул, но ва,

укњи же на, те ра са, ком -

плет но на ме ште на, вре ди.

„Мил ка М”, 

063/744-28-66. 

(4699)

ЈЕД НО СО БАН, Те сла, ВП,

43, са мо 23.000; цен тар, I,

34, од ли чан, 28.000. 

„Мил ка М”, 

063/744-28-66. 

(4699)

ДВО СО БАН, Ко теж 2, М.

Пи ја де, пре леп, 39.000;

Стре ли ште, VII, 21.000.

„Мил ка М”, 063/744-28-66.

(4699)

ДВО И ПО СО БАН, Ко теж 1,

Осло бо ђе ња, 35.000; Мар -

ги та, ВП, нов, 40.000.

„Мил ка М”, 

063/744-28-66.  

(4699)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Стре -

ли шту, VII спрат, 53 м2, 

по вољ но. 

063/868-02-06. 

(235041)

ПРО ДА ЈЕМ фул сре ђен
стан на Те сли, 52 м2,
27.000 евра. 064/444-42-
90. (234445)

СТАН, Зе мун-Бач ка, 95 м2,

72.000, ЦГ, то пла во да.

063/701-80-09. (234987)

СТА НО ВИ, цен тар, про да ја
но вих укњи же них и у из -
град њи, од 40 до 120 м2,
це на 600-850 евра/м2, са
ПДВ-ом.  063/323-584.
(234515)

ГАР СО ЊЕ РА, цен тар Стре -

ли шта, 22 м2, ЦГ, те ра са,

по друм, вла сник. 064/635-

77-42. (234982)

ТРО СО БАН, I спрат, 90 м2,

480 евра/м2, хит но.

063/812-48-62. (234999)

ПРО ДА ЈЕМ стан у цен тру

62 м2 и ста ру очу ва ну ши -

ва ћу ма ши ну, тра жим ста -

ри ју ку ћу, пра зну, за из -

најм љи ва ње. Тел. 064/927-

53-03. (235014)
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ТЕ СЛА, тро со бан, ЦГ, те ра -

се, IV, 80 м2. Вла сник.

013/331-079. 

(235055)

ПРО ДА ЈЕМ укњи жен дво -

ри шни дво со бан стан од 45

м2 + га ра жа + по моћ ни

објек ти у Пан че ву, Д. Ту цо -

ви ћа 137, код над во жња ка.

066/631-33-43, 

063/896-47-51.

(235061)

СО ДА РА, дво и по со бан

стан, 63 м2, IV спрат, ЦГ,

ин тер нет. Тел. 344-254.

(235093)

ХИТ НО, Со да ра дво и по со -

бан, ЦГ, I, те ра са, до бра

згра да. „Трем 01”,

063/836-23-83. 

(235080)

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ, VII,

сре ђен, 26.000. „Трем 01”,

063/836-23-83. (235080)

СО ДА РА, 83 м2, ЦГ, две те -

ра се, за сре ђи ва ње. „Трем

01”, 063/836-23-83.

(235080)

ТЕ СЛА, 53 м2, ТА, II,

28.000. „Трем 01”,

063/836-23-83. (235080)

ГАР СО ЊЕ РА, ЦГ, III,

11.500. „Трем 01”,

063/836-23-83. (235080)

ЈЕД НО СО БАН, 31 м2, цен -

тар, 16.500; Те сла, Ко теж,

19.000. (324), „Ме диа”,

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

(235135)

ТЕ СЛА, Ко теж, 57 м2, дво -

со бан, 29.500. (324), „Ме -

диа”, 315-703, 064/223-99-

20. (235135)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 49 м2, дво со -

бан, 22.000; јед но со бан

21.500. (324), „Ме диа”,

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

(235135)

ЦЕН ТАР, 50 м2, улич ни

део, хит на про да ја, 19.800.

„Го ца”, 063/899-77-00.

(235103)

ГАР СО ЊЕ РА, 24 м2 + те -

ра са, 17.500; 50 м2, дво со -

бан, 21.000. „Го ца”,

063/899-77-00. (235103)

КО ТЕЖ 1, 50 м2, дво со бан,

26.500; 54 м2, дво со бан,

28.000. „Го ца”, 063/899-

77-00. (235103)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 43 м2, јед но -

и по со бан, 22.500; 63 м2,

дво со бан, 33.000; 61 м2,

дво со бан, 28.000. „Го ца”,

063/899-77-00. (235103)

ТЕ СЛА, 38 м2, јед но и по со -

бан, 21.000; 45 м2, дво со -

бан, 23.000; 71 м2, тро со -

бан, 35.000. „Го ца”,

063/899-77-00. (235103)

КО ТЕЖ 2, 62 м2, дво со бан,

сре ђен, 36.000; 74 м2, тро -

со бан, 42.500. „Го ца”,

063/899-77-00. (235103)

ЦЕН ТАР, 106 м2, че тво ро -

со бан, 65.000; 74 м2, тро -

со бан, нов, 43.000. „Го ца”,

063/899-77-00. (235103)

ПОТ КРО ВЉЕ, 50 м2, Ар -

хив, Зе ле на пи ја ца, 6.000

евра. 061/114-11-34.

(235287)

ДВО И ПО СО БАН, Те сла,

ТА, ге не рал но сре ђен, алу

сто ла ри ја, но во ку па ти ло,

две те ра се, ЕГ, пла ка ри.

„Ди ва”, 345-534, 

064/246-05-71. 

(235106)

ДВО И ПО СО БАН, Ко теж,

дво стра но ори јен ти сан, ЦГ,

61 м2 + те ра са, 34.000

евра. „Ди ва”, 345-534,

064/246-05-71. (235106)

ЈЕД НО СО БАН, Со да ра, ЦГ,

алу сто ла ри ја, ку па ти ло,

пла ка ри, сре ђен, усе љив

од мах. „Ди ва”, 345-534,

064/246-05-71. (235106)

СТРО ГИ цен тар, I спрат,

ТА, дво со бан, две те ра се,

иде ал но за кан це ла ри ју,

ор ди на ци ју. „Ди ва”, 345-

534, 064/246-05-71.

(235106)

ДВО СО БАН, Со да ра, ЦГ,

про да јем/ме њам, 26.500

евра. „Ди ва”, 345-534,

064/246-05-71. (235106)

ТЕ СЛА, пра зан стан на

про да ју, I спрат, ре но ви -

ран. 062/424-128. (235118)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво со бан,

ком плет ре но ви ран, 48 м2,

27.000. (097), „Пер фект”,

064/348-05-68.  (235111)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но и по со -

бан, 38 м2, ТА, III, 20.700.

(097), „Пер фект”, 064/348-

05-68.  (235111)

ЦЕН ТАР, тро со бан, 90 м2,

те ра са, два мо кра чво ра,

ЦГ. (097), „Пер фект”,

064/348-05-68.   (235111)

ГАР СО ЊЕ РА, ши ри цен -

тар, 25 м2, I, TA, те ра се.

(097), „Пер фект”, 064/348-

05-68.   (235111)

КО ТЕЖ, јед но и по со бан, 45

+ 12 м2, 24.000; јед но и по -

со бан, 45 м2, 26.000. (097),

„Пер фект”, 064/348-05-68.

(235111)

КО ТЕЖ, тро со бан, 71 м2,

39.500; дво со бан, 61 м2,

27.000.  (097), „Пер фект”,

064/348-05-68.  (235111)

НО ВО САД СКА, 50 м2, ви -

со ко при зе мље, ре но ви ран,

30.000 евра. (097), „Пер -

фект”, 064/348-05-68.  

МАР ГИ ТА, јед но со бан, 35

м2, но во град ња, III, гас,

пар кинг, по друм, 21.500

евра. (097), „Пер фект”,

064/348-05-68.  (235111)

ТЕ СЛА, дво со бан, 38 м2,

III/4, ТА, 21.000. (097),

„Пер фект”, 064/348-05-68.

(235111)

СО ДА РА, дво со бан, 56 м2,

26.500; дво и по со бан, 70

м2, 36.000. (097), „Пер -

фект”, 064/348-05-68.

(235111)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво и по со -

бан, 66 м2, пр ви спрат,

25.000 евра. (097), „Пер -

фект”, 064/348-05-68.

(235111)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 60

м2, 27.000; дво и по со бан,

69 м2, 38.000; јед но со бан,

37 м2, 23.000.  (097), 

„Пер фект”, 

064/348-05-68. 

(235111)

ПРО ДА ЈЕМ стан, хит но,

мо же за ме на ку ћа Ку де ља -

рац, Вој ло ви ца. 

064/130-27-34. 

(235193)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 56 м2,

ЦГ, опре мљен, ви со ки пар -

тер. 069/307-40-60.

(235200)

СТРЕ ЛИ ШТЕ,  дво со бан,

56 м2, IV, ЦГ, без ула га ња,

лифт, две те ра се,  31.000.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/274-951.  (235197)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, дво со -

бан, 68 м2, IV, ЦГ, усе љив,

по глед на ре ку, 58.000, до -

го вор. (336), „Олимп”, 351-

061, 063/274-951.

(235197)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 48 м2,

ВП, те ра са, ЦГ, усе љив,

27.000, до го вор. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/494-898.  (235197)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан, 70

м2, III, ЦГ, усе љив, 

40.000. (336), „Олимп”,

351-061, 

063/274-951.  

(235197)

СО ДА РА, дво и по со бан, 61

м2, ВП, ЦГ, сре ђен, 37.000,

до го вор. (336), „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(235197)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,

37 м2, ВП, ЦГ, усе љив,

23.000, до го вор. (336),

„Олимп”, 351-061,

064/234-36-01. (235197)

ЛА ВА ТОЛ СТО ЈА, ду плекс,

че тво ро со бан, 104 м2, но -

во град ња, ЦГ, IV, 750

евра/ква драт. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/274-951. (235197)
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НО ВО ГРАД ЊА, Ц. Ла за ра,

тро со бан, 58 м2, ВП, усе -

љив, 42.000. 063/274-951.

(235197)

НО ВО ГРАД ЊА, Ц. Ла за ра,

јед но и по со бан, 48 м2, I и

III, од мах усе љи ви, 35.000.

063/274-951.  (235197)

НО ВО ГРАД ЊА, Ц. Ла за ра,

тро со бан, 65 м2, III спрат,

усе љив, 46.000. 063/274-

951.  (235197)

ПЕН ЗИ О НЕ РИ, ку по про да -

ја не по крет но сти са ва шим

пло до у жит ком, до жи вот но

из др жа ва ње, пу на прав на

си гур ност. „Ел пис” асо ци -

ја ци ја. 061/324-40-85.

(235203)

ПРИ ЛИ КА. Стан из со ци -

јал ног про гра ма (са пло до -

у жит ком ста ри јег ли ца), 55

м2, 16.800. Ин ве сти рај те и

си гур но за ра ди те. „Ел пис”

асо ци ја ци ја. 061/324-40-

85. (235203)

СО ДА РА, тро со бан, I, ЦГ,

38.500; вој не, дво и по со -

бан, по глед на ре ку,

41.000.  „Лајф”, 

061/662-91-48.  

(235157)

СО ДА РА, дво со бан, VI, ЦГ,

26.500; тро со бан, Ра до ва

згра да, 41.000. „Лајф”,

061/662-91-48, 317-634.

(235157)

КЕЈ, че тво ро со бан, 100 м2,

70.000, до го вор; цен тар

дво и по со бан, 50.000.

„Лајф”, 061/662-91-48.

(235157)

НО ВА МИ СА, бла ги су те -

рен, 58 + 6 м2, 17.000; Са -

мач ки, гар со ње ра, 11.500.

„Лајф”, 061/662-91-48.

(235157)

ГОР ЊИ ГРАД, дво и по со -

бан, 29.000; че тво ро со бан

нов + га ра жа, 60.000.

„Лајф”, 061/662-91-48.

(235157)

ТЕ СЛА, дво со бан, II, TA,

27.000, дво и по со бан, I,

ЦГ, 30.000. „Лајф”,

061/662-91-48. (235157)

СА ЛОН СКИ тип ста на, 84

м2, 38.000; 116 м2, 60.000;

104 м2, 49.000.„Лајф”,

061/662-91-48. 

(235157)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,

ком фо ран, 61 м2, 28.500.

(238), „Те сла не крет ни не”,

064/668-89-15. 

(235156)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, 69

м2, 46.000. (238),  „Те сла

не крет ни не”, 064/668-89-

15. (235156)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, 61

м2, 30.000. (238),  „Те сла

не крет ни не”, 

064/668-89-15. 

(235156)

КО ТЕЖ 1, 57 м2, дво со бан,

27.000. (238),  „Те сла не -

крет ни не”, 

064/668-89-15. (235156)

КО ТЕЖ 1, 45 м2, ма њи дво -

со бан, 27.000. (238),  „Те -

сла не крет ни не”, 

064/668-89-15. 

(235156)

НО ВА МИ СА,  12.000; јед -

но и по со бан, 24.000, у згра -

ди, ЦГ. (188), „UnaDalli”,

064/255-87-50. 

(235172)

ТЕ СЛА, дво со бан, 50 м2, II,

TA, те ра са, 28.000. (188),

„UnaDalli”, 

064/255-87-50. 

(235172)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во град ња,

дво со бан, II, ET. (188),

„UnaDalli”, 064/255-87-50.

(235172)

СО ДА РА, дво со бан, 58 м2,

ТА, јед но и по со бан, 45 м2,

ЦГ, 26.000. (188), „UnaDal-

li”, 064/255-87-50.

(235172)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра 25 м2,

ЦГ, 19.000. (188), „UnaDal-

li”, 064/255-87-50.

(235172)

МАР ГИ ТА, но во град ња,

дво со бан, I, ET, 40.000.

(188), „UnaDalli”, 

064/255-87-50. 

(235172)

МАР ГИ ТА, јед но со бан, 35

м2, III. (188), „UnaDalli”,

064/255-87-50. (235172)

МИ ЛО РА ДО ВИЋ на се ље,

че тво ро со бан, 80 м2,

64.000. (188), „UnaDalli”,

064/255-87-50. (235172)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 56

м2 + те ра са + оста ва, по -

друм, VI спрат, ЦГ, алу

сто ла ри ја, ком плет но сре -

ђен, укњи жен, 34.000 евра,

до го вор. 064/613-24-28.

(235185)
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ПРО ДА ЈЕМ, Со да ра, дво -

со бан, I, ЦГ, за сре ђи ва ње,

вла сник, до го вор. 061/143-

20-53. (235135)

ТЕ СЛА, дво со бан, 61 м2, II,

ЦГ, ком плет но сре ђен,

36.000. (300), „Ћур чић”,

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

(235176)

СТРЕ ЛИ ШЕ, јед но со бан, 32

м2, ВП, сре ђен, 24.500.

(300), „Ћур чић”, 362-816,

063/803-10-52. (235176)

СТРЕ ЛИ ШЕ, тро со бан, 62

м2, 33.000; 72 м2, 39.000.

(300), „Ћур чић”, 362-816,

063/803-10-52. (235176)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 58 м2,

III, 31.000. (300), „Ћур -

чић”, 362-816, 063/803-10-

52. (235176)

СО ДА РА, дво и по со бан, 64

м2, I, ЦГ, 37.500. (300),

„Ћур чић”, 362-816,

063/803-10-52. (235176)

ХИТ НО, по вољ но, Ро дић,

дво ри шни, 22 м2, 8.000.

(398), „Кров”, 060/683-10-

64. (235210)

ХИТ НО, по вољ но, Со да ра,

35 м2, јед но со бан, IV, ЦГ,

те ра са, 18.000. (398),

„Кров”, 060/683-10-64.

(235210)

КО ТЕЖ, Вој во ђан ски, нај -

леп ши дво со бан, 53 м2, III,

35.500. (398), „Кров”,

060/683-10-64. 

(235210)

ПО ДА ЈЕМ јед но со бан стан,

32 м2, ЦГ, Ко теж 1. Вла -

сник. 063/822-87-67.

(235207)

ЦЕН ТАР, 60 м2, 42.000, до -

го вор. (636), „Стре ли ште

не крет ни не”, 069/196-96-

05. (235209)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 37 м2, II, ЦГ,

25.000, до го вор. (636),

„Стре ли ште не крет ни не”,

069/196-96-05. (235209)

ЦЕН ТАР Стре ли шта, но во -

град ња, 54 м2, IV, лукс, до -

го вор. (636), „Стре ли ште

не крет ни не”, 069/196-96-

05. (235209)

ТЕ СЛА, дво со бан ре но ви -

ран, I, TA, 32.500. (49),

„Му станг”, 062/226-901.

(235216)

МИ СА, леп јед но со бан, 37

м2, II, ве ли ка те ра са,

20.000. (49), „Му станг”,

062/226-901. (235216)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра, 28 м2,

ЦГ, III, 20.500. (49), „Му -

станг”, 062/226-901.

(235216)

ТЕ СЛА, јед но и по со бан, 37

м2, ТА, V, лифт, 19.000.

(49), „Му станг”, 062/226-

901. (235216)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, нов јед но -

и по со бан, 43 м2,  I, плин,

700 евра ква драт. (49),

„Му станг”, 062/226-901.

(235216)

СА МАЧ КИ, ВП, 17 м2, ЦГ,

ком плет ре но ви ран, пре -

леп, 13.300. (49), „Му -

станг”, 069/226-66-58.

(235217)

КО ТЕЖ 2, пре леп јед но и -

по со бан, 52 м2 + Т, I,

35.000. (49), „Му станг”,

069/226-66-58. 

(235217)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и по со бан,

74 м2 + Т, ЦГ, II, ква ли те -

тан, 39.000. (49), „Му -

станг”, 069/226-66-58.

(235217)

ТЕ СЛА, тро со бан, 68 м2,

ЦГ, IV, сре ђен, 38.000.

(49), „Му станг”, 069/226-

66-58. (235217)

СО ДА РА, дво со бан, 53 м2,

VII, ПВЦ, до бар, 28.000.

(49), „Му станг”, 069/226-

66-58. (235217)

КО ТЕЖ 2, до бар дво и по со -

бан, 66 м2 + Т, IV, 41.500.

(49), „Му станг”, 069/226-

66-58. (234757)

СО ДА РА, дво со бан, 53 м2,

VII, ПВЦ, до бар, 28.000.

(49), „Му станг”, 069/226-

66-58. (234757)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,

ВПР, 56 м2, ЦГ, 25.000.

