
ста нов ни ка, а на сео ску 51.838). Ауто -
бу си нај ве ћег пан че вач ког пре во зни -
ка пре во зе пут ни ке на једа на ест лини -
ја укуп не дужи не 199,1 кило ме тар.
Про сеч на дужи на јед не лини је у град -
ском сао бра ћа ју је 18,1 кило ме тар. То
је, како се нагла ша ва у Про гра му посло -
ва ња АТП-а, нело гич но, јер је та дужи -
на 2,5 пута већа од шири не тери то ри -
је на којој се нала зи Пан че во.

Нај ду же град ске лини је су 2 (Котеж
1 – Тесла – Доло во) и 3 (Ста ри Тамиш
– Пан че во – Јабу ка). Оне су дугач ке
27 одно сно 25 кило ме та ра и знат ним
делом изла зе ван тери то ри је град ског
под руч ја. Ти прав ци су дужи од лини -
је Пан че во –Бе о град (17 кило ме та ра
до „Дунав ста ни це” одно сно 20 кило -
ме та ра до глав не ауто бу ске ста ни це).
Лини ја до „Дунав ста ни це” ујед но је
и нај кра ћа АТП-ова међу ме сна лини -
ја, а нај ду жа је до Узди на (47 кило -
ме та ра).

Када је реч о пре о ста лим град ским
лини ја ма, нај кра ће су „четвор ка” (Цен -
тар – Месна зајед ни ца Мла дост – Минел,
дужи не око 6,55 кило ме та ра) и 5А (Месна
зајед ни ца Мла дост – Цен тар – Рафи не -
ри ја, дужи не око 7,4 кило ме тра).

Нај ве ћи број пут ни ка днев но се пре -
ве зе на лини ји 14 (Коте ж–О мо љи ца)
и на лини ји 3 (Јабу ка – Пан че во –
Ста ри Тамиш). На њима сао бра ћа нај -
ве ћи број пола за ка (35 на лини ји 14 и
27 на лини ји 3). После њих на врху
листе су лини је за Банат ски Бре сто -
вац, Банат ско Ново Село и Кача ре во,
са по 27 пола за ка. Тре ба има ти у виду
да прву лини ју кори сте и ста нов ни ци
Стар че ва и насе ља Котеж 2 да би се
пре ве зли до цен тра гра да или до фабри -
ка у јужној зони.

Ауто бу си ма град ског пре во за вози
се 70 одсто кори сни ка АТП-ових услу -
га, а оста так иде међу ме сним ауто -
бу си ма. Нај оп те ре ће ни ја је лини ја

Политика
Пословна

стабилност и јасан

развојни пут

» страна 4

цена 40 динара

Екологија
Новогодишња

хуманитарна акција

НИС-а

» страна 7

Хроника
Лазар Тркуља прва

панчевачка беба

» страна 8

Друштво
Песма и игра

суграђанима на дар

» страна 9

Село

Градска вода стигла у

четири места

» страна 11

Култура

Нова дела у фонду

Галерије савремене

уметности

» страна 12

Фото-репортажа
Базар и чаролија

разгалили Панчевце

» страна 29

Спорт
Шест деценија за понос 

» страна 31
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При хо ди пан че вач ког 
пре во зни ка у про шлој
годи ни били већи од 
дота ци ја из град ског буџе та

Посло ва ње и даље
оте жа ва ју нело јал на 
кон ку рен ци ја и ста ри 
ауто бу си

„Јав но кому нал но пред у зе ће АТП има
визи ју да поста не воде ћи пре во зник пут -
ни ка у реги о ну и да ква ли те том сво јих
услу га вра ти ста ре кори сни ке и осво ји
пове ре ње нових”, пише у Про гра му
посло ва ња АТП-а за 2018. годи ну.

Међу тим, наме ће се пита ње коли ко
је то изво дљи во ако се узме у обзир да
се у том доку мен ту може про чи та ти и
да на посло ва ње ове фир ме још увек
знат но ути чу нело јал на кон ку рен ци ја
у виду при ват них пре во зни ка и вели -
ки број изу зет но ста рих ауто бу са.

У про гра му посло ва ња може се про -
чи та ти и да је добар јав ни пре воз „од
фун да мен тал ног зна ча ја за ква ли тет
живо та ста нов ни ка Пан че ва” без обзи -
ра на пораст бро ја лич них ауто мо би ла
у гра ду. Наве де но је и неко ли ко циље -
ва АТП-а, а то су пове ћа ње ефи ка сно -
сти и обез бе ђи ва ње вишег ква ли те та
тран спорт них услу га, боља иско ри шће -
ност Ауто-базе, опти ми за ци ја људ ских
ресур са и ства ра ње еко ло шки при хва -
тљи вог јав ног пре во за пут ни ка у гра ду
ради зашти те живот не сре ди не. 

АТП оба вља јав ни пре воз пут ни ка
на тери то ри ји повр ши не 757 кило ме -
та ра на којој живи 136.049 ста нов ни -
ка (на град ску попу ла ци ју отпа да 84.211

ПЛА НО ВИ АТП-а ЗА ОВУ ГОДИ НУ

ВРА ТИ ТИ СТА РЕ, ОСВО ЈИ ТИ НОВЕ ПУТ НИ КЕ
Пан че во –Бе о град, јер се њоме днев -
но пре ве зе више од 6.500 пут ни ка.

Нај ма сов ни ја кате го ри ја међу
нашим сугра ђа ни ма који сва ко днев -
но иду ауто бу си ма за Бео град јесу сту -
ден ти (41,4 одсто). После њих су запо -
сле ни (38 одсто) и ђаци (10 одсто).
Важно је напо ме ну ти и то да зара де
од про да је кара та за Бео град уче ству -
ју са 70 одсто у струк ту ри при хо да
АТП-а, а све оста ле лини је са 30 одсто.