(320), „Пре ми ер”, 352-489,

063/800-44-30. (232257)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, II, 25

м2, ЦГ, 16.500. (320), „Пре -

ми ер”, 352-489, 063/800-

44-30. 232257)

НО ВА МИ СА, јед но со бан,

I, 35 м2, TA, 17.000. (320),

„Пре ми ер”, 352-489,

063/800-44-30. (232257)

СТРО ГИ цен тар, дво со бан,

56 м2, IV, ЦГ, 34.000. (320),

„Пре ми ер”, 352-489,

063/800-44-30. 

(232257)
КО ТЕЖ 1, дво со бан, IV, 50

м2, ЦГ, 25.500. (320), „Пре -

ми ер”, 352-489, 

063/800-44-30. 

(232257)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 70 м2, Те -

сла. Тел. 064/867-48-48.

(235249)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 57,

31.500; Ко теж 2, дво со бан,

59, 25.000. (338), 

„Јан ко вић”, 348-025.

(И235246)

СО ДА РА, 37 м2, јед но со -

бан, 22.000; ши ри цен тар,

37, улич но, 22.000; Стре ли -

ште, тро со бан, 70, 35.000.

(338), „Јан ко вић”, 348-025.

(235246)

КО ТЕЖ 1, дво со бан 61 м2,

III, ЦГ, 33.000, до го вор.

(677),  „Ни шић”, 362-027,

064/206-55-74. (235251)

ЦЕН ТАР, дво и по со бан, 64

м2, ТА, III, те ра са, 35.000.

(677),  „Ни шић”, 362-027,

064/206-55-74. 

(235251)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,

32 м2 + те ра са, III, ЦГ,

20.000. (677),  „Ни шић”,

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

(235251)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 85

м2, VII, но ви ја град ња,

42.000, до го вор. (677),

„Ни шић”, 362-027,

064/206-55-74. (235251)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар; тро -

со бан, 69 м2, ВП, но ви ја

град ња, 38.000. (677),

„Ни шић”, 362-027,

064/206-55-74. (235251)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 52

м2, III, ТА, усе љив, 25.000.

(677),  „Ни шић”, 362-027,

064/206-55-74. (235251)

КО ТЕЖ 2, ду плекс, 84 м2,

те ра са, укњи жен, 35.000,

до го вор. (677),  „Ни шић”,

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

(235251)

ЦЕН ТАР, јед но и по со бан 37

м2, IV, ЕГ, но ви ји, 26.000.

(677),  „Ни шић”, 362-027,

064/206-55-74. (235251)

ЦЕН ТАР, јед но со бан, 37

м2, I, TA, те ра са, 24.500.

(677),  „Ни шић”, 362-027,

064/206-55-74. (235251)

КО ТЕЖ, стан 83 м2, ни жа

спрат ност, сре ђен, по вољ -

но. (661), „Ве сна 2”,

066/937-00-13. (235296)

ЦЕН ТАР, про да јем тро со -

бан, дво со бан, нов, ЦГ,

лифт, по вољ но. (661), „Ве -

сна 2”, 066/937-00-13.

(235296)

ТЕ СЛА, дво со бан, 55 м2,

сре ђен, ЦГ, лифт, 33.000,

до го вор. (661), „Ве сна 2”,

066/937-00-13. (235296)

ЦЕН ТАР, дво со бан, ТА, ВП,

адап ти ран, усе љив, до го -

вор. 062/173-88-45.

(235299)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан 58 м2, V

спрат, цен трал но, 27.000

евра. 063/329-340.

(235302)

ТА МИШ ка пи ја, 63 м2, III

спрат. 063/329-340.

(235302)

КОМ ПЛЕТ ре но ви ран стан,

бли зи на хо те ла „Та миш”,

37 м2, при зе мље, ТА.

064/829-29-02. 

(235322)

ТЕ СЛА, 51 м2, 16.000. За -

ме на. 061/168-10-51.

(235326)

КУ ПУ ЈЕМ стан без по сред -

ни ка, Ко теж 2 или цен тар.

064/208-48-61. 

(СМС)

КУ ПУ ЈЕ МО ку ће, ста но ве,

на свим ло ка ци ја. „Трем

01”, 063/836-23-83.

(235080)

КУ ПУ ЈЕМ дво со бан стан,

цен тар.  063/449-090.

(235103)
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КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве на

свим ло ка ци ја ма, бр за ис -

пла та. (320), „Пре ми ер”,

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

(232257)

КУ ПУ ЈЕМ стан у згра ди за

ре но ви ра ње. Ис пла та од -

мах. 061/172-31-93.

(235251)

КУ ПУ ЈЕМ стан ди рект но од

вла сни ка, без по сред ни ка.

063/846-76-82. (235291)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 46 м2 на

Ко те жу 2, на ме штен, до го -

вор. 062/271-124. Са ша

(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ део ку ће (стан),

33 м2 или 45 м2, Ја буч ки

пут, мо же ба шта, ТА, де ли -

мич но на ме штен, од 1.

мар та. Тел. 063/606-270.

(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен дво со -

бан стан, ни ско при зе мље,

Са ра јев ска ули ца, Ко теж 2.

065/353-74-00. (234958)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на -

ме штен стан, Ко теж 2. Тел.

062/401-492. (234961)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на -

ме штен стан на Стре ли шту,

усе љив од 1. мар та.

065/331-63-58. (234964)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, В. Же сти ћа

31. Тел. 064/565-41-96.

(234983)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, јед но со -

бан, по лу на ме штен, ку ћа

по се бан улаз. Ка ра ђор ђе -

ва. 064/994-13-16. (23498)

ИЗ ДА ЈЕМ но ви ју ку ћу 120

м2, са окућ ни цом у цен тру

Стар че ва. 063/502-211.

(235042)

КО ТЕЖ 1, 40 м2, на ме -

штен, дру ги спрат, ТВ, ин -

тер нет. 060/386-18-11. (23)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан пра -

зан стан на Стре ли шту.

060/721-21-04. (235044)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан

на ме штен дво ри шни стан и

гар со ње ру, гре ја ње. Стре -

ли ште. 362-406, 064/218-

83-45. (235013)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шну на ме -

ште ну га р со ње ру код Бол -

ни це. Са те лит ска + ин тер -

нет. 060/023-08-54.

(235011)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво со бан

стан, ЦГ, Стре ли ште, 80

евра. 060/132-01-23.

(235015)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед но -

со бан стан, цен тар, ЦГ,

кли ма, ин тер нет и ка блов -

ска. 061/611-02-48.

(236028)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -

со ње ру, С. Са ве 90, код

Ама на, II спрат. 

342-444, 069/260-88-00.

(235213)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан,

пра зан, цен трал но гре ја ње,

стро ги цен тар. 

063/880-76-88. 

(235211)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стaн,

Ко теж 1, IV спрат, ЦГ, на

ду же, фул опре мљен.

064/137-63-19. (235154)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру 25 м2,

су те рен, са гре ја њем, ка -

блов ска. 062/693-348.

(235307)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан на

Те сли, ТА пећ. Тел.

063/286-110. (235308)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 28 м2,

II, ТА, на ме штен, ре но ви -

ран. 069/339-04-67.

(235316)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе за рад ни ке

и сам це. 064/305-73-01.

(235372)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан стан у

но ви јој ку ћи. 064/130-36-

02. (235276)

ИЗ ДА ЈЕ се но ва на ме ште на

гар со ње ра, V спрат, цен -

тар. 060/400-34-74.

(235285)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шну ку ћу

око 60 м2. 063/191-99-96,

334-827. (235284)

НО ВА МИ СА, гар со ње ра,

22 км, на ме ште на, зва ти

по сле 17 са ти. 064/129-45-

43, 064/651-16-53.

(235328)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ ло -

кал Тр жни цен тар код Су -

да, 15 м2. 069/663-773.

(234003)

ХА ЛУ из да јем за ра ди о ни -

цу, ма га цин, ка ми он ски

при лаз са ка на лом.

063/265-161. (234276)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Сте ва на

Шу пљик ца на глав ном пу -

ту. 064/370-79-47. (24904)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 40 м2 у

цен тру, по вољ но. 064/850-

70-69. (234619)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 45 м2, у

цен тру Пан че ва. 

060/333-52-60. 

(234653)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на Стре ли -

шту, 90 м2, по го дан за ма -

га цин. 320-433. (234946)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал на Зе ле -

ној пи ја ци, 25 м2. 063/824-

48-59. (234947)

ЛО КАЛ стан, 45 м2, Бра ће

Јо ва но вић 45, про да јем.

015/355-351, 063/560-380.

(234962)

ЛО КАЛ 25 м2 за из да ва ње

у Ње го ше вој ули ци.

063/755-81-09. (235026)

ЛО КАЛ из да јем, опре мљен

као учи о ни ца за раз не вр -

сте пре да ва ња, про мо ци ја

и слич но. Ње го ше ва број 7,

Пан че во. 062/821-44-94.

(235012)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код ула за

Зе ле не пи ја це, бли зи на три

шко ле. 060/351-03-56.

(235046)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни про -

стор 52 м2, Змај Јо ви на 2.

060/562-62-96. (235050)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ НАЈМ ЉУ -

ЈЕМ ло кал на Зе ле ној пи ја -

ци, ло ка ци ја од лич на. Тел.

063/754-44-73, 

013/210-48-23. 

(235032)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Р. Пут ни -

ка 17, те ле фон, кли ма,

пар кинг, мо кри чвор.

064/448-68-15. (235066)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Пан че ву,

на се ље То по ла, 20 м2, до -

бра ло ка ци ја. 

065/205-92-33. 

(235079)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23 м2 код

Ау то бу ске ста ни це, по го -

дан за аген ци ју, адво ка та.

352-105. (235147)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2, у

цен тру, те ле фон, ро ло ре -

шет ке. 063/622-209.

(235136)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, 24 м2, у

стро гом цен тру. 

064/267-72-17. 

ИЗ ДА ЈЕ се ло кал 100 м2,

кан це ла риј ски про стор.

„Зве зда”, Сте ва на Шу пљик -

ца 88. 063/278-250.

(235114)

ИЗ ДА ЈУ се ло ка ли 72 м2, 15

м2 и кан це ла ри ја 25 м2.

Вој во де  Пут ни ка 29.

063/278-250. 

(235114)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 96 м2 +

стан 115 м2, вер ти ка ла,

цен тар, по вољ но, до го вор.

064/329-48-40. 

(235271)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на Зе ле ној

пи ја ци, 22 м2, по вољ но.

063/858-86-97, 013/341-

697. (235237)

ИЗ ДА ЈЕМ ма га цин у бли зи -

ни но вог бу вља ка, ка ми он -

ски улаз, си гу ран, по у здан.

064/206-30-24. 

(235222)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ ло -

кал на Зе ле ној пи ја ци.

061/200-73-09. 

(235179)

ЛО КАЛ 30 м2, два улич на

из ло га, стро ги цен тар, из -

да јем. 066/344-033.

(235183)

ИЗ ДА ЈЕМ два сре ђе на ло -

ка ла у Ње го ше вој ули ци.

064/140-65-99. (235324)

ЦЕН ТАР, Гим на зи ја, две

кан це ла ри је. 061/114-11-

34. (235287)

80 КВМ, Мак си, Дом омла -

ди не, про да јем/из да јем.

061/114-11-34. (235287)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 16 м2, у

дво ри шту, ЈНА 7, са из ло -

гом на ули ци. 013/312-189.

(235298)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ ло -

кал, Ца ра Ду ша на 22-а и

ло кал у Ка ра ђор ђе вој 15,

ло кал 12. 013/312-189.

(235298)

ПО ТРЕ БАН вул ка ни зер са
рад ним ис ку ством за рад у
вул ка ни зер ској рад њи.
065/551-17-22. (СМС)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца
пе ри о ни ци „Пи о нир”.
069/108-06-54. (234387)

„ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ”, по -
треб не рад ни це за рад на
ро шти љу, ло кал у цен тру.
063/834-88-10. (234741)
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ФИР МИ „DARMIL” по тре -

бан рад ник са  ис ку ством

за рад на ин ду стриј ским

ма ши на ма. Дар ко.

063/218-795. (234963) 

ПРО ДА ЈЕМ раз ра ђе ну про -

дав ни цу здра ве хра не због

од ла ска у ино стран ство.

066/908-66-58. (235030)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це са ис -

ку ством на ин ду стриј ским

ма ши на ма за ши ве ње.

061/721-54-11. (235086)

НА ПРО ДА ЈУ про дав ни ца

здра ве хра не у ра ду.

062/658-100. (235258)

ПО СЛА СТИ ЧАР НИ ЦИ „Ан -

чи ко ла чи”, по тре бан по -

моћ ни рад ник и по сла сти -

чар. (235186)

ПО ТРЕ БАН мај стор за рад

у про из вод њи на ме шта ја.

065/507-09-84. (23+5189)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за рад

у мар ке ту са ис ку ством,

до ћи у не де љу 12. фе бру а -

ра 2017, у Мо ше Пи ја де 4,

од 18 до 20 са ти. (235139)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „Ми ва” по треб -

ни рад ни ци. До ћи лич но.

Бра ће Јо ва но вић 68.

(235123)

ГРА ЂЕ ВИН СКОМ пред у зе -

ћу STILL-NET из Пан че ва,

по реб ни мо ле ри, зи да ри,

те са ри, ар ми ра чи., 333-

311. (235128)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у пе -

ка ри. 064/403-51-32.

(235120)

ПО ТРЕ БАН ко но бар са ис -

ку ством ре сто ра ну „Но ва

Зве зда”. 060/555-84-47.

(235113)

КУ ВАР по тре бан ре сто ра -

ну. 060/024-05-73.

(235270)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца, Ка фе

бар „Па ци фи ко”, Б. Јо ва -

но ви ћа 9. До ћи лич но, од

10 до 02. (235304)

ЧА СО ВИ ра чу но вод ства,

ста ти сти ке и осно ва еко но -

ми је за сред њо школ це.

064/968-86-64. 

(СМС)

МО ЛЕР СКО-ГИП САР СКИ

ра до ви, мај сто ри из Ко ва -

чи це. 060066-08-60. (СМС)

КОМ БИ пре воз ро бе и

ства ри, ту ра у Пан че ву

1.000 ди на ра. 063/315-

381. (СМС)

АЛУ ПВЦ сер вис, уград ња,

про из вод ња свих вр ста

про зо ра и вра та. 063/843-

34-56. 

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА вла -

жних ку ћа, ма шин ски се че -

мо вла жне зи до ве, га ран -

ци ја. Тел. 060/691-01-13.

(229077)

ПО ПРА ВЉА МО-УГРА ЂУ ЈЕ -

МО ПВЦ АЛ сто ла ри ју, ко -

мар ни ци, ро лет не, си гур -

но сна вра та, ста кло ре зач ке

услу ге. 060/545-34-04.

(234935)

ПАР КЕТ и ла ми нат, по -

став ка, хо бло ва ње и ла ки -

ра ње., 061/314-90-18, 601-

892. (234971)

ПО ПРАВ КА бе ле тех ни ке,

веш-ма ши не, за мр зи ва чи,

су до-ма ши не... Овла шће ни

сер вис „Фри го-Пе ђа”.

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

300. (234880)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,

уград ња, одр жа ва ње во де,

ка на ли за ци је, ка би на, сла -

ви на, бој ле ра, ко тли ћа.

063/836-84-76. (234366)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ро лет -

не, ко мар ни ци, тра ка сте

за ве се, ве не ци ја не ри, угра -

ђу јем/по пра вљам.

063/882-25-09. (234570)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ро лет -

не, ве не ци ја не ри, ко мар -

ни ци, угра ђу јем, по пра -

вљам, гурт не. 064/181-25-

00. (234610)

УГРА ЂУ ЈЕМ ви део над зор у

стам бе ним и по слов ним

објек ти ма. 064/134-30-18.

(234802)

ЧА СО ВИ, осно ве елек тро -

тех ни ке, про фе сор са ис -

ку ством. 062/801-97-58.

(234747)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње

дим ња ка, ко тло ва и ка ље -

вих пе ћи. 063/155-85-95.

(234603)

ЧА СО ВИ срп ског је зи ка,

про фе сор ка. 064/322-46-

79. (234972)

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. (234975)

СТРУЧ НО оре зи ва ње во ћа -

ка. 060/431-52-70.

(234979)

КУ ХИ ЊЕ и пла ка ри по ме -

ри, по прав ке и пре прав ке,

др ве ни кре ве ти. 371-274,

064/176-88-52. (234986)

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. (234995)

МА ТЕ МА ТИ КА, ча со ви

(основ ци, сред њо школ ци),

ис ку сна ди пло ми ра на про -

фе сор ка ма те ма ти ке. Цен -

тар. 343-370. (235000)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, по -

прав ка ста ре, уград ња но -

ве ин ста ла ци је, ма шин ска

од гу ше ња са ни та ри ја.

062/382-394. (234999)

ТВ и са те лит ске ан те не,

мон та жа, ди ги та ли за ци ја

ва шег ТВ-а. 064/866-20-70.

(235007)

ОРЕ ЗУ ЈЕМ воћ ке. Зва ти на

тел. 069/130-35-91.

(235051)

МЛА ДА и од го вор на же на

вр ши услу ге чи шће ња ста -

но ва, ку ћа, ло ка ла, пе дант -

но. 064/929-19-46.

(235024)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР: оправ ке бој -

ле ра, шпо ре та, ин ди ка то -

ра, раз вод них та бли, ин -

ста ла ци ја. Ми ћа, 

064/310-44-88. 

(235033)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ; зи да ње,

ре но ви ра ње кро во ва, кре -

че ње, ба ва лит фа са де, по -

вољ но.  063/865-80-49.

(235079)

КВА ЛИ ФИ КО ВА НА ку ва -

ри ца, 40 го ди на, тра жи по -

сао, ра ди ла би и дру ге по -

сло ве. 063/745-80-66.

(235076)

НЕ МАЧ КИ: ча со ви свим

уз ра сти ма, пре во ди. Си гу -

ран успех. Тел. 352-892,

061/656-04-04. (235094)

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. (235098)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу -

ше ње су до пе ре, ку па ти ла,

адап та ци је, по прав ке, за -

ме не. 013/331-657,

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

77-59. (235096)

ДР ВА за огрев, пре о ста ла,

по вољ но. 064/122-69-78.

(235259)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР ра ди:

од гу ше ње ка на ли за ци је,

по прав ке, за ме не, адап та -

ци је, од мах. 331-657,

064/495-77-59. 

(235096)

КЕ РА МИ ЧАР с ду го го ди -

шњим ис ку ством ква ли тет -

но, пе дант но, по вољ но.

064/252-51-75, 

062/153-37-06. (235262)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу -

ше ња ка на ли за ци је, адап -

та ци је ку па ти ла, сер вис,

од мах. 377-930. 064/586-

85-39. (235260)

НЕ ГА ста рих и бо ле сних –

пре ви ја ња, те ра пи је, ка те -

те ри. Ме ди цин ске се стре са

ис ку ством. 060/067-61-05.

РА ДИ МО све фи зич ке по -

сло ве: ру ше ња,уто ва ри,

раз би ја ње бе то на, ис ко пи,

од но ше ње ства ри, чи шће -

ња та ван, итд. 064/122-69-

78. (235231)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске

услу ге. Алек сан дар.

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

03. (235206)

ДА ЈЕМ ча со ве срп ског је -

зи ка, ап сол вент срп ског је -

зи ка и књи жев но сти са ду -

го го ди шњим ис ку ством.

064/424-88-94. (235226)

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. (235145)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, адап -

та ци је ку па ти ла, по прав ке

сла ви не, од гу ше ње ка на ли -

за ци је од мах. 063/269-173.

(235165)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке,

из ра де ин ста ла ци ја, ин ди -

ка то ри, бој ле ри, ку па ти ла,

ТА. 062/271-661, 061/132-

85-43. (235141)

РЕ ЗИД БА во ћа, про фе си о -

нал но, дипл. инг. во ћар -

ства и ви но гра дар ства. Тел.

065/337-04-09. (235131)

АУ ТО ПРИ КО ЛИ ЦЕ, из да -

ва ње 10 евра дан. По зо ви -

те. 064/235-08-15.

(235105)

КЕ РА МИ ЧАР с ду го го ди -
шњим ис ку ством, све вр сте
ке ра ми чар ских ра до ва.
064/227-43-70. (235119)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз ра сти -
ма, до ла зим, јеф ти но, 22
го ди не ис ку ства. 013/251-
78-97, 063/782-51-48.
(235127)

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. (235670)

МА ТЕ МА ТИ КА, ин фор ма -

ти ка, ста ти сти ка, фи зи ка,

мо гућ ност ме сеч ног пла ћа -

ња, про фе сор ка. Цен тар.

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

94, 066/405-336. (235130)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ

по сло ви, гип са ни ра до ви,

изо ла ци ја, фа са де, ве о ма

по вољ но. 013/372-247,

065/337-22-47. (235320)

СРП СКИ је зик, при ват ни

ча со ви, при јем ни ис пи ти,

про фе сор са ис ку ством.

063/115-38-50. (235311)

ПЕ ДИ КИР, ку ри је очи, ура -

сли нок ти, ре лакс, те ра пе -

ут ска ма са жа, пар ци јал на,

то тал на. 061/308-95-86. 

ПО МОЋ при уче њу де ци

од пр вог до че твр тог раз -

ре да. 063/700-49-65.

(235286)

СЕ ЧЕ ЊЕ др ве ћа, ва ђе ње

па ње ва, кр че ње и ко ше ње,

фре зи ра ње ба ште.

064/196-17-32. (235289)

ПАР КЕТ по ста вљам и хо -

блу јем, мај стор с ду го го ди -

шњим ис ку ством из Де бе -

ља че, с ма те ри ја лом или

без ње га. Но ле (имам и

пар кет), 013/665-220,

063/847-74-38. (235603)

ОГЛАСИ
marketing@pancevac-online.rs20 Петак, 10. фебруар 2017.

ПОСАО

ПОНУДА

УСЛУГЕ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА



СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”
Бо рис, све ре ла ци је по Ср -
би ји с ком би ји ма, ка ми о -
ни ма, еки па рад ни ка, ку ти -
је, фо ли ја за за шти ту на ме -
шта ја, 0-24, сва ког да на и
не де љом. Бес пла тан до ла -
зак и про це на по сла. Пла -
ћа ње мо гу ће че ко ви ма и
пре ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (235139)

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. (235139)

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.
(235139)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе
„Бом бон чић” – Бо рис –
ком би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, мон та жа,
де мон та жа, па ко ва ње ства -
ри, ку ти је за па ко ва ње, фо -
ли ја за за шти ту на ме шта ја.
Се ли те се без стре са!!! Бо -
рис, 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs.  (235139)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и ка -
ми о ном, Вој во ди на, Ср би -
ја, са или без рад ни ка. Нај -
по вољ ни је. Иван. 
063/107-78-66. 
(235139) 

СЕ ЛИД БЕ ро бе и ства ри
ком би јем и ка ми о ном,
про фе си о нал но, еки па
рад ни ка, све ре ла ци је по
Ср би ји, от куп на ме шта ја.
Иван. 063/107-78-66.
(235139)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз 1.000 ди -
на ра, град ска, по пуст ван -
град ске, рад ни ци. 064/482-
65-53. (233272)

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. 

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе,
мо гућ ност хлад ња че. Џа ја.
065/403-58-43. (234576)

ПО ВОЉ НО, пре воз ро бе,
се лид бе ком би јем, це на по
до го во ру. 064/147-14-77,
013/311-514. 

БАЛ ТО КАД ка да, об но ва
гла зу ре, пла сти фи ци ра ње,
28 го ди на с ва ма, га ран ци -
ја. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (234899)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе ка -
ми о ном, еки па рад ни ка,
по вољ но. Вук. 064/176-91-
85, 063/278-117. (234819)

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе ром
гра ђе вин ски ма те ри јал, од -
воз шу та, шо дер, пе сак.
063/822-97-26. 
(234763)

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. (235029)

ЛИ МАР СКИ ра до ви, из ра -
да и мон та жа, кро во по кри -
вач ки ра до ви, са на ци је.
Нај јеф ти ни је. 
064/466-42-14. 
(235029)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу -
ше ње ку па ти ла, ка на ли за -
ци је, во до вод не адап та ци -
је, за ме на вир бли, вен ти ла,
ба те ри је, са ни та ри је, све
за во ду, 00-24 са та, пен зи -
о не ри ма екс тра по пуст, до -
ла зим од мах. 013/235-39-
21, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (235063)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, про -
да ја по лов них, елек три чар,
ау то е лек три чар, мон та жа
ТВ ан те на. Де јан, 063/800-
01-96. (235064)

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. 013/344-594,
063/894-21-80. (233757)

РО ЈАЛ МГ, 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. (235124)

МО ЛЕР СКО-ФА СА ДЕР СКИ
ра до ви, гипс, ке ра ми ка,
нај по вољ ни је у гра ду. Про -
ве ри те. 061/141-38-02.
(235263)

ПО ЛИ РАМ фа ро ве, фа -
брич ко ста ње. Пан че во,
Рад нич ка 1-а. 063/240-591.
(235244)

ИС ПРА ВЉАМ алу-фел не.
Пан че во, Рад нич ка 1-а.
063/240-591. (235244)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви и фа са де. 061/283-
66-41, 062/156-02-07,
064/317-10-05. (235244)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де -
ре, за мр зи ва че, кли ме,
шпо ре те, бој ле ре, ТА пе ћи,
по пра вља мо с га ран ци јом.
„Фри го тех ник”, 361-361,
064/122-68-05. (235235)

ПРЕ ВО ЗИМ ки пе ром по -
вољ но, пе сак, шљу нак, се -
ја нац, ри злу, фрак ци ју за
на си па ње, од во зим шут.
064/354-69-94. (235168)

ДУ БИН СКО пра ње на ме -
шта ја у ва шем ста ну. Пра -
ње те пи ха, до воз, од воз.
066/001-050, 063/329-464.
(235175)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви и фа са де. 061/283-
66-41, 062/156-02-07,
064/317-10-05. (235244)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе
ка ми о ном и ком би јем већ
од 1.500 ди на ра. 0-24 са та.
Ми смо ту због вас.
064/334-85-64, 063/811-
98-32, По по вић. (234771)

ТРА ЖИМ мла ђу же ну, без
оба ве за, ко ја би трај но слу -
жи ла и не го ва ла две по лу -
по крет не ста ри це, за стан.
064/438-43-47. (СМС) 

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћом
про пу сни цу АТП-а на име
Ра до је Ко ва че вић из Стар -
че ва. (234942)

ИНВ. ПЕН ЗИ О НЕР, 1968.
тра жи озбиљ ну же ну ра ди
бра ка, дру же ња. 065/672-
87-01. (234959),

ПЕН ЗИ О НЕ РУ по треб на
же на за по моћ у ку ћи, че -
ти ри са та днев но. 367-064,
063/730-69-73. (234997)

ПО КЛА ЊАМ стај ско ђу -
бре. 069/123-42-78. (ф)

МУ ШКА РАЦ, 55 го ди на,
ма те ри јал но обез бе ђен же -
ли да упо зна же ну или
девoјку до 40 го ди на, ра ди
дру же ња, из ла за ка. Зва ти
од 21 сат. 013/352-203.
(235067)

МУ ШКА РАЦ, 54, тра жи же -
ну за дру же ње. 064/068-
15-82. (235071)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћим
све до чан ство од I – VIII
раз ре да, ОШ „Бран ко Ра -
ди че вић”, на име Бо ја на
Ано вић. (235142)

ПО ТРЕБ НА же на за не гу
ста ри је же не у тра ја њу од
два де сет че ти ри са та.
013/331-721. (235315)

ИЗ ДА ЈЕМ, Ко па о ник, 7 да -
на за че ти ри осо бе, 120
евра, ин тер нет, IPTV, 20 м
од жи ча ре, Бе ла ре ка.
065/377-86-58. (235265)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ

СТО МА ТО ЛО ШКИ ФА КУЛ ТЕТ у Пан че ву

РАС ПИ СУ ЈЕ КОН КУРС 
за из бор у зва ње и за сни ва ње рад ног од но са и то:

За из бор јед ног НА СТАВ НИ КА (сва зва ња) за ужу на -

уч ну област Кли нич ка сто ма то ло ги ја.

      Усло ви: док то рат ме ди цин ских на у ка – област сто -

ма то ло ги ја, спе ци ја ли ста сто ма то ло шке про те ти ке,

као и оста ли усло ви пред ви ђе ни За ко ном о ви со ком

обра зо ва њу („Сл. Гла сник Ре пу бли ке Ср би је” бр.

76/2005; 97/2008; 44/10; 93/12; 89/13 и 99/2014),

Усло ви ма за из бор у зва ња на став ни ка на Уни вер зи те -

ту На ци о нал ног са ве та за ви со ко обра зо ва ње Ре пу бли -

ке Ср би је и Ста ту том Сто ма то ло шког Фа кул те та.

      Рад ни од нос се за сни ва на од ре ђе но вре ме од пет

(5) го ди на, из у зев за зва ње ре дов ног про фе со ра.

При ја ве са би о гра фи јом и до ка зи ма о ис пу ње но сти

усло ва из кон кур са до ста вља ју се у ро ку од 8 (осам) да -

на од да на об ја вљи ва ња кон кур са на адре су: Сто ма то ло -

шки фа кул тет, Пан че во, Ул. Жар ка Зре ња ни на бр. 179.

Све до дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти 

на те ле фон: 013/2351-292.

Вјеч на ја па мјат

МИ ЛО ШЕ
Дра ги ба то, за у век ћеш оста ти у на шем ср цу и ми сли ма.

НЕ БОЈ ША, СУН ЧИ ЦА, МИ ЛИ ЦА, 
МИР КО и СВЕ ТЛА НА

(115/235224)

МИ ЛОШ МАР КО ВИЋ МР КА

Мр ко, во лим те нај ја ко.

Тво ја ЈЕ ЛЕ НА

(117/235225)

МИ ЛОШ МАР КО ВИЋ МР КА
1986–2017.

Ку ме, во ли мо те нај ви ше на све ту.

Ку мо ви МА ТА РУ ГА

(118/235225)

МИ ЛОШ 

МАР КО ВИЋ

Се ћа ње не уми ре.

БО ЛЕ и ЉИ ЉА

(160/235304)

МИ ЛОШ МАР КО ВИЋ
1986–2017.

По след њи по здрав Ми ло шу 

од ко лек ти ва „Ста ри Та миш”
(161/ф-152)

По след њи по здрав при -

ја те љу

БО РИ 

ЖИВ КО ВИ ЋУ

По ро ди ца РАЈ КОВ

(83/2351)

29. ја ну а ра 2017. пре ми -

нуо је наш су пруг, отац

и де да

АЛЕК САН ДАР

РА ДО ВИЋ 

ЛА ЛЕ
Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Тво ја по ро ди ца

(23/235001)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

АЛЕК САН ДРУ

РА ДО ВИ ЋУ 

ЛА ЛЕ ТУ

од ње го вог БО ЋЕ

(24/235001)

6. фе бру а ра 2017, у 80. го ди ни пре ми нуо је наш во ље -

ни отац и су пруг

ИЛИ ЈА ЗА КИЋ
1937–2017.

Ожа ло шће ни: су пру га МАР ТА и син ИВАН

(99/235184)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

ИЛИ ЈИ 

ЗА КИ ЋУ

од ста на ра згра де 

у Ули ци Јо ва на 

Ри сти ћа 2

(111/235218)

По след њи по здрав

ИЛИ ЈИ 

ЗА КИ ЋУ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Твој друг ЗЕ КА, 

СЛА ВИ ЦА, ГО ЦА 

и ЉИ ЉА

(123/235233)

По след њи по здрав дра -

гом ста ром при ја те љу

ЖАР КУ 

ПРО ДА НО ВУ

ДУ ШАН ВАР ДА 

с по ро ди цом

(93/235174)

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ
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Ср це мо је и ду шо мо ја иш чу па на из бол ног те ла мог

МИ ЛО ШЕ

Си не мој ми ли, срећ на сам што сам те ро ди ла баш ка кав си био. 

Мо ја ду ша је пра зна от ка да сам те из гу би ла. 

Де те мо је ми ло по чи вај у ми ру.

Тво ја не у те шна ма ма ЉИ ЉА

(60/235090)

МИ ЛОШ МАР КО ВИЋ

Е мој Мр чо...

Брат ВЛА ДАН, сна ја ЛЕ ЛА, твој ПР ША и тво ја МИ ЛИ ЦА

(61/235090)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Овом при ли ком се за хва љу је мо по ро ди ца ма Ву -

ја но вић, Ма та ру га и Мар ко вић на над људ ској

по мо ћи и по др шци ко ју су нам пру жи ли у нај те -

жим тре ну ци ма ка да нас је пре ра но на пу стио

наш Ми лош.

Брат ВЛА ДАН с по ро ди цом
(62/236090)

МИ ЛОШ МАР КО ВИЋ
1986–2017.

Ми ло ше наш, ан ђе ле на сме ја ни, за у век ће мо би ти за хвал ни дра -

гом Бо гу за сва ки трен про ве ден с то бом.

По ро ди ца ВУ ЈА НО ВИЋ

(52/235073)

МИ ЛОШ МАР КО ВИЋ

Ми ли наш Ми ло ше, на сме ја на ду шо на ша, ан ђе -

ле до бро те наш, зна мо да си увек по ред нас, јер

во ље ни као ти ни ка да не од ла зе.

Твој та та РА ДО СЛАВ, ма ма ЉИ ЉА НА и брат 

ДА РИО, НА ТА ША и УРОШ
(57/235087)

МИ ЛОШ 

МАР КО ВИЋ

Дра ги Ми ло ше, обез бе -

дио си ме сто у на шим

се ћа њи ма. 

По чи вај у ми ру.

РА ДОШ 

СТА НИ МИ РО ВИЋ,

ВЛА ДИ МИР, 

ДА НИ ЈЕ ЛА и ИВА НА

(58/235038)

МИ ЛОШ 

МАР КО ВИЋ

Дра ги Ми ло ше, не ка те

ан ђе ли чу ва ју са свом

тво јом до бро том, ле по -

том и нај леп шим осме -

хом на ли цу.

Твој брат АЛЕК САН ДАР

(59/235089)

Дра ги наш

МР КИ ЦЕ

За у век у на шим ср ци -

ма...

Тво ји: МИ ЦА, ЖЕ КИ,

ИВАН и ЈО ВАН

(49/235059)

По след њи по здрав ком ши ји

МИ ЛО ШУ МАР КО ВИ ЋУ

„Са да ан ђе ли ма улеп ша ваш да не сво јим осме -

хом”

Кни ћа ни но ва 60
(48/235058)

По след њи по здрав дра гом 

МР КИ ЦИ

МИ ЛОШ, МАР КО, БАР БА РА, МИ ЛИ ЦА и ВЕ СНА

(68/235116)

МИ ЛОШ 

МАР КО ВИЋ

По след њи по здрав 

дра гом Ми ло шу 

од по ро ди ца 

ЈО ВИН и ЏА ИЋ

(74/235132)

По след њи по здрав

МИ ЛО ШУ

од ЖИ ВЕ и МИ РЕ

(82/235155)

Дра ги наш

МР КА
И са ан ђе ли ма го ре, са мо на ста ви да се сме јеш...
Пре ра но си оти шао дру же...

Тво је VIII/1 ОШ „Иси до ра Се ку лић”

(98/235182)

Оти шао је наш мио и на сме јан деч кић

МИ ЛОШ МАР КО ВИЋ

По чи вај у ми ру дра ги Ми ло ше.

Ста на ри згра де Г-10 Те сла
(102/235191)

По след њи по здрав во -

ље ном Ми ло шу

МИ ЛОШ 

МАР КО ВИЋ

Пре ра но си нас на пу -

стио, али увек ћеш жи -

ве ти у на шим се ћа њи ма.

По ро ди ца КАЈ ГА НИЋ

(105/235200)

По след њи по здрав

дра гом

МИ ЛО ШУ 

МАР КО ВИ ЋУ

од ку мо ва ЂУ РЕ 

и БИ ЉЕ

(114/235223)

3

МИ ЛОШ 

МАР КО ВИЋ

Мић ко мој љу би те 

тет ка НА ДА 

с по ро ди цом

(122/235232)

По след њи по здрав

МИ ЛО ШУ

По ро ди ца 

БОГ ДА НО ВИЋ

(131/235253)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

По што ва ни,

овим пу тем же ли мо да Вам за хва ли мо на из ра зи -

тој људ ско сти, стр пље њу, са о се ћај но сти ко ју сте

по ка за ли, у те шким тре ну ци ма, за на шег Ми ло -

ша. Учи ни ли сте све што је би ло у ва шој мо гућ -

но сти.

У име по ро ди ца,

ДОК ТО РУ НО ВИ ЦИ ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ И ЊЕ ГО ВОЈ

ЕКИ ПИ ВЕ ЛИ КО ХВА ЛА!!!

С по што ва њем по ро ди це: МАР КО ВИЋ, 

ВУ ЈА НО ВИЋ, РА ДО НИЋ и МА ТА РУ ГА
(142/235278)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Љу бав је ство ре на да се де ли, ту гу чо век но си

сам.

Не из мер но ХВА ЛА по ро ди ца ма Ра до нић, Ву ја -

но вић и Ма та ру га што су ту гу по де ли ли са на ма.

С по што ва њем, по ро ди ца МАР КО ВИЋ
(143/235278)
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По след њи по здрав при ја те љу

МИ РО СЛА ВУ СТАН КО ВИ ЋУ
НИН ЧИЋ, ЂО ЛЕ УТВА,  ЂИ МИ, МИ МА, СА МА РА,

СИК СИ, РОМ БОЈ КО, РА ДЕВ СКИ, ПИ ПЕР СКИ, 
НО ВЕ СКИ, ТА ДИЋ и ЈЕФ ТА

(108/235203)

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

ЗА ГОР КА БЛА ГО ЈЕ ВИЋ
1934–2017.

Ње ни: ЛЕ ПА, МИ КИ, МА ЈА с по ро ди цом и ДУ ЛЕ

(133/235257)

По след њи по здрав дра -

гој ку ми

ЗА ГОР КИ
од по ро ди це РОМ ЧЕВ

(134/235257)

СЛО БО ДАН ЦВЕТ КО ВИЋ
18. II 1948 – 5. II 2017.

Хва ла за љу бав ко ју си нам пру жио. 

Ни кад те не ће за бо ра ви ти су пру га ДРА ГИ ЦА,

ћер ка НА ТА ША, зет ДРА ГАН и уну ке ТА МА РА,

АЛЕК САН ДРА и ИСИ ДО РА
(138/235268)

3
Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље

да је 2. фе бру а ра 2017, у 84. го ди ни пре ми ну ла на ша дра га

ЈО ВАН КА ВУ ЈИЋ ЈО ЛЕ
1933–2017.

рођ. Ни ко ла јев

учи те љи ца

Са хра на је оба вље на 4. фе бру а ра 2017, на Ста ром пра во -

слав ном гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: ћер ка МИ ЛА НА, уну ци КРИ СТИ НА 

и СТЕ ФАН, зет ТОМ, бра тан ци ПЕ ТАР и ЈО ВАН 

НИ КО ЛА ЈЕВ с по ро ди ца ма, за о ва ЈЕ ЛЕ НА КО СТИЋ 

с по ро ди цом, је тр ва НА ДА ВУ ЈИЋ с по ро ди цом, као и

оста ла род би на и при ја те љи
(94/235178)

3

Мо јој дра гој и во ље ној мај ци

ЈО ВАН КА ВУ ЈИЋ ЈО ЛЕ
рођ. Ни ко ла јев

учи те љи ца
1933–2017.

Твог гла са не ма, све оста ло ту је, чак и зо ром чу јем: „Ка -
ко си спа ва ла?”.
Ла ган ти ко рак ку ћом од је ку је, као да си не где иза шла, а
мо жда си оти шла зве зде да ми ски неш, јер све дру го ти си
ме ни да ла. Ни ка да ни си пре ста ла да стре пиш и бри неш.
Пра зни на и бол, и ни је ми ла ко, али кад по гле дам у не бо
знам да си ту не где. И осе тим ка ко ме буд но пра те тво је
бри жне пла ве очи.

Тво ја је ди на ћер ка МИ ЛА НА ВУ ЈИЋ SAULNIER
(95/235178)

3

По след њи по здрав је тр ви и стри ни

ЈО ВАН КА ВУ ЈИЋ ЈО ЛЕ
1933–2017.

Увек ће мо се с љу ба вљу се ћа ти тво је пле ме ни то сти, му -

дро сти, оп ти ми зма, жи вот не ра до сти и по све ће но сти по -

ро ди ци и род би ни. 

Пам ти ће мо те по до бро ти, ве дром осме ху и тво јим бли -

ста вим пла вим очи ма.

Тво ја је тр ва НА ДА ВУ ЈИЋ са си ном др ДРА ГО МИ РОМ 

и по ро ди цом
(96/235178)

3

Дра га на ша мно го во ље на Не на

ЈО ВАН КА ВУ ЈИЋ ЈО ЛЕ
1933–2017.

Увек ће мо се се ћа ти тво је до бро те, па жње, не жно сти, пу но ле пих

и срећ них да на ко је смо про ве ли с то бом.

Тво ји во ље ни уну ци КРИ СТИ НА и СТЕ ФАН

(97/235174)

6. фе бру а ра упо ко јио се

у Го спо ду наш

МИ РО СЛАВ

СТАН КО ВИЋ

МИ ЛЕ
Са хра на је оба вље на 7.

фе бру а ра на Но вом гро -

бљу

По ро ди ца

(145/235282)

Оти шао је мој та та

МИ ЛЕ

и ја сам га оста ла жељ на

док ме има.

(146/235282)

По след њи по здрав уја ку

МИ ЛЕ ТУ

од сестрића КЕН ЏЕ 

с по ро ди цом

(147/235282)

По след њи по здрав бра ту

МИ ЛЕ ТУ

од се стре МИ ЛИ ЦЕ

(148/235282)

По след њи по здрав при -

ја те љу

МИ ЛЕ ТУ

од ДЕ ЛИ ВО ЈА 

с по ро ди цом

(149/235282)

4. фе бру а ра 2017. пре ми нуо је

МИ ЛАН НЕ ДЕЉ КОВ
1948–2017.

Кроз при че о те би би ћеш и да ље с на ма.
Син ДУ ШАН, ВЕ СНА, уну ци ПА ВЛЕ, НА ТА ЛИ ЈА и МА РИ ЈА

(150/235283)

МИ ЛАН НЕ ДЕЉ КОВ

По след њи по здрав та ти од ћер ке ЛЕ ЛЕ, зе та СА ШЕ,

уну ке ОЉЕ и уну ка ОГИ ЈА

(151/235283)

МИ ЛАН 

НЕ ДЕЉ КОВ

Не ка ти се отво ре рај ска

вра та. По чи вај у ми ру.

ГО ЦА

(152/235282)

Од мо ри ла се мо ја ку ма...

С љу ба вљу и по што ва њем по след ње збо гом.

С ту гом ку ма ДРА ГИ ЦА, кум МИ ЛЕ и ку ми ца 

НА ТА ША с по ро ди цом

(154/235290)

По след њи по здрав 

МИ РО СЛА ВУ
СТАН КО ВИ ЋУ

од ком ши ја 
у Ки кинд ској 3

(69/235117)
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НА ДЕ ЖДА 

ЈО ВА НО ВИЋ

По след њи по здрав 

мај ци и ба би од си но ва,

сна је, уну ка и пра у ну ка

(5/234957)

МИ ХАЈ ЛО 

ВУК МИ РО ВИЋ

Мно го је раз ло га да те

веч но пам ти мо, с по но -

сом по ми ње мо и са по -

што ва њем од за бо ра ва

чу ва мо.

Уну ка ЈЕ ЛЕ НА, унук

ЈО ВАН, ћер ка 

АЛЕК САН ДРА и тво ја

ТО МИЋ КА

(10/234969)

МИ ХАЈ ЛО ВУК МИ РО ВИЋ
Пре ми нуо је бо ем Гор њег гра да Пан че ва.

Тво ја ТО МИЋ КА

(11/234969)

По след њи по здрав

МИ ЛО ШУ 

ЗА РИ ЋУ

1940 – 2017.

од су пру ге ЗОР КЕ, 

си на НЕ ЂЕ, сна је 

ВА ЛЕН ТИ НЕ, уну ке

МИЛ КЕ и БИ ЉА НЕ 

и уну ка МИ ЛО ША

(17/234988)

По след њи по здрав

МИ ЛО ШУ 

ЗА РИ ЋУ
1940 – 2017.

од ћер ке МИЛ КЕ, зе та

ЗО РА НА, при је ЈО ЈЕ,

уну ка СЛО БО ДА НА,

уну ке НЕ НЕ 

и ДРА ГА НЕ 

и пра у ну ча ди

(18/234989)

С ту гом и бо лом оба ве -
шта ва мо да је 31. ја ну а -
ра 2017. пре ми нуо наш
отац

ПЕ ТАР 
МИ ТРО ВИЋ

1938–2017.
За у век ћеш оста ти у на -
шим ср ци ма.

Ћер ке ВЕ СНА 
и ЉИ ЉА НА 

с по ро ди ца ма
(25/235005)

ЖИ ВО ЈИН 

КО СО ВАЦ
По след њи по здрав од 

уја ка РА ДЕ 

и уј не РУ ЖИ ЦЕ

(28/235010)

3. фе бру а ра 2017. пре -

ми нуо је

ЖИ ВО ЈИН 

КО СО ВАЦ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Пам ти ће мо те по до бро ти.

По ро ди ца КО СО ВАЦ

(30/235019)

По след њи по здрав дра гом су пру гу, оцу и де ки

ЂУ РИ НЕ СТО РО ВУ
1939–2017.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га ЈЕ ЛА, ћер ка ЗО РИ ЦА, зет ДРА ГО СЛАВ,

уну ци ВЕ СНА, БРА НИ СЛАВ, ЈЕ ЛЕ НА и НА ДА и пра у нук НЕ МА ЊА

(36/235036)

Бо го ја вље ње, ју тро... две су су зе скли зну ле са ли ца

ЂУ РА НЕ СТО РОВ
1939–2017.

Оста ла је у су за ма тво ја је ди ни ца ћер ка ЗО РИ ЦА
ВЕЉ КО ВИЋ

(37/235036)

По след њи по здрав

ЂУ РИ 

НЕ СТО РО ВУ
од сна је ЂИ НЕ с де цом

(39/235040)

По след њи по здрав дра -

гој тет ки

СЛА ВИ ЦИ 

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

ДУ ЛЕ, МИ РА, 

ЉУ БИ ЦА и ЦВЕ ЈА

(40/235043)

6. фе бру а ра, у 78. го ди -

ни, пре ми ну ла је на ша

во ље на

БИ ЉА НА 
МИ ЈА ТОВ

Би ла си див на мај ка и
ве ли ки бо рац.

Ожа ло шће ни ћер ка
АЛЕК САН ДРА 

и зет ПЕ ТАР

(72/235129)

БИ ЉА НА 

МИ ЈА ТОВ

Нај дра жа се стро, мно го

смо те во ле ле и мно го

ћеш нам не до ста ја ти.

Се стра РА ТИ СЛА ВА 

и се стри чи не 

АЛЕК САН ДРА 

и МИ ЛА НА

(73/235129)

ЂУ РА НЕ СТО РОВ
По след њи по здрав од ком ши ја, по ро ди це: ОБ У ЧИ НА,

МИ ЛО ШЕВ, ЛЕ БА НОВ, ГРУ ЈИЋ, ПЕ ТРО ВИЋ, 

НИ КО ЛИЋ, ДАН КУЦ, ШИКЛ, БУ КА ЗИЋ, МО РИ ШАН

и ДАМ ЊА НО ВИЋ

(76/235138)

МИ ХАЈ ЛО 

ВУК МИ РО ВИЋ

МИ ША

По што ва ни ку ме вре ме

је учи ни ло да ви ше ни -

си ме ђу на ма.

Ожа ло шће на по ро ди ца

СТА КИЋ

(92/235171)

Ле по је би ло дру жи ти се с то бом

БИ КИ

По ро ди ца СФЕ РА

(100/235189)

Наш при ја тељ

БРАН КО 

ШУ ПИ ЦА

нас је на пу стио и при -

дру жио се сво јој Љу би.

Ми ће мо их и да ље во -

ле ти и чу ва ти се ћа ње на

на ша дру же ња.

АЦА и ВУ КИ ЦА

(70/235112)

МИ КИ

Ми ки мо ја, вра ти ћеш се

ти кроз се ћа ња, кроз

успо ме не. Вра ти ћеш се

сва ки пут кад по ми слим

на те бе. По сто јиш у сва -

кој су зи ко ја пад не...

Тво ја ЈО КА

(77/235143)

Нај дра жој ма ми ној  жи -

вот ној при ја те љи ци

МИ КИ

Са мо ти и ма ма зна те

шта сте зна чи ле јед на

дру гој!

Хи ља ду успо ме на  оста -

ју за пи са не у ср цу...

СО КА

(78/235144)

Оба ве шта ва мо при ја те ље и род би ну да је

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

мај ка, ба ба и та шта

НА ДЕ ЖДА ЗУ БО ВИЋ

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

Тво ји: ћер ка ЖЕЉ КА, зет ВЛА ДИ МИР,

уну ци СТЕ ФАН, НЕ ДА и ДУ ШКО

(107/235202)

7. фе бру а ра 2017. пре ми ну ла је мо ја ма ма, мој

нај бо љи при ја тељ. Са хра на је оба вље на 9. фе -

бру а ра 2017, на Ста ром пра во слав ном гро бљу

МИР ЈА НА ПА ВЛО ВИЋ

МИ РА 

ОЛИ ВЕ РА
(126/235421)

Ду бо ко нас је по тре сла смрт на ше дра ге сна је и

уј не

МИР ЈА НЕ ПА ВЛО ВИЋ

Твој пле ме ни ти дух за нас не ће умре ти.

БЕ БА, БО КА, МИ ЛИ ЦА и ГО ГА
(127/235243)

Се ћа ње на те бе жи ве ће за у век. Би ла си на ша

дра га сна ја и уј на

МИР ЈА НА ПА ВЛО ВИЋ

По чи вај у ми ру дра га на ша Мир ка.

По ро ди це ВРА ЊЕШ и ЛЕ ЖА ЈИЋ
(128/235242)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

СЕ ЋА ЊЕ

СА ВО 

СТО ЈИ СА ВЉЕ ВИЋ

2011–2017.

С љу ба вљу 

и по што ва њем 

тво ја по ро ди ца

(2/234939)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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Три ду ге го ди не без мог су пру га

СЛО БО ДА НА СИ МЕ У НО ВИ ЋА
Ми слим на те бе, при чам о те би.
И још се пи там за што?

Су пру га ЈА ЦА

(55/235084)

Да нас је 9. фе бру ар,

тач но пет го ди на от ка да

си оти шао, али ни ка да

не ћеш иза ћи из на ших

жи во та

БО ЖИ ДАР 
РИ СТА НО ВИЋ

Тво ја су пру га МА ЈА,
син СЛАВ КО и ћер ке

ИВА НА и НО РА
(144/235280)

СЕ ЋА ЊЕ

БО РИ САВ 

МИ ЛЕН КО ВИЋ

2007–2017.

Во ле те и чу ва ју од 

за бо ра ва: су пру га 

СМИ ЉА, син ДРА ГАН,

сна ја ЉУ БИ ЦА, уну ци

ФИ ЛИП и МЛА ДЕН

(153/235288)

По след њи по здрав дра -

гој се стри

ЂУР ЂИ ДУ ДИЋ

Не ка те у ти ши ни веч -

ног ми ра пра ти брат ска

љу бав ја ча од вре ме на и

за бо ра ва.

С љу ба вљу и по но сом

брат МИ ЋО 

с по ро ди цом

(84/235159)

По след њи по здрав дра -

гој се стри

ЂУР ЂИ ДУ ДИЋ

Утје хе не ма, за бо рав не

по сто ји, а мо ја љу бав и

ту га за то бом тра ја ће

веч но.

Тво ја се стра МА РИ ЦА 

с по ро ди цом

(85/235154)

По след њи по здрав дра -

гој

ЂУР ЂИ ДУ ДИЋ

По ро ди ца ЖИВ КО ВИЋ

(86/235154)

Ту жна ср ца оба ве шта вам род би ну и при ја те ље

да је 2. фе бру а ра 2017. пре ми ну ла мо ја дра га су -

пру га

ЂУР ЂА ДУ ДИЋ
1941–2017.

У мом ср цу за у век ћу но си ти на шу љу бав. Не ка

ти Бог по да ри веч ни мир. 

Твој МИ ЛИ ВО ЈЕ
(87/235154)

По след њи по здрав на -

шој ком ши ни ци

ЂУР ЂИ ДУ ДИЋ

од ста нара згра де 

у Д. Пе тро ви ћа 

Ша не та 5

(38/235038)

ЉУ БИ ЦА 

ПУТ НИК

За у век у на шим ср ци ма.

СНЕ ЖА НА и ЈО ВА НА

(42/235047)

С по што ва њем

ЗА ГОР КА РА КИ ТА

Ле пи ној ма ми од ко ле га из „Ур ба ни зма”

(119/235227)

По след њи по здрав стри ни

ЉУ БИ ЦИ 

ПУТ НИК

од МИ ЛИ ЦЕ и ЂО ЛЕ ТА

с ма мом

(132/235254)

6. фе бру а ра 2017. го ди не пре ми нуо је

ВА ЛЕН ТИН ЦА ПР ЂА
4. XI 1972 – 6. II 2017.

По го ђе ни из не над ним и пре ра ним од ла ском од ње га се

опра шта ју ко лек тив, при ја те љи и ко о пе ран ти  

ДОО „Ве ли ки бра ца”, Влај ко вац
(162/проф. 3/2017)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

ВА ЛЕН ТИ НУ 

ЦА ПР ЂИ

од ДУ ША НА РА ДА НО ВИ ЋА 

и ко лек ти ва „MABER”-а Пан че во
(163/ф-153)

По след њи по здрав

БИ ЉА НИ 

БО ГО ВИЋ
од ста на ра у Ду ша на 

Пе тро ви ћа Ша не та 3

(104/235199)

На шој во ље ној ке ви

БИ ЉА НИ БО ГО ВИЋ

По след њи по здрав од си но ва ДЕ ЈА НА 

и ДА НИ ЛА с по ро ди цом
(155/2353009)

Во ље ној се стри

БИ ЉА НИ 

БО ГО ВИЋ

Би ћеш увек у на шим ср -

ци ма.

Се стра ЉИ ЉА НА 

с по ро ди цом

(157/235300)

Во ље ној ћер ки

БИ ЉА НИ 

БО ГО ВИЋ

По след њи по здрав од

мај ке ЉУ БИ ЦЕ

(158/235300)

На шој

БИ ЉА НИ 

БО ГО ВИЋ

по след њи по здрав од

МИ РЕ, ЈО ВАН КЕ 

и ЖАР КА с по ро ди ца ма

(159/235300)

По след њи по здрав на -

шем дра гом оцу и де ки

ДУ ША НУ 

ПУ ПИ НУ

1927–2017.

С љу ба вљу ћер ка 

БИ ЉА НА и уну ке

ИВА НА и ЈУ СТИ НА

(19/234992)

ДУ ШАН ПУ ПИН

По след њи по здрав дра гом оцу, све кру и де ди од си на

ЉУ БИН КА, сна је ВЕ РИ ЦЕ и уну ке ЕМИ ЛИ ЈЕ

(20/2349939
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10. фе бру а ра 2017.  на -

вр ша ва ју се три го ди не

от ка ко ви ше ни је с на ма

ТО МИ СЛАВ 

ВУ КА ШИ НОВ

Оста ћеш за у век у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(88/235163)

Два де сет го ди на је про -

шло, али твој лик и тво -

ја до бро та веч но ће би -

ти с на ма

ЈО ВАН МОЦ

11. II 1997 – 11. II 2017.

Су пру га ДУ ШАН КА,

син ДРА ГО МИР 

и ћер ка ДРА ГА НА 

с по ро ди ца ма

(89/235167)

СЕ ЋА ЊЕ

27. I 1987 – 27. I 2017.               21. I 1997 – 21. I 2017.

ЋОР ЛУ КА
ВО ЈА                             ЗЛА ТА

Ћер ка ДУ ШАН КА МОЦ
(90231567

Во ље на

СЛА ЂА НА ИЛИЋ ПЕ ТРОВ

Про шле су две ту жне го ди не от кад ни си с на ма.

Вре ме про ла зи, али ту га и да ље тра је.

Тво ји нај ми ли ји: отац ТРИП КО, мај ка

ЈО ВАН КА, су пруг СА ША, ћер ка АЊА, син

АЛЕК СА и се стра ГО СПА ВА с по ро ди цом
(81/235152)

И де вет на ест го ди на по -

сле...

ЗО РАН 

КР СТА НОВ СКИ

15. II 1998 – 15. II 2017.

Се ћа ње на те бе бол но

је, вре ме ко је про ла зи

ту жно је, жи вот без те бе

те жак је, али љу бав пре -

ма те би веч на је!

За у век во љен и ни кад

не за бо ра вљен.

Во ле те тво је: 

МИ КИ ЦА, ЈЕ ЛЕ НА 

и ИВА НА

(101/235132)

23. фе бру а ра 2017. на вр ша ва се го ди ну да на од

смр ти на шег дра гог

РА ДО ВА НА ТО ДО СИ ЈЕ ВИ ЋА

Го ди шњи по мен да је мо 18. фе бру а ра 2017, у

12.30.

Тво ји нај ми ли ји
(103/235194)

15. фе бру а ра 2017. обе -

ле жа ва мо че тр де се то -

днев ни по мен

БРА НИ СЛА ВУ

МИ ЛА ДИ НО ВИ ЋУ
За у век у на шим ср ци ма.

Су пру га ВЕ РА, син
АЛЕК САН ДАР, ћер ка

МА РИ ЈА, сна ја 
ИВА НА, уну ке ЈЕ ЛЕ НА

и ТЕ О ДО РА
(106/235201)

IN MEMORIAM

ИШТВАН 

ЈА НОШ 

12. II 2016 – 12. II 2017.

По ро ди ца ЈА НОШ

(109/235208)

13. фе бру а ра на вр ша ва -

ју се три го ди не од смр -

ти дра гог су пру га

ТИ БО РА 
ВА ШТА ГА

Из бле де ће ова сло ва,
уве ну ће пољ ско цве ће,
али успо ме не на те бе
ни кад не ће.

Су пру га МИР ЈА НА

(110/235213)

11. фе бру а ра 2017, у 11.30, на Ка то лич ком гро -

бљу, да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен

ЉИ ЉА НИ ЦЕ НИЋ

Су пруг МИ ЛОШ, де ца МА ЈА, ПРЕ ДРАГ 

и НЕ НАД с по ро ди ца ма 

и се стра ЂИ НА с по ро ди цом
(112/235220)

СЕ ЋА ЊЕ

СВЕ ТЛА НА 

ЈО ВА НОВ

15. II 2015 – 15. II 2017.

Увек ћеш жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Се стра ЈО ВАН КА 

с де цом

(120/235227)

СЕ ЋА ЊЕ

11. II 1989 – 11. II 2017.

ПА ВЛЕ ЗА РИЋ

БЕ ЛИ
С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва мо успо ме ну

на те бе.

Тво је: су пру га ЈЕ ЛА 

и ћер ка ВЕ СНА 

с по ро ди цом

(121/235230)

11. фе бру а ра 2017. на вр ша ва ју се три го ди не од

смр ти на ше дра ге

ВЕ РО СЛА ВЕ ЈО КО ВИЋ

С љу ба вљу тво ја по ро ди ца
(124/235234)

Го ди шњи по мен на шој дра гој ма ми и ба ки одр жа ће мо

у не де љу, 12. фе бру а ра, по сле Све те Ли тур ги је, у 10.30,

у Све то у спен ској цр кви и Пан че ву

ЈА СМИ НА ЦА РИ НА
Ње ни нај ми ли ји

(125/235239)

СЕ ЋА ЊЕ

8. фе бру а ра на вр ши ло

се де сет го ди на от ка ко

ни је с на ма

ЖИ ВА НА 

ЛА ЗИЋ
Вре ме про ла зи, успо ме -

не и се ћа ња оста ју.

Тво ји нај ми ли ји

(129/235249)

У су бо ту, 11. фе бру а ра, у 10 са ти, на Но вом гро -

бљу у Бе о гра ду, да ва ће мо го ди шњи по мен на -

шем во ље ном

ИВА НУ

Бес крај но нам не до ста јеш...

Тво ји: та та и ЗО КА
(135/235264)

ИКО

Хва ла за Твој осмех. 

Во ли те тет ка
(136/235264)

ИВАН СО КОЛ

„Always with Me,

Always with You”

Во ли те ЗО КА
(137/235264)

15. фе бру а ра 2017. го -

ди не на вр ша ва се два -

де сет пет го ди на од

смр ти на шег

МИ ЛА НА 
МА РИН КО ВИ ЋА

1992–2017.
Успо ме ну на ње го во 

по сто ја ње чу ва уну ка
БРАН КА с по ро ди цом

(139/235269)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

МИ ЛЕН ТИ ЈЕ ВИЋ

МИР КО                       МИ ЛИ ЦА
2005–2017.                                 1995–2017.

Син РА ДИ ША с по ро ди цом
(32/235023)

ШКУ ЛИЋ

ВЕ РА СЛАВ КО
Веч ну љу бав, див на се ћа ња и успо ме не чу ва мо у ср цу.

Син ЂО КА и ћер ка ЈА СМИ НА с по ро ди ца ма

(66/235110)

Де се то го ди шњи по мен

ОЛ ГИ ЦА 

РАЦ КОВ

Го ди не про ла зе, али се -

ћа ња и успо ме не на се -

стру ни ка да!

Се стра ЈО ВАН КА 

с по ро ди цом

(64/235100)

Не за бо ра вља мо Те

СО ФИ ЈА 

АН ЂИЋ ЈЕ ЛА

1914–2017.

По ро ди це АН ЂИЋ 

из Пан че ва и Ива но ва

(140/235273)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН БЕ ЛА

2007–2017.

У ср ци ма чу ва мо се ћа -

ње на тво ју до бро ту и

пле ме ни тост.

Нај ми ли ји

(141/235276)

У су бо ту, 11. фе бру а ра 2017. на Но вом гро бљу у

Пан че ву да ва ће мо го ди шњи по мен на шем во ље ном

БО ЖИ ДА РУ НЕ ШКО ВИ ЋУ
1940–2016.

Ми ко ји те во ли мо зна мо ко ли ко бо ли жи ве ти

без те бе. За у век ћеш оста ти у на шем ср цу и на -

шим ми сли ма.

Супруга ВЕРА, ћер ка СА ЊА, зет ЗО РАН и уну ци

ТЕ О ДОР и EMMANUIL
(156/
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

15. фе бру а ра 2017. на -

вр ша ва се ту жних го ди -

ну да на от ка ко ни си са

мном

ВО ЈИ СЛАВ 

АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ

1938–2016.

Ћер ка ОЛИ ВЕ РА

(3/234944)

МИ ЛЕ НА 

СТА МЕН КО ВИЋ

8. II 2016 – 8. II 2017.

Увек си у на шим ср ци -

ма и ми сли ма.

Си но ви ЗО РАН 

и ГО РАН с по ро ди ца ма

(13/234981)

МИ ЛЕ НА 

СТА МЕН КО ВИЋ

8. II 2016 – 8. II 2017.

Увек си у на шим ми сли ма.

Брат МИ ЛАН и се стра

ВЕ РА с по ро ди ца ма

(14/234981)

14. фе бру а ра да је мо по -

мен дра гој ма ми и ба ки

ЈА СМИ НИ 

НЕ ДЕЉ КО ВИЋ

Син ВЛА ДИ МИР, сна ја

ВЕ СНА и уну ци 

НИ КО ЛА и МИ ЛИ ЦА

(15/234985)

Че тр де се то днев ни по -

мен 

ЗО РАН 

АША НИН 

МЕ КИ

Во ље ни ни ка да не уми ру.

ЋУ РА, ВЕ СНА

и ПРЕ ДРАГ

(26/235008)

Че тр де се то днев ни по -

мен 

ЗО РАН

АША НИН 

МЕ КИ

Ку ме, пре ра но си оти -

шао у ле ген ду.

Ку мо ви НИ НИ ЋИ

(27/235008)

СЕ ЋА ЊЕ

ПА КА ШКИ

ДРА ГО МИР               ЛЕН КА

2009–2017. 2009–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на

вас.

Ћер ка и син с по ро ди ца ма
(29/235018)

АНА ФО РАИ
1933–2016.

Вре ме про ла зи, ту га и

бол не пре ста ју. За у век

си у на шим ми сли ма.

Тво ја по ро ди ца

(33/236028)

11. фе бру а ра 2017. да ва ће мо го ди шњи по мен на -

шој дра гој

ДА НИ ЦИ АТА НА СОВ СКИ
1940–2016.

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

Тво ји нај ми ли ји
(41/235045)

ЗО РАН 

АША НИН

Сва ки тре ну так про ве -

ден с то бом био је ра до -

стан и при ја тан.

Увек ћеш жи ве ти у мо -

јим ми сли ма си не.

Твој отац ЛА КИЋ

(43/235052)

ЗО РАН 

АША НИН

1971–2017.

По но сни смо што смо те

има ли, а жа ло сни што

смо те из гу би ли.

Тво ји: ГО РАН, 

ДА НИ ЈЕ ЛА, МИ ЛИ ЦА 

и ЈЕ ЛЕ НА

(44/235052)

9. фе бру а ра 2017. на вр ша ва се че тр де сет да на од

пре ра не смр ти на шег во ље ног Зо ра на

ЗО РАН АША НИН
1971–2017.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју, по чи вај у ми ру.

Су пру га ЈУ ЛИ ЈА НА, ћер ке СО ФИ ЈА и ЈА НА 

и син МИ ЛОШ
(45/235052)

БРА НИ СЛАВ ГРУ ЈИЋ
Осам го ди на ми сли мо на те бе с љу ба вљу и ту гом.

Су пру га МИ ЛИ ЦА и ћер ка БИ ЉА НА с по ро ди цом

(46/235054)

8. фе бру а ра на вр ши ло се пет нај ту жни јих го ди на от ка да ни је с на ма

РА ДО САВ ЕСКИЋ

Не до ста јеш нам. 

С љу ба вљу и по што ва њем су пру га ОЛ ГА и син БРА НИ МИР

(50/235068)

На вр ша ва се по ла го ди не и го ди ну да на од смр ти на -
шег стри ца и стри не

ВОЈ ВО ДИЋ

БО ЖО            и            АГ НИ ЦА
Оста ће те увек у на шем се ћа њу.

По ро ди це ВОЈ ВО ДИЋ и КИ ЛИ БАР ДА
(63/235099

СЕ ЋА ЊЕ

ЛИ ДИ ЈА 

ЖА ЛАЦ

1989–2017.

Ан ђе ли ни кад не уми ру.

За у век у на шим ср ци ма.

Ма ма и ВЕ ЦА

(65/235102)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО СИП 

КЛАП КА

14. фе бру а ра је шест го -

ди на отка ко ни си са

мном, али у мом ср цу

ћеш увек би ти.

Тво ја ЉИ ЉА

(71/235125)

12. фе бру а ра 2017. на вр ша ва се пет го ди на отка -

ко ни је с на ма наш во ље ни

ТО ДОР КУ ЗМА НО ВИЋ ТО ША
12. II 2012 – 12. II 2017.

Тво ји: су пру га СА ВА и син ДРА ГАН
(76/235133)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО СИП ВИ ДО ВИЋ
2015–2017.

Вре ме ко је про ла зи ни је те од не ло из на ших ми -
сли и на ших ср ца. 
Бол се ни је ума њи ла, ни ти је пра зни на не ста ла.
Сва ког да на све те же под но си мо твој од ла зак,
јер те шко је тра жи ти уте ху и сна гу за сва ки дан
жи во та без те бе.

Мај ка АН ЂА, се стра ЈЕ ЛИ ЦА, зет НИ КО ЛА, 
се стрић АЛЕК СА и се стри чи на ТА МА РА

(113/23522

12. фе бру а ра на вр ша ва -

ју се три го ди не од смр -

ти на шег

НИ КО ЛЕ 

ЛАЦ КО ВА

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји

(116/235225)

ЖИВ КО 

ЖИВ КО ВИЋ

1992–2017.

Ни смо га за бо ра ви ли.

По ро ди ца

(130/235251)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

Про шла је го ди на од смр ти на ше мај ке и ба ке

НЕ ДЕЉ КЕ МА РА ВИЋ
10. II 2016 – 10. II 2017.

Не да мо те за бо ра ву, јер си ти део нас за у век.

Тво ји: син РА ДО ВАН, сна ја ГО ЦА 

и ћер ка НА ДА с по ро ди цом
(47/235056)

14. фе бру а ра 2017.  на -

вр ша ва се го ди на да на

от ка ко нас је на пу стио

наш дра ги

АН ЂЕЛ КО 
ЂУ РИН
из Са ку ла

За у век у на шим ср ци ма.
Тво ја ћер ка СЛАВ НА 

с по ро ди цом

(91/235169)

11. фе бру а ра 2017. да је мо

че тр де се то днев ни по -

мен мом

ДЕ ДА ВЕ КИ

До сто јан стве но и без

стра ха са че као си свој

од ла зак, све стан да све

што је би ло ле по у жи -

во ту си по тро шио.

Хва ла ти на му дро сти ма

и раз у ме ва њу.

Уну ка ГО ЦА 

с по ро ди цом

(80/235144)
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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

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛО ЈИ ЦА 

ВУ КО ВИЋ

2008–2017.

У на шим си ми сли ма.

Во ли те тво ја по ро ди ца

(1/234864)

9. фе бру а ра 2017. на вр ша ва се го ди ну да на од

смр ти на шег ро ђа ка

БО РИ СА ВА ЈА ЊИ ЋА
из Са ра је ва 

са Или џе

Веч но ожа ло шћен МИР КО МУ ТАП ЧИ ЈА 

и МА РИ ЈА КО МА ЗЕЦ  из Са ра је ва са Или џе
(4/234958)

14. фе бру а ра на вр ша ва се де вет го ди на от кад

ни је с на ма наш

МИ ЛУ ТИН МИ ЛО ШЕ ВИЋ
2008–2017.

С љу ба вљу и по но сом чу ва мо успо ме ну на те бе.

Су пру га ДА РИН КА и ћер ке ЉУ БИ ЦА 

и МИ ЛО МИР КА с по ро ди ца ма
(6/234960)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛО ЈИ ЦА 

ВУ КО ВИЋ

11. II 2008 – 11. II 2017.

Бра ћа и се стра 

с по ро ди ца ма

(7/и)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛУН 

МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

2005–2017.

За у век у на шим ср ци ма.

Су пру га с де цом

(8/234698)

ШЉИ ВО ВАЧ КИ

МИР ЈА НА                   ВЛА ДИ МИР
2004–2017. 2007–2017.

Се ћа ња оста ју у на шим ср ци ма.
Ва ше ку ме БЕ БА, БО КА, МИ ЛИ ЦА и ГО ГА

(9/234969)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ
на ши дра ги

ШЉИ ВО ВАЧ КИ

МИР ЈА НА             ВЛА ДИ МИР
1946–2004–2017.                      БА ТА

1943–2007–2017.
Го ди не про ла зе, бол у ду ши за пре ра но из гу бље -
ним ро ди те љи ма за у век оста је.

Ћер ка ВЕ СНА, уну ка САН ТИ НА
и зет МА СИ МО АЋЕ ТА

(12/234978)

РА ДУ ЛЕ РА ДУ ЛО ВИЋ
Не мо гу да вје ру јем да је шест го ди на про шло

от ка ко си ме оста вио са му. Ја утје ху тра жим на

ста рим ста за ма гдје смо за јед но хо да ли срећ ни

др же ћи се за ру ке.

Са да оби ла зим тво је вјеч не дво ре на да ју ћи се да

ћеш ми отво ри ти вра та.

Во ли те тво ја ту жна су пру га ЈО КА
(16/234987)

9. фе бру а ра на Но вом гро бљу да ће мо че тр де се -

то днев ни по мен на шем дра гом

МИ ХА ЉУ КЛИН КУ

С ту гом и бо лом у ср цу тво ји: су пру га АНА као

и оста ла род би на и при ја те љи
(21/234996)

МИ ЛАН 

МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ
10. II 2013 – 10. II 2017.

Не ма су зе ко ја те мо же

опла ка ти, ре чи ко ји ма

те мо гу ожа ли ти и вре -

ме на ко јим бих те за бо -

ра ви ла.

Тво ја су пру га 

ВУ КО СА ВА

(22/234998)

ПО МЕН

Про шло је пет го ди на без на шег во ље ног и ни кад не пре жа ље ног

СЛА ВО ЉУ БА ГО ШИ ЋА
СЛА ВИ ШЕ БУ ЦЕ

1974–2012.

С љу ба вљу, по што ва њем и по но сом што смо те има ли.

Био си наш по нос, на ша сна га, наш осло нац и по др шка. Го ди не
про ла зе, исти на те шка, ту га ве ли ка, бо ла пре ви ше, ре чи пре ма ло
да ти ка же мо ко ли ко нам не до ста јеш.

Се ћа ње на те бе тра је, а то нам по ма же да на ста вља мо жи вот да ље.

Тво ји нај ми ли ји
(31/235021)

11. фе бру а ра на вр ша ва се че тр де сет да на

от ка ко је тра гич но на стра дао

ГО РАН ПЕ ЈИЋ
1965–2017.

За нас не ма уте хе.

Су пру га СЛА ВИ ЦА и ћер ка ЖЕ ЉА НА

(34/235031)

Три на ест го ди на отка ко си оти шао у цар ство не -

бе ско

ВЛА СТИ МИР Са ве ЛУ КИЋ
Ми ли мој оче. Увек во љен, ни кад не за бо ра вљен.
Био си из у зе тан, увек на сме јан, ча стан, по штен,
по се бан, зве зда во ди ља се стра ма и ме ни. Био си
наш за штит ник, наш ве тар у ле ђа. Хва ла ти оче
на све му што си учи нио за нас.

Но се те у ср цу: ћер ка ЉИ ЉА НА, зет СТЕ ВО 
и уну ке НИ НА и САН ДРА

(35/235035)

У су бо ту, 11. фе бру а ра 2017, у 11 са ти, на Но вом

гро бљу, да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на -

шем дра гом

МИ ЛО РА ДУ ЛУ КИ ЋУ

С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди ца
(51/235072

СЕ ЋА ЊЕ

ВЛА СТИ МИР
ЛУ КИЋ

14. II 2004 – 14. II 2017.
Љу бав и за хвал ност
пре ма те би тра ја ће за у -
век. 

Ћер ка МИР ЈА НА 
и уну ке ИВА НА 

и СВЕ ТЛА НА 
с по ро ди ца ма

(53/235082)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЕ РИ ЦА                      ПЕ ТАР
1911–1960–2017.                   1903–1981–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем син 

МИ ЛУ ТИН БИ КАР с по ро ди цом

(54/235083)

22. фе бру а ра на вр ша ва            11. фе бру а ра, 

се два де сет пет                у 11 са ти, да ва ће мо 

го ди на од смр ти              ше сто мес еч ни по мен

ЈО ВА НА              ДА НИ ЦИ 

ТА РА ЈИ ЋА           ТА РА ЈИЋ 
Се ћа ња на те бе               Ту гу у на шим ср ци ма

не бле де ни по сле            вре ме не ће мо ћи да

то ли ко го ди на.              из бри ше јер си би ла  

део на ших жи во та.

Веч но ћеш оста ти 

у на шим ср ци ма.

Ва ши си но ви СТЕ ВАН и ГА ЛЕ с по ро ди ца ма

(56/235084)

ДРА ГО ЉУБ 

ЂУ РИ ЧИН
11. II 1987 – 11. II 2017.

За у век у ср ци ма ње го ве

СЕ КЕ и НА ДЕ

(67/235112)

СЛО БО ДАН 

ДЕ СПО ТОВ СКИ

Про шла је го ди на, а ти

ћеш би ти у на шим ср -

ци ма док смо жи ви.

Се стра СНЕ ЖА и брат

ГО РАН с по ро ди ца ма

(79/235144)
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Вага
(23. 9 – 22. 10)

Лу нар но по мра че ње до не ће
вам ма ње про бле ме са ор га ни за -
ци јом. До но си ће те из не над не и
нео че ки ва не од лу ке. На из глед
не мо гу ће ства ри до би ће свој епи -
лог. Ако не ма те иде ју шта би сте
са сво јим жи во том, ово по мра че -
ње ће вам отво ри ти но ве ви ди ке.

Овај пе ри од ис ко ри сти те за кре -
а тив но де ло ва ње. Иде је ко је вам
се ду го мо та ју по гла ви са да ће
ко нач но до ћи на ре а ли за ци ју.
Бит но је да сво је сно ве и пла но -
ве са чу ва те за се бе. Ово је пра -
ви тре ну так да са ми се би скро ји -
те ка пу по соп стве ној ме ри.

По све ти те се се би мак си мал но.
Хте ли ви то или не, мно ге скри ве не
ства ри ће иза ћи на по вр ши ну. Ако
има те не ку тај ну, са чу вај те је са мо
за се бе. Про ме не у фи нан си ја ма
вам сле де и бит но је да ре а гу је те
бр зо, јер се но ва при ли ка не ће ука -
за ти ско ро, по го то во не та ко до бра.

Су о ча ва ће те се са ствар но шћу
и би ће те при мо ра ни да поч не те
да ре ша ва те на го ми ла не про бле -
ме у свом ин тим ном жи во ту. То
на тре нут ке мо же до би ти ди мен -
зи је не ког пси хо ло шког три ле ра,
али у исто вре ме ће те на у чи ти да
бу де те мек ши и ма ње твр до гла ви.

На ва шу сре ћу, лу нар на еклип са
ће вам до не ти ве ли ку по др шку при -
ја те ља, а у исто вре ме ће по ка за ти и
ко вам ра ди иза ле ђа. Не ко ли ко
срећ них мо ме на та ће вам омо гу ћи -
ти да се до бро и бр зо ре ор га ни зу је -
те и на по кон кре не те у сме ру ко ји ће
вас по ве сти ка ци љу ко јем те жи те.

Не мој те се из не на ди ти ако на кон
по мра че ња бу де те ви де ли се бе
дру гим очи ма. Тра жи те за до вољ -
ство у се би, ре ши те се на го ми ла -
ног те ре та. По све ти те сло бод но
вре ме се би и, ако ни ка ко дру га чи -
је, от пу туј те не куд бар у ми сли ма,
уз не ки филм или до бру књи гу.

Ове сед ми це ће те се осе ћа ти
умор но и би ће те емо тив но пра зни.
Схва ти ће те да сте по ла га ли пре ви -
ше на де у ве зу ко ја је не дав но по -
че ла. По све ти те се се би и слу шај те
сво ју ин ту и ци ју. До бро из ра чу нај те
с ко ли ко нов ца рас по ла же те да не
би сте упа ли у фи нан сиј ску кри зу.

Ако ће не ко ме ња ти жи вот из ко -
ре на, то сте ви. Еклип са је у ва шем
по љу фи нан си ја и сек са. Шта вам
је при о ри тет, од лу чи те са ми. Ако
сте са ми, сле ди вам по знан ство, а
Јар че ви ко ји су у ве зи на те ра ће
парт не ра да по лу ди од љу бо мо ре.
Сти же по за ма шна ко ли чи на нов ца.

Сле ди вам ве ли ко спре ма ње вас
са мих, јер је лу нар на еклип са у ва -
шем зна ку. На ко ји на чин ће те се бе
сре ди ти, за ви си од вас. У овом тре -
нут ку ни ка ква по др шка вам не ће
би ти од ве ли ке по мо ћи. У соп стве ну
ду шу мо ра те за ро ни ти са ми и спа -
ли ти мо сто ве ко ји не во де ни ку да.

Де фи ни тив но је вре ме да на љу де
пре ста не те да гле да те као на до бро -
на мер не. Јед но став но, по ста ви те их
на сво је ме сто, ка ко ствар но за слу -
жу ју. Ка кве год ве сти да вам стиг ну,
чак и ако из гле да ју стра шно у пр вом
тре нут ку, знај те да је то при ли ка да
на по кон све ре ши те у сво ју ко рист.

Пла ни рај те да се по све ти те се би и
парт не ру и об но ви те свој љу бав ни
пла мен. Сре ћа на по кон ку ца на ва -
ша вра та. Пре кон тро ли ши те сво је
здра вље. Но вац ко ји већ ду же вре ме
оче ку је те на по кон ће сти ћи и ре ши ће
вас го ми ле про бле ма. На пра ви те јед -
но ве ли ко по слов но спре ма ње.

Ово по мра че ње ће за вас про ћи
ре ла тив но мир но и без ве ли ких
емо тив них по тре са. Раз го ва рај те с
парт не ром, ре ши те не су гла си це или
јед но став но, ако не иде, кре ни те да -
ље са ми. На све што вам се бу де де -
ша ва ло, гле да ће те мно го сми ре ни -
је. Ма ња фи нан сиј ска кри за.

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 бли зан це – ћер ке
28. ја ну а ра: Ла ну и Ла ру – Мир ја на и Не над Ли шин. 

До би ли ћер ку
12. ја ну а ра: Анђелију – Хелена и Саша Спасић; 16. ја ну а ра: Ле он ти ну – Џе си ка Гру ја и Са ва Ра ду; 22.

ја ну а ра: Јо ва ну – Ма ја Бро шћи њанц и Ду шко Стан ков; 23. ја ну а ра: Хе ле ну – Ан дри ја на и Жељ ко То -

мић, Јо ва ну – Дра га на и Жељ ко Рацковић; 24. ја ну а ра: Ема ну е лу – Ева Гу твајн Нађ и Чон гор Гу твајн,

Ла ру – Су за на Спа сић и Де јан Стој ме но вић; 25. ја ну а ра: Искру – Не ве на и Бра ни слав Мир ко вић; 27.

ја ну а ра: Ан ђел ку – Не да и Не ма ња Бе нин, Ха ну – Да ни ца и Алек сан дар Фа ра; 28. ја ну а ра: Ану – Бо -

ја на и Де јан Сто ја но вић; 29. ја ну а ра: Ка та ри ну – Мо ни ка Бор ца Ко шут и Да ни ел Ко шут, Ста шу – Ди -

ја на Сеј до вић Мар ко вић и Ми ро слав Мар ко вић; 30. ја ну а ра: Ду њу – Са шка и Дар ко Уско ко вић. 

До би ли си на
6. ја ну а ра: Ва њу – На та ша и Жар ко Пе трић, Бог да на – Дра га на и Ан дре ја Си мо вић; 14. ја ну а ра:

Ва си ли ја – Ма ри ја на Бу лик и Јо нел Ба њаш; 17. ја ну а ра: Кон стан ти на – На та ша и Ни ко ла Сто ја ко -

вић; 20. ја ну а ра: Ми лу на – Ка та ри на Ши ља ко вић и Алек сан дар Јо ва но вић; 21. ја ну а ра: Пе тра –

Би ља на и Жељ ко Стан ко вић, Ре љу – Ва лен ти на и Мар ко Бо жић; 22. ја ну а ра: Ау ре ла – Сне жа на

Ба на цан и Са ба стјан Ба њаш; 23. ја ну а ра: Бо ба на – Зла та и Мар ко Ша јин; 24. ја ну а ра: Де ја на –

Ана Ма ри ја и Зден ко Са бо, Те о до ра – Је ле на и Ти ва дор Ро шу; 25. ја ну а ра: Алек са – Ан ка и Адам

Ку че ра, Ре љу – Ми ља на и Да ни јел Ми ри ло вић; 26. ја ну а ра: Ти хо ми ра – Мир ја на Сто ја но вић и Ми -

лан Ђу јић, Или ју – Са ња и Мла ден Ба љак;  28. ја ну а ра: Жељ ка – Људ ми ла и Злат ко То ман; 29.

ја ну а ра: Вик то ра – Ти ја на и Вла ди мир Ћир ко вић.

ВЕН ЧА НИ

27. ја ну а ра: Рад ми ла Де чер мић и Са ва Де чер мић; 28. ја ну а ра: Би ља на Пе тро вић и Де јан Бр -

кић; 29. ја ну а ра: Са ња Бо жо вић и Иви ца Бо жо вић; 2. фе бру а ра: Кри сти на Зец и Ми ро слав Ми -

хај лов ски, Кри сти на Сто јиљ ко вић и Ми ро слав Се ка нић.

УМР ЛИ

26. ја ну а ра: Ра до слав Ни ко лић (1970); 27. ја ну а ра: Те ре за Пе тро вић (1935), Ра да Ђу ра ши нов (1956),

Ја сми на Го ра но вић (1946), Ог ња на Ан ђел ко вић (1949), Жи во рад Ан та на си је вић (1962); 28. ја нуара:

Ја нош Па ла ти нуш (1954), Ми лош Лу кић (1949), Је ле на Ви ше кру на (1932), Мил ка Фи ли по вић (1946);

29. ја ну а ра: Ве ра Син гер (1932), Ви да Ра до ва нов (1936), Алек сан дар Ра до вић (1949), Јул ка Алек сић

(1939), Јо ван Пе шић (1932), Бо ри вој Вра чев га јац (1955), Ми лој ко Ни ко лић (1941), Јо ван Ђу рин (1939),

Ми о драг Ро га но вић (1957), До брин ка Ан тић (1930), Зо ран Мар ко вић (1952); 30. ја ну а ра: Сен ка Ву -

ко вић (1929), Је ле на Ми шко вић (1927), Љу бин ко Си мић (1946), Жар ко Про да нов (1939), Ра до слав

Сто ја но вић (1949); 31. ја ну а ра: Дра ги ња Штам пић (1938), Јо зеф То ман (1939), Љу би ца Ба њаш

(1941), Ма ри ја Мир ко вић (1920), Пе тар Ми тро вић (1936); 1. фе бру а ра: Мил ка Ми хај ло вић (1944),

Ма ри ја Мо до ра но вић (1950), Ма ри ја Бо ља нац (1938), Ђу ра Не сто ров (1939), Бор ка Пе рић (1924), Ми -

ло рад Ра дић (1933), Ја но Вр шка (1938), Ја нош Ки раљ (1961); 2. фе бру а ра: Иван Јо ва но вић (1949).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕШЕЊА – Коњићев скок: Могуће је давати без љубави, али није мо-

гуће волети без давања. Анаграм: Сарита Монтијел. Стиховни ана-

грами: (1) акварелисткиња, (2) Анук Еме, (3) Љубовија. Скан ди нав ка:

спо ра зу ми,ке чап, Рас, Ера то, АТП, ној, то нер, ир, Бел, ра, Иси до ра Се -

ку лић, па ла та ли за ци ја, ог, ма њак, Ри пањ, на да ре ни ци, але

КОЊИЋЕВ СКОК АНАГРАМ
Ако правилно повежете дате слогове скоковима шаховског коња,

почев од посебно обележеног поља, добићете једну мудру изреку о

љубави и давању.

-ТИ -ВА- -ВИ, МО- ДА-

А- -ГУ- БЕЗ ДА- -БА-

-ТИ -ЛЕ- МО- -ВА- -ЈЕ

-ГУ- -ЛИ -ЋЕ ЉУ- ЈЕ

ВО- БЕЗ -ЋЕ НИ- -ЊА.

ПРОДАВАЧИЦА

ЉУБИЧИЦА

MA JO,

EЛИТНИ

СТАР!

СЛИКАРКА ВИЊЕТА

кад се посла хвата,

воденим бојама

најчешће барата.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

(2) ФРАНЦУСКА ДИВА

(3) ГРАДИЋ У СРБИЈИ

(1) СЛИКА ВОДЕНИМ БОЈАМА

Tу француску диву,

док беше на сцени,

цела EКУМЕНА

знала је да цени.

БИЉА ЈОВУ воли,

две особе фине

живе у градићу

покрај реке Дрине.

„ХРОНИКА
ПАЛАНАЧ-
КОГ ГРО-

БЉА”

Снимање
скенером

Који се
узима кроз

уста

Морална
клонулост

Оружани
сукоб већих

размера
Фармацеути

Филм
Костаса
Гавраса

Планета
Сунчевог
система

Сировина
за про-

изводњу

Праћење
некога при

одласку

Погодбе,
договори

Сок од
парадајза

Престоница
средњове-

ковне српске
државе

Муза 
песништва

Аутотран-
спортно пре-
дузеће (скр.)

Сливници

Птица
тркачица

Боја за
штампаче

Предлог уз
генитив

„ПИСМА ИЗ
НОРВЕШКЕ”

Поен 
у џуду

Норвешка
бајка

Ознака за
Израел

Госпођа

Иридијум

Име 
редитеља

Јоселијанија

Проналазач
телефона

Хинду секта
у Индији

Симбол
радијума

Медоносно
дрво

КЊИЖЕВ-
НИЦА 

СА СЛИКЕ

Умекшавање
сугласника

(грам.)

Ове године
(скр.)

Губитак,
недостатак

Ознака за
Немачку

Место код
Београда

100 римски

Обдарени
људи,

таленти

Немани,
аждаје



Еки па пан че вач ких Пан те ра
од сре ди не ја ну а ра на пор но
тре ни ра за на ред ну се зо ну у
Пр вој ли ги Ср би је у аме рич -
ком фуд ба лу. Пр ви део при -
пре ма ба зи ра се на сти ца њу
мо то рич ких спо соб но сти, а
игра чи уско ро тре ба да ста ве
ка ци ге на гла ве, па да поч ну да
ра де на спре ма њу так тич ког и
тех нич ког де ла игре. За за вр -
шну фа зу при пре ма пла ни ра -
не су и кон трол не утак ми це.

На пад ће ове го ди не с по зи -
ци је кво тер бе ка пред во ди ти Ка -
ме рон Меј филд, два де сет тро го -
ди шњак из Ала ба ме. Играо је за

ко леџ „Кон кор ди ја” у Ала ба ми,
а по след ња еки па би ла му је
„Ар кан зас га торс”.

– За хва лан сам на ука за ној
шан си да играм за та ко сја јан
клуб. Љу ди из упра ве клу ба, ко -
ји су ко му ни ци ра ли са мном
по след њих ме се ци, већ су у ме -
ни ство ри ли осе ћај да сам део
по ро ди це. Има мо су пер од нос,
сјај ни су љу ди и дра го ми је да
сам их упо знао. Ово је ве ли ка
при ви ле ги ја за ме не. На ста -
вљам да жи вим свој сан, а то је
да играм нај бо љу игру на све ту.
Же лим да осво ји мо пр вен ство
– ре као је Ка ме рон Меј филд.

Аме ри ка нац ко ји је и про -
шле го ди не играо за Пан те ре,
Мајкл Кем бел, од лу чио је да и
у пред сто је ћој се зо ни бра ни
бо је пан че вач ког клу ба. Пан -
те ри ће ове го ди не би ти ја чи и
за не ко ли ко по врат ни ка, а то
су: Ди ми три је Сте фа но вић,
Де јан Гли го рић, Урош Јан ко -
вић, Ми лан Ку зма нов и Или ја
Опа лић. Офан зив ну ли ни ју су
по ја ча ли Не ма ња Фи ли по вић
из Обре нов ца и Да мир Кла рић
из Вр шца.

Се зо на у Пр вој ли ги Ср би је
у аме рич ком фуд ба лу по чи ње
сре ди ном мар та, а ти ту лу ће

бра ни ти Ди вљи ве про ви из
Кра гу јев ца. Пан те ри су про -
шлу се зо ну за вр ши ли на че -
твр том ме сту.

У са ли Тех нич ке шко ле у Же -
ле зни ку у не де љу, 5. фе бру а ра,
одр жа не су јед но днев не тре -
на жне ак тив но сти бад мин тон
се лек ци ја на ше зе мље.

Ме ђу ре пре зен та тив ци ма
Ср би је на шли су се и так ми -

ча ри БК-а Ди на мо Бо ја на Јо -
ва но вић, Ма ри ја Са мар џи ја,
Ми хај ло Виг и Ва ња Бо кан,
као и так ми ча ри БК-а Пан че -
во На та ли ја Бо ха ре вић, Са ња
Пе рић, Ан ђе ла Вит ман и Сте -
фан Ми ја то вић.

Два три јум фа, два
ре кор да

Глав ни циљ – 
Европ ско пр вен ство

У на шем глав ном гра ду је
про шлог ви кен да одр жа но
Пр вен ство Ср би је у атле ти ци
за се ни ор ке и се ни о ре. То
так ми че ње је ујед но би ло и
из бор но за на ци о нал ну ре -
пре зен та ци ју, пред ко јом су
из у зет но на пор на ис ку ше ња,
по чев од ве ли ког ме ђу на род -
ног ми тин га „Ср би ја опен”,
пре ко Бал кан ског шам пи о на -
та, па све до Пр вен ства Евро -
пе, ко је ће би ти одр жа но у
Бе о гра ду.

Над ме та ње нај бо љих срп -
ских атле ти чар ки и атле ти -
ча ра до не ло је мно го ра до сти
и љу би те љи ма спор та у Пан -
че ву. Зо ра на Бар јак та ро вић,
чла ни ца Атлет ског клу ба Ди -
на мо, оки ти ла се две ма злат -
ним ме да ља ма, па је та ко по -
твр ди ла да је тре нут но нај бр -
жа де вој ка у на шој зе мљи. Зо -
ра на је по ста ла др жав на
шам пи он ка у тр ка ма на 60 и
200 ме та ра.

Пр вог да на так ми че ња, у
из у зет но уз бу дљи вој тр ци на
60 ме та ра, Зо ра на је три јум -
фо ва ла с но вим лич ним ре -
кор дом, ко ји са да из но си –
7,56 се кун ди. Иа ко вид но
умор на и емо тив но ис пра -
жње на по сле осва ја ња нај сјај -
ни јег од лич ја, Зо ра на је и
дру гог да на так ми че ња за бли -
ста ла пу ним сја јем. Смо гла је
сна гу, са мо у ве ре но иза шла на

ста зу и још јед ном по ка за ла
да је нај бо ља сприн тер ка у
Ср би ји. Тр ку на 200 ме та ра
Зо ра на Бар јак та ро вић је ис -
тр ча ла у вре ме ну 24,86 и та ко
по ста ви ла но ви лич ни ре корд
и осво ји ла још јед ну ти ту лу
шам пи о на. Сва ка част!

На ша су гра ђан ка је и овог
пу та по ка за ла свој јак ка рак -
тер и ка ко се тре ба но си ти са
огром ним при ти ском. Би ла
је нај бо ља ка да је би ло нај по -
треб ни је, па ви ше не ма ни ка -
кве ди ле ме да је са зре ла за
нај ве ћа атлет ска до стиг ну ћа.
Ове го ди не је има ла укуп но
осам на сту па и три јум фо ва ла
је осам пу та. Што је нај ва -
жни је, по ла ко се при бли жа ва
нор ми за се ни ор ско Пр вен -
ство Евро пе у Бе о гра ду, од 3.
до 5. мар та.

Да је сприн тер ска атлет ска
шко ла АК-а Ди на мо ме ђу
нај бо љи ма у Ср би ји, до ка зао
је и Да ни јел Ко зло вач ки, ко ји
је за у зео сед мо ме сто у фи на -
лу тр ке на 60 ме та ра. Он је
го то во по чет ник, па се од ње -
га оче ку ју још бо љи ре зул та -
ти у лет њем де лу се зо не. Му -
шка шта фе та клу ба из на шег
гра да осво ји ла је че твр то ме -
сто у над ме та њу на 4 x 400
ме та ра, а тр ча ли су: Да ни јел
Ко зло вач ки, Пе тар Ивач ко -
вић, Ми лош Га шо вић и Иван
Бо жа нић.

У на ред ном пе ри о ду чла -
но ви АК-а Ди на мо на сту пи ће
на Пр вен ству Ср би је за мла ђе
и ста ри је пи о ни ре, а Зо ра ни
Бар јак та ро вић пред сто ји се -
ри ја ме ђу на род них ми тин га.

Срећ но!

СПОРТ
Петак, 10. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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У су бо ту про тив 
Пар ти за на у Бе о гра ду

Ру ко мет ни клуб Ди на мо је у
пр вом де лу се зо не био нај при -
јат ни је из не на ђе ње у срп ској
ели ти. Но вај ли ја у Су пер ли ги
„зи мо вао” је на тре ћем ме сту,
тик иза Вој во ди не и Цр ве не
зве зде. Да би „жу то-цр ни” на -
ста ви ли тим пу тем, Иван Пет -
ко вић је сво јим мом ци ма дао
са мо де се так сло бод них да на,
око но во го ди шњих и бо жић -
них пра зни ка, па је рад за по -
чет већ 9. ја ну а ра.

Тре ни ра ло се два пу та днев -
но у на шем гра ду, а од 22. до
29. ја ну а ра екс пе ди ци ја Ди на -
ма бо ра ви ла је у Бе че ју, где је
спро ве ла ве ли ки део при пре ма.

– Пре све га мо рам да за хва -
лим ру ко вод ству клу ба, ко је је
ус пе ло да у овим те шким вре -
ме ни ма обез бе ди сред ства и
омо гу ћи нам при пре ме у гра -
ду на Ти си. Има ли смо за и ста
фе но ме нал не усло ве за рад,
по чев од сме шта ја и ис хра не,
пре ко те ре та не, до ба зе на и
ха ле. Љу ди из Спорт ског цен -
тра „Ђор ђе Пре дин Ба џа” би ли
су из у зет но љу ба зни и го сто -
при мљи ви. Ат мос фе ра у еки -
пи је фе но ме нал на, а је дан од
раз ло га за то је и од ла зак на
при пре ме, где је, по ред па кле -
ног ра да, ва жна и со ци ја ли за -
ци ја игра ча – ре као је шеф
струч ног шта ба Ди на ма Иван
Пет ко вић.

Бран ко Ра да но вић и ње го ви
са и гра чи од и гра ли су и се дам
кон трол них утак ми ца то ком
при пре ма.

– Мом ци су за и ста из ван -
ред но ра ди ли од са мог по чет -
ка при пре ма. Про фе си о нал но

ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У АТЛЕ ТИ ЦИ

ЗО РА НА БАР ЈАК ТА РО ВИЋ
НАЈ БР ЖА У СР БИ ЈИ

РУ КО МЕ ТА ШИ ДИ НА МА НА СТА ВЉА ЈУ ПО ХОД У СУ ПЕР ЛИ ГИ

СПРЕМ НИ ЗА НО ВА ИС КУ ШЕ ЊА

И ПАН ТЕ РИ РА ДЕ ПУ НОМ ПА РОМ

ЗА НО ВУ СЕ ЗО НУ – ЈА ЧИ ТИМ

На из бор ној скуп шти ни Стре -
љач ког са ве за Вој во ди не, одр -
жа ној 3. фе бру а ра у Но вом Са -
ду, иза бра но је но во ру ко вод -
ство тог са ве за са че тво ро го ди -
шњим ман да том. Пред сед ник
је по но во Дра ган Алим пи је вић
из Ин ђи је, а за чла на Управ ног
од бо ра име но ван је и пан че -
вач ки вр хун ски стре лац Га -
бри јел Да у то вић. Сед ни цу је
во дио до са да шњи пот пред сед -
ник ССВ, та ко ђе наш су гра ђа -
нин, Си ни ша Вељ ко вић, ко ји
је на кон сед ни це до де лио при -
зна ња нај у спе шни јим так ми -
ча ри ма у 2016. го ди ни.

Из СД-а „Пан че во 1813” по -
хва ле су до би ли: Ива на Ви -
слав ски (нај бо ља пи о нир ка у
Вој во ди ни, тре ћа у Ср би ји),
Де јан Пе шић (нај у спе шни ји
се ни ор у Вој во ди ни, че твр ти у Ср би ји), Ђор ђе Јов че вић (дру -

ги мла ђи ју ни ор у Вој во ди ни),
Да вид Да у то вић (дру ги ка дет
у Вој во ди ни), Иси до ра Сто ја -
но вић (тре ћа мла ђа ју ни ор ка у
Вој во ди ни) и Ма ри ја Алек сић
(пе то пла си ра на пи о нир ка у
Вој во ди ни).

У исто вре ме у Кра гу јев цу је
одр жа но дру го ко ло Ку па Ср -
би је за мла ђе ка те го ри је, у ко -
јем је осмо ро мла дих стре ла ца
из на ше га гра да оства ри ло за -
па же не ре зул та те.

Ма ри ја Алек сић је с 385 кру -
го ва осво ји ла три но ва бо да у

ка те го ри ји ка дет ки ња у га ђа њу
из ва зду шне пу шке, док је Ђор -
ђе Јов че вић за ра дио два бо да у
га ђа њу из пи што ља у над ме та -
њу мла ђих ју ни о ра. Пи о ни ри
Те о до ра Кон дић и Сте ван Ка -
ли нић по ста ви ли су лич не ре -
кор де и на ја ви ли но ве успе хе.

С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

ПРИ ЗНА ЊА ПАН ЧЕ ВАЧ КИМ СТРЕЛ ЦИ МА

тра је до ју на, па се тре ба што
бо ље при пре ми ти. Већ у пр -
вом ко лу на став ка оче ку је мо
те шко го сто ва ње у Бе о гра ду и
мег дан с Пар ти за ном. „Цр но-
бе ли” су се до бро по ја ча ли у
па у зи, мно го бо ље игра ју на
свом те ре ну, па мо ра мо да
бу де мо кон цен три са ни свих
ше зде сет ми ну та уко ли ко же -
ли мо да оства ри мо по зи ти -
ван ре зул тат – ја сан је Пет ко -
вић.

У ре до ви ма пан че вач ког су -
пер ли га ша би ло је и про ме на
у играч ком ка дру. Ог њен Ра -
до њић је оти шао у Вој во ди ну,
а Јо ван Кр стев ски у Ја бу ку.
Ипак, на ви ја че Ди на ма мо же
да ра ду је по вра так у еки пу Јо -
ва на Сто ја но ви ћа, ко ји се

успе шно опо ра вља по сле опе -
ра ци је ко ле на.

– Наш циљ је ја сан. Же ли мо
у плеј-оф и не од у ста је мо од за -
цр та ног пла на. Иа ко има мо те -
жак рас по ред, си гу ран сам да
ће мом ци по ка за ти ка рак тер
као што су то чи ни ли и у пр вом
де лу шам пи о на та. По сле Пар -
ти за на, на на шем те ре ну игра -
мо про тив Ју го ви ћа, а он да
има мо два уза стоп на го сто ва -
ња, и то ка ква – Вој во ди ни и
Цр ве ној зве зди. Без об зи ра на
све, у сва ку утак ми цу ула зи мо
са са мо јед ном же љом: да по бе -
ди мо – с мно го оп ти ми зма
при ча Иван Пет ко вић.

Утак ми ца с Пар ти за ном би -
ће одр жа на у су бо ту, 11. фе -
бру а ра, од 19 са ти.

се од но се пре ма оба ве за ма.
Не ће нас успа ва ти од лич ни
ре зул та ти из пр вог де ла се зо -
не, же ли мо да ра ди мо још ја че
и ква ли тет ни је и да на ста ви мо
кон ти ну и тет до брих ре зул та -
та. У спор ту се ми ну ли рад не
вред ну је, ва жна је са мо на ред -
на утак ми ца – до дао је по пу -
лар ни Пет ко.

То ком при прем ног пе ри о да
ру ко ме та ши Ди на ма су од ме -
ри ли сна гу с Вој во ди ном, Ме та -
ло пла сти ком, Ру да ром, Спар та -
ком, Ла во ви ма...

– Кон трол ни ме че ви су по -
слу жи ли за уи гра ва ње не ких
так тич ких ва ри јан ти. Још
јед ном по хва љу јем мом ке,
јер су по ка за ли из у зет ну
спрем ност. Пр вен ство је ду го,

Стране припремио

Александар
Живковић

ОКУПЉАЊЕ ТАЛЕНАТА

КЛИН ЦИ У РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ

Ка ме рон
Меј филд 



ски са чу ва ле пред ност до кра ја
се та и из јед на чи ле на 1:1.

Нај у збу дљи ви ји и нај не и -
зве сни ји био је тре ћи пе ри од
утак ми це. Игра ла се „атом ска”
од бој ка. Ди на мо је по вео с 3:0,
али је на тех нич ки тајм-аут
Ви зу ра оти шла с три по е на
„ви шка” (9:12). Убр зо су Је ле -
на Ме да ре вић, Ни на Ко цић,
Ка та ри на Си мић и Је ле на Ла -
зић вра ти ле не из ве сност у меч
(16:16), а он да се Ди на мо „од -
ле пио” на два по е на (20:18 и
23:21) и пр ви је сти гао и до
сет-лоп те (24:23). На жа лост
љу би те ља од бој ке у на шем
гра ду, „ла ви це” ни су ус пе ле да
из др же до кра ја. Ис ку сне од -
бој ка ши це шам пи о на ус пе ле

бо да. Иде мо да ље, на ста вља мо
да тре ни ра мо, при пре ма мо се
за сле де ћи пр вен стве ни меч
про тив Је дин ства из Ужи ца,
али и за фи нал ни тур нир Ку па
Ср би је – ре кла је на кон фе -
рен ци ји за но ви на ре по сле
утак ми це Дра га на Мар ко вић,
ка пи тен Ди на ма.

„Ла ви це” за у зи ма ју пе то ме -
сто на та бе ли, са 23 бо да, а на -
ред ног ви кен да по но во игра ју
пред до ма ћом пу бли ком – у
Пан че во до ла зи ужич ко Је -
дин ство.

Од бој ка ши стар че вач ког
Бор ца су оправ да ли уло гу фа -
во ри та у Ве ли ком Гра ди шту.
Они су у 13. ко лу Пр ве ли ге
до шли до но вих бо до ва и та ко

вић, Спа со је вић, Бу лић, Га -
ври лов, Ми ле тић, Вла ди са -
вљев, Кне же вић, По знић и
Зин до вић.

Стар чев ци су са да на тре -
ћем ме сту, са ско ром од де вет
по бе да и че ти ри по ра за и са 29
бо до ва. Они ће иду ћег ви кен да
на свом те ре ну уго сти ти ва -
љев ски ВА-014, ко ји има исти
скор. Би ће то још јед на утак -
ми ца за ужи ва ње, али и дер би
14. ко ла Пр ве ли ге.

У Дру гој ли ги „Се вер” Од -
бој ка 013 оства ри ла је још јед -
ну по бе ду. Де вој ке ко је пред -
во ди тре нер Иван Кр го вић у
13. ко лу су на свом те ре ну са -
вла да ле Вр шац с мак си мал -
ним ре зул та том (3:0), па са да

СПОРТ
Петак, 10. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО – ЈЕДИНСТВО (У)

субота, 19 сати

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ – ВА014

субота, 16 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Футог: ФУТОГ – ОДБОЈКА 013

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ниш: КОНСТАНТИН–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – Н. ПАЗОВА

недеља, 18.30

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Шимановци: ШИМАНОВЦИ–ЈЕДИНСТВО

Панчево: ДИНАМО–ПИНК

недеља, 16 сати

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–ВИЗУРА 1:3

ПРВА ЛИГА

В. Градиште: ВГСК–БОРАЦ 1:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ВРШАЦ 3:0

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–ДИНАМИК 70:95

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Кула: ХАЈДУК – КРИС КРОС 98:75

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ОПОВО 99:82

Војка: ВОЈКА–БНС 71:62
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Neuhaus

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лд5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

„Ла ви це” пру жи ле
сја јан от пор фа во ри ту

Бо рац сла вио и у 
Ве ли ком Гра ди шту

Од бој ка 013 ни же 
по бе де

Че тр на е сто ко ло Су пер ли ге за
од бој ка ши це до не ло је 2. фе -
бру а ра у Ха лу спор то ва на
Стре ли шту је дан сја јан, пра ви
пр вен стве ни меч. Око пет сто
љу би те ља игре пре ко мре же
ужи ва ло је у дво бо ју пан че вач -
ких „ла ви ца” и шам пи о на на -
ше зе мље. Игра ло се же сто ко,
пр шта ло је на те ре ну... На кра -
ју су се ра до ва ле Бе о гра ђан ке,
али да је ре зул тат био и дру га -
чи ји, не би би ло не пра вед но:
Ди на мо –Ви зу ра 1:3, по се то ви -
ма 21:25, 25:23, 25:27 и 18:25.

Де вој ке ко је пред во ди тре -
нер Алек сан дар Вла ди са вљев
сјај но су за по че ле ову утак ми -
цу. Ни су се упла ши ле ве ли ког
ри ва ла, на про тив, на па ле су
про тив ни ка, па су вр ло бр зо
сти гле до ле пе пред но сти.
Дра га на Мар ко вић је сјај ним
сер ви си ма на те ра ла тре не ра
Ви зу ре да при ре зул та ту 8:4
за тра жи тајм-аут, али ни тај
по тез ни је мно го по мо гао
шам пи он ка ма. Је ле на Ла зић
је ле те ла по те ре ну, а ка да је
бло ком је дан на је дан Је ле на
Ме да ре вић до ве ла Ди на мо у
вођ ство од 10:5 и ка да се учи -
ни ло да ће „ла ви це” на ста ви ти
да „ме љу” ри ва ла, до шло је до
пре о кре та. Ви зу ра се кон со ли -
до ва ла, по ја ча ла тем по игре,
пре у зе ла ини ци ја ти ву и „окре -
ну ла” ре зул тат. Ушло се у не -
из ве стан фи ниш се та, али су
шам пи он ке по ве ле с 1:0.

Дру ги део утак ми це имао је
пот пу но дру га чи ји ток. Бе о гра -
ђан ке су по ве ле са 4:0, али „ла -
ви це” ни су устук ну ле. Раз и гра ле
су се Ка та ри на Си мић и Ни на
Ко цић, од лич не су би ле Ја на
Ћук и Ми ле на Спре мо, а ли бе -
ро Са ња Ђур ђе вић од ра ди ла је
огро ман по сао у од бра ни. Пан -
чев ке су из јед на чи ле на 16:16,
убр зо и по ве ле са два по е на
раз ли ке, а он да су, на сре ћу
број них сим па ти зе ра, ру тин -

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ШАМ ПИ ОН СЕ ПРО ВУ КАО...ПЕ ХАР 

МАЛИМ „ЛАВИЦАМА”
Пре по чет ка утак ми це Су пер -
ли ге из ме ђу од бој ка ши ца Ди -
на ма и Ви зу ре по кло ни ци игре
пре ко мре же у Ха ли спор то ва
на Стре ли шту при су ство ва ли
су ма лој све ча но сти.

На и ме, пред сед ник Од бој -
ка шког са ве за Вој во ди не Пе -
тар Бо гу но вић уру чио је Да ши
Ми ха и ло вић, ка пи те ну ју ни -
ор ске еки пе Ди на ма, пе хар за
осво је но дру го ме сто у не дав но
за вр ше ној Ју ни ор ској ли ги
Вој во ди не. 

Тре не ри ма Сло бо да ну Ра ди -
во је ви ћу и Ива ну Мар ко ви ћу,
као и игра чи ца ма, ме да ље је
по де лио Бо жа Ко јић, члан
пред сед ни штва ОСВ. 

АН ЂЕ ЛА НАЈБОЉА
Пр вен ство Вој во ди не у џу ду
за ка де те одр жа но је 4. фе бру -
а ра у Ка ћу. У кон ку рен ци ји
152 мла да бор ца од лич не ре -
зул та те оства ри ли су и на ши
мла ди су гра ђа ни.

Ди на мо се пред ста вио са
шест так ми ча ра. Ан ђе ла Ран ђе -
ло вић је осво ји ла нај сјај ни је
од лич је, а Вук Ко шић се оки тио
брон зом. По ред њих, на др жав -
ни шам пи о нат су се пла си ра ли
и Ни ко ла До стић и Или ја Кр -
стић, али и Ан дреа Сто ја ди нов,
ко ја има ди рек тан пла сман као
про шло го ди шња по бед ни ца и
осва јач европ ске ме да ље.

УСПЕ ШНИ АКА ДЕМ ЦИ
Со ли дан на ступ на Пр вен ству
Вој во ди не има ли су и чла но ви
ЏК-а „Ака де ми ја Јо чић” из
Стар че ва, ко је је пред во дио
тре нер Мар ко Јо чић.

Иа ко су тек пр ва го ди на ка -
дет ског уз ра ста, так ми ча ри су
се сјај но бо ри ли. Алек са Пе рак,
знат но лак ши од сво јих ри ва ла,
ве ли ком же љом и бор бе но шћу
ус пео је, по бе дом за пла сман на
пе то ме сто, да обез бе ди уче шће
на Пр вен ству Ср би је. Ми на
Илић је у бор би за брон за ну ме -
да љу ипо ном са вла да ла сво ју
про тив ни цу, па ће се и она на -
ћи на др жав ном шам пи о на ту.
Над ме та ли су се и Сте фан
Шни цер и Ла зар Сто ја но вић.

ДВЕ БРОН ЗЕ
За па же не ре зул та те у Ка ћу
оства ри ли су и так ми ча ри ЏК-а
Пан че во, ко је је пред во дио
тре нер Мар ко Ата на сов.

Ана Лу пу лов и Ка та ри на
Пу тић осво ји ле су брон за не
ме да ље, а на Пр вен ство Ср би -
је, ко је ће би ти одр жа но у Бе о -
гра ду 25. фе бру а ра, пла си ра ли
су се и Ла зар Ал би ја нић и Јо -
ва на Ми ло шев.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Као рет ко ко ји бок сер ски ко -
лек тив у зе мљи, БК Про фе си -
о на лац из на ше га гра да не са -
мо да је ус пео да пре жи ви вре -
ме тран зи ци је овог спор та већ
и да се ома со ви и да по сти же
за па же не ре зул та те на свим
тур ни ри ма на ко ји ма ње го ви
чла но ви уче ству ју.

БК Про фе си о на лац се ак -
тив но укљу чио у про је кат под
на зи вом „На ци о нал на шко ла
бок са”, ко ји је на ме њен де вој -
чи ца ма и де ча ци ма од де сет
до че тр на ест го ди на, а чи ји је
циљ да по ла зни ци овла да ју
тех ни ком овог олим пиј ског
спор та ра ди оства ри ва ња вр -
хун ских спорт ских ре зул та та
и здра вог на чи на жи во та. Овај
про грам се спро во ди под ру -
ко вод ством Звон ка Ди ми три -
је ви ћа, ли цен ци ра ног АИ БА
тре не ра и ме на џе ра у спор ту,
ина че пр вог чо ве ка БК-а Про -
фе си о на лац.

Го ди на ко ја је за на ма оста -
ће злат ним сло ви ма упи са на у
исто ри ји клу ба из на ше га гра -
да. На по је ди нач ном Пр вен -
ству Ср би је у свим уз ра сним
ка те го ри ја ма БК Про фе си о на -
лац је у 2016. го ди ни осво јио
чак де вет на ест ме да ља, што је
ап со лут ни ре корд, а уз то је и
је ди ни клуб ко ји је у јед ној
так ми чар ској го ди ни ус пео да

осво јио од лич ја у свим ка те го -
ри ја ма.

Јо ван Мир ко вић је био нај -
бо љи у кон ку рен ци ји пи о ни ра,
сре бр не ме да ље су за слу жи ли
Јо ван Са ли фо вић, Вук ша Рад -
ма но вић и Јо ван Жи лић, а
брон за не Бо рис Мар ко вић и
Ср ђан Ра ду. У ка те го ри ји шко -
ла ра ца Да ни јел Ра ду за слу жио
је сре бро, а брон зе су при па ле
Стра хи њи Ан ти ћу, Све ти Уско -
ко ви ћу и Мар ку Ло за нов ском.
Ви то мир Ду ми тру је по стао ју -
ни ор ски шам пи он Ср би је, сре -
бр не ме да ље су осво ји ли Кри -
сти јан Ко че вић, Ми ле Ни ко -
лић и Кон стан тин Ко ва че вић,

а брон за не Мар ко То мић и
Бра ни слав Ба љак. У ка те го ри -
ји мла дих Ди ја на Ми рић је за -
слу жи ла сре бро, а Јо ван ка Ра -
ду ло вић је по ста ла шам пи он -
ка Ср би је у ка те го ри ји се ни ор -
ки. Та ко ђе ме ђу се ни о ри ма,
Мар јан Трај ков ски је осво јио
брон за но од лич је.

Зво ни мир Ди ми три је вић је
ан га жо ван и као се лек тор ре -
пре зен та ци је Ср би је за шко -
лар це и за же не. Под ње го вим
ру ко вод ством, на шој зе мљи је
на Европ ском шам пи о на ту у
За гре бу за шко лар це при па ла
брон за на ме да ља. Од лич је
истог сја ја за слу жи ла је и Јо -

ван ка Ра ду ло вић, члан БК-а
Про фе си о на лац, сјај ним на -
сту пи ма за наш на ци о нал ни
тим на Ку пу на ци ја.

У ли ги Бок сер ског са ве за Бе -
о гра да, у кон ку рен ци ји пре ко
30 клу бо ва, БК Про фе си о на -
лац је убе дљи во три јум фо вао,
са 144 по е на. Дру го пла си ра на
Го ша из Сме де рев ске Па лан ке
осво ји ла је 110, а Рад нич ки је,
са 90 бо до ва, за у зео че твр то
ме сто.

Чла но ви овог спорт ског ко -
лек ти ва оче ку ју ве ли ка ис ку -
ше ња и у 2017. го ди ни, а же ле
да на ста ве до бро ута ба ним пу -
тем – да осва ја ју тро фе је.

БОК СЕР СКИ КЛУБ ПРО ФЕ СИ О НА ЛАЦ МЕ ЂУ НАЈ БО ЉИ МА У СР БИ ЈИ

МЕ ДА ЉЕ, ТИТУЛЕ, РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ТИВ ЦИ...

ЛА У РЕ А ТИ
Као и сва ке го ди не, у ор га ни -
за ци ји Спорт ског са ве за оп -
шти не Опо во кра јем ја ну а ра
се тра ди ци о нал но до де љу ју
при зна ња за нај бо ље по је дин -
це и спорт ске ко лек ти ве у
прет ход ној го ди ни.

У се ни ор ској кон ку рен ци ји
до ми ни ра ли су чла но ви клу ба
Дра гон из Сеф ке ри на, па су за
нај бо ље у 2016. го ди ни иза -
бра ни Ми ли ца Ста јић и Ни ко -
ла Стан ков.

су да се из ву ку из не у год не си -
ту а ци је, да пре о кре ну ре зул тат
и по ве ду са 2:1.

Пи та ње по бед ни ка та да је
би ло од лу че но. Од бој ка ши -
ца ма Ди на ма, ко је су и фи -
зич ки и емо тив но би ле ис -
тро ше не, па ла је кон цен тра -
ци ја, па је Ви зу ра ру тин ском
игром сти гла до по бе де и сва
три бо да.

– Че сти там Ви зу ри на по бе -
ди. Ни смо игра ле ло ше, али
пад кон цен тра ци је у тре ћем
се ту ко штао нас је бар јед ног

на ста ви ли низ по бе да, али и
тр ку за во де ћим тан де мом
(Мла ди рад ник и Спар так) на
пр вен стве ној та бе ли: ВГСК–
Бо рац 1:3, по се то ви ма 21:25,
25:19, 21:25 и 23:25.

Гра ди штан ци су пру жи ли
со ли дан от пор Да во ру Ми ло -
ше ви ћу и ње го вим са и гра чи -
ма, али ни су има ли до вољ но
зна ња ни сна ге да на чи не из -
не на ђе ње. Тре нер Ду шан Јо -
вић имао је на рас по ла га њу
еки пу у са ста ву: Син ђе лић,
Рај ко вић, Лу ко вић, Ми ло ше -

за у зи ма ју че твр то ме сто на та -
бе ли, са 26 бо до ва.

– Пре за до во љан сам. Де вој ке
су и овог пу та да ле свој мак си -
мум. Ушли смо у до бру фор му,
па оче ку јем да ће мо та ко на -
ста ви ти. Утак ми цу је пре све га
од ли ко ва ла ди сци пли на у на -
шој игри, а обе ле же на је по -
врат ком Ка та ри не Шо шта рић
на те рен – ис та као је Иван Кр -
го вић, тре нер Од бој ке 013.

Иду ћег ви кен да Пан чев ке
иду у Фу тог на мег дан са исто -
и ме ним до ма ћи ном.
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Ма ша Гу лан,
гим на зи јал ка:
     
– С об зи ром на то 
да у пе так идем на
опе ра ци ју крај ни ка,
то ком це лог ви кен да
ћу се од ма ра ти код
ку ће. Нај ве ро ват ни је
ћу гле да ти се ри је и
чи та ти не ку књи гу.

Ан дреа Ар сић,
гим на зи јал ка:
    
– За ви кенд ћу би ти 
код ку ће, од ма ра ћу 
се од шко ле и гле да ћу
се ри је. Та ко ђе, мо жда
ћу пре ко да на оти ћи 
на при ва тан час 
ен гле ског је зи ка.

Ву ка шин Та ра бић,
сред њо шко лац:
     
– У су бо ту ћу с дру штвом
ићи у „По гон” на треп
жур ку, а мо жда ћу иза ћи
иу пе так, у дво ра ну
„Апо ло”. С об зи ром 
на то да идем у 
гим на зи ју, пре ко да на 
ћу нај ве ро ват ни је 
учи ти за шко лу.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Звук
Ин вен ти ван млад свет уме да за лу та. Ево, на при мер, ау то ри

овог гра фи та по ку ша ли су да до ча ра ју ка ко из гле да пра ње мо зга.

    Ста виш са др жај гла ве у веш-ма ши ну, пу стиш во ду и до зи раш

пра шак, од вр неш на нај ја че и – пр жи!

    Хај де, мо жда и мо же да про ђе, али да ле ко је јед но став ни је да

од вр неш звук до да ске док гле даш про грам на „ру жи ча стој” те -

ле ви зи ји. И не са мо на њој.

Ви де ти
Ви ди мо се. Ове две ре чи ко ри сти мо то ли ко че сто да су из гу би ле

пр во бит ни сми сао, по ста ле су по шта па ли ца у ко му ни ка ци ји.

    А оно дру го мо гу ће зна че ње – ви ди мо се бе, као по гле дај мо у

се, рет ко ка да је у упо тре би. У дру штву у ко ме је во а јер ство, бу -

ље ње у раз не ри ја ли ти ТВ про гра ме, оми ље на вр ста за ба ве ма -

се, ма ло ко се ба ви ин тро спек ци јом. Тек по не кад ста ви мо на о ча -

ре за гле да ње у да љи ну и ба ци мо по глед ка ре тро ви зо ру да се

се ти мо ода кле смо кре ну ли и че му стре ми мо.

У ру пи
Кад смо већ код ме ди ја: мно ги од њих су прет ход них го ди на за -

кљу ча ни. Пре о ста ли су, ско ро, уни фор ми са ни.

    За то су са да по што ва о ци соп стве ног мо зга у (не)при ли ци да

се оду ше вља ва ју ка да на ле те на ре а лан при лог на те ле ви зи ји или

про чи та ју у но ви на ма из ве штај с кон фе рен ци је за но ви на ре не -

ке про ка же не стран ке.

    У ру пи иза ло ко та на ла зи мо се одав но, са мо о то ме ма ло ко

јав но го во ри. Ско ро ни ко.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ИЗНЕНАЂЕЊЕ ИПАК ИЗОСТАЛО
Лидер прејак за Тамиш

Следи пут у Ниш

Утакмицама шеснаестог кола прошлог
викенда је настављена првенствена тр-
ка за бодове у Кошаркашкој лиги Ср-
бије. Тамиш је на програму имао једно
од највећих искушења, јер му је госто-
вао лидер, Динамик из Београда, који
је, уз Вршац, главни кандидат за осва-
јање првог места, а већ сада је извесно
да ће се тим који предводи легендар-
ни тренер Мирослав Николић Мута
пласирати и у Суперлигу.

Дерби кола привукао је у Халу спор-
това на Стрелишту око 500 поклоника
игре под обручевима, који су уживали
у доброј кошаркашкој представи. До-
маћи тим је одлично отворио сусрет и
први део утакмице решио у своју ко-
рист, али за коначно изненађење није
имао снаге: Тамиш–Динамик 70:95, по
четвртинама 26:21, 14:29, 10:13 и 20:22.

Нема никакве дилеме – Динамик је-
сте у овом моменту боља екипа, али
резултат од 25 поена разлике ипак не
одсликава право стање на терену. У пр-
вој четвртини Никола Симић и њего-
ви другови играли су за сваку похвалу.
Паметним решењима у својој игри па-
рирали су јаким и чврстим гостима,
које је предводио Кимани Фред. Сјајан
је био Игор Кесар, који је у првој део-
ници постигао чак десет поена, а ва-

жно је и то да је служио и шут с дис-
танце, па су кошаркаши Тамиша уба-
цили и три „тројке” (Симић две и
Мирковић једну).

Колико-толико домаћин је великом
фавориту успевао да одолева и почет-
ком друге четвртине, али онда су усле-
дили погрешни потези, исхитрени
шутеви и грешке у додавању лопте...
Београђани су сваку прилику обилато
користили, па су на одмор отишли са
огромном предношћу од десет поена
(40:50).

У другом полувремену није било ни-
какве дилеме. Динамик је све конце
игре држао у својим рукама, па је ру-
тински овај меч привео крају.

– Реално, мислим да смо у овом тре-
нутку бољи од Тамиша. Имамо добар
тим, добар клуб, а квалитет показује-
мо резултатима током целе године.
Ипак, прибојавао сам се меча у Панче-
ву, јер веома ценим Тамиш и оно што
људи у том клубу раде. Пратим их си-
гурно десетак година и имам само ре-
чи хвале за овај врхунски спортски
колектив – рекао је на конференцији
за новинаре Мирослав Николић Мута,
тренер Динамика, али и помоћник се-
лектора Александра Ђорђевића у ре-
презентацији Србије.

Најефикаснији у редовима домаћег
тима био је Никола Симић, са дваде-
сет поена, а двоцифрен учинак имали

су још само Владимир Величковић
(14) и Игор Кесар (12 поена).

– Евидентна је разлика у квалитету.
То сам рекао и у најави утакмице. Ди-
намик је много ближи Јадранској ли-
ги него КЛС-у. Да би се таквом тиму
успешно парирало, односно да би се
неко бар понадао позитивном исходу,
морало би се десити да Динамик нема
добар дан, а с друге стране, морају се
испунити сви захтеви које игра нала-
же: врхунска енергија, пожртвовање,
изузетна концентрација, спортска ин-
телигенција у игри, све оно што ми на
терену нисмо имали – истакао је тре-
нер КК-а Тамиш Бојан Јовичић.

Панчевци сада заузимају пето ме-
сто, са 25 бодова, а идућег викенда го-
стују у Нишу, где им предстоји још
један тежак дуел с домаћим Констан-
тином.

У 15. колу Прве српске лиге Крис-
-крос је гостовао у Кули, где је играо
против домаћег Хајдука. Тим из наше-
га града је на овој утакмици играо са
само шест играча, јер су бројни мом-
ци изостали због болести и повреда.

Сви играчи који су ишли на утакми-
цу дали су свој максимум, чак и више
од тога, али нису могли да се одупру
спремнијем и снажнијем тиму дома-
ћина: Хајдук – Крис крос 98:75, по че-
твртинама 30:23, 30:16,15:18 и 23:18.

А. Живковић

Мини-припреме најбољих кошаркаша
Србије рођених 2002. године одржава-
ју се у Крагујевцу од 9. до 12. фебруара.
Међу одабранима је и Вук Кнежевић,
талентовани кошаркаш Крис-кроса, ко-
ји је пошао путем својих старијих дру-
гова Немање Дангубића, Александра
Илкића, Јована Грујића и Бојана Неши-
ћа, момака који су каријеру започели у
Крис-кросу, а облачили су и дрес с др-
жавним грбом Србије.

– За наш клуб је значајно то што је
Вук међу одабраним момцима, јер у
континуитету имамо кошаркаше који
се позивају у репрезентацију, што је
потврда систематичног рада у клубу,
где раде школовани тренери – рекао је
први човек КК-а Крис-крос Владимир
Илић.

Вук је позван у репрезентацију јер
је до сада већ био на ширем списку
кандидата, а учествовао је и у при-
премним камповима најталентовани-
јих кошаркаша које је организовао

КСС. Вук тренира кошарку седам го-
дина и висок је 197 цм. Карактеришу
га лепа кошаркашка грађа, добра

техника, одличан шут и изванредан
осећај за скок.

А. Ж.

КОШАРКАШ КРИС-КРОСА ПОЗВАН У РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ СРБИЈЕ

ВУК МЕЂУ ОДАБРАНИМА