У Про гра му посло ва ња АТП-а за ову
годи ну наве ден је и пода так да је за међу -
ме сни пре воз потреб но 24 ауто бу са и 50
воза ча, а за град ски пре воз 37 ауто бу са и
97 воза ча. Није позна то има ли АТП
толи ко вози ла и шофе ра ако се узме у
обзир да они у послед ње вре ме све чешће
одла зе у ино стран ство јер су неза до вољ -
ни усло ви ма рада и при ма њи ма.

У Про гра му посло ва ња АТП-а за 2018.
годи ну пише и да се рас хо ди оства ру ју
у изно су за чети ри одсто мањем од пла -
ни ра ног, због насто ја ња руко вод ства да
ште ди где год је то могу ће. Када је реч
о при хо ди ма, они ће бити пет одсто
нижи од пла ни ра них јер се није пове -
ћао број пут ни ка, као и због дело ва ња
дивљих пре во зни ка.

Зани мљи во је и да је АТП имао веће
соп стве не при хо де него што је доби јао
од Гра да (595.128.864 пре ма 247.615.954
дина ра). На финан сиј ску ситу а ци ју у
АТП-у у вели кој мери ути чу и потра -
жи ва ња рад ни ка те фир ме који су доби -
ли суд ске про це се током прет ход них
годи на.

Руко вод ство АТП-а пла ни ра за ову
годи ну реа ли за ци ју про јек та „Еко-
вожња”. Он под ра зу ме ва сма ње ње потро -
шње гори ва и еми си је издув них гасо ва.

М. Глигорић

ЗИМСКЕ РАДОСТИ

В
Л

А
С

Н
И

К

О
С

Н
И

В
А

Ч

Ј
О

В
А

Н
 П

А
В

Л
О

В
И

Ћ

Похваљени
најхрабрији
» страна 5

У знаку Зоране, Бобе и
рукометаша „Динама”
» страна 30



нема сло бо де за меди је и нови на ре;
по кри ми на лу смо међу нај не бе збед -
ни ји ма у Евро пи; еко ном ска ситу а -
ци ја нам је ужа сна и није ни нај ма ње
тако ружи ча ста као што се сти че ути -
сак на осно ву изја ва држав них чел -
ни ка. То су само неке од често пона -
вља них кри ти ка.

Под ути ца јем тог црни ла и песи -
ми зма често не при ме ти мо да се обја -
ви нека пози тив на инфор ма ци ја из
које се може закљу чи ти да ипак није
све баш толи ко лоше као што на први
поглед изгле да.

Ових дана је обја вље но да је Срби -
ја у 2017. годи ни има ла нај ве ћи раст
тури зма у реги о ну југо и сточ не Евро -
пе и Меди те ра на, захва љу ју ћи чему
је оства ре на зара да од мили јар ду и
две ста мили о на дола ра. Овај пода так
није саоп штио нико од поли ти ча ра
из вла сти, већ Међу на род ни тури -
стич ки савез.

То није све, пошто је глав ни град
наше земље про гла шен шам пи о ном
послов ног тури зма у про шлој годи -
ни, тако ђе у реги о ну југо и сточ не
Евро пе и Меди те ра на, с при хо дом од
800 мили о на дола ра. Осим тога, Бео -
град је на врху Си-Ен-Ено ве листе нај -
за ни мљи ви јих европ ских тури стич ких
дести на ци ја. При јат но изне на ђе ње за
посе ти о це из ино стран ства била је и
Вој во ди на, која је при ву кла пажњу
заин те ре со ва них за гастро ном ску
пону ду, Дунав, кули нар ске спе ци ја -
ли те те и етно-тури зам.

Раз лог за опти ми зам је и купо ви на
кон це си ја за Аеро дром „Нико ла
Тесла”. Фран цу ска фир ма која ће

буду ћих два де сет пет годи на бити
вла сник тог више него важног објек -
та није „од јуче”, јер газду је над још
осам аеро дро ма широм све та. Ако се
таква ком па ни ја одлу чи ла да инве -
сти ра у Срби ји, та одлу ка сигур но
није доне та тек тако, пре ко ноћи.
Нема сум ње да су нови вла сни ци бео -
град ске вазду шне луке узе ли у обзир
да број пут ни ка из Бео гра да стал но
расте и да ће се тај тренд наста ви ти,
да се кон стант но пове ћа ва број пут -
нич ких и терет них ави о на који сле ћу
на бео град ски аеро дром или само
пре ле ћу наш вазду шни про стор (за
шта мора ју да пла ћа ју попри лич не
суме нов ца) итд.

Да у Срби ји није све баш црно како
мно ги мисле, при ча ју и изја вљу ју,
виде ло се и из изве шта ја Међу на род -
ног еко ном ског про гра ма о завр ше -
ном стенд бај аран жма ну са Срби јом.
У њему смо кри ти ко ва ни због неза -
вр ше не поре ске рефор ме и тран сфор -
ма ци је пре о ста лих пред у зе ћа у
држав ном вла сни штву, због ста ња у
пра во су ђу и држав не адми ни стра ци -
је која је пре гло ма зна. Међу тим, спи -
сак ства ри због којих смо похва ље ни
мно го је дужи од кри ти ка. На њему
су вред ност наци о нал не валу те, пад
јав ног дуга, ниска инфла ци ја, ства -
ра ње про сто ра за капи тал не инве сти -
ци је, благ пораст про дук тив но сти,
сма ње ње фискал них ризи ка, што ути -
че на отва ра ње нових рад них места,
и још мно го тога.

М. Г.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Бал на води.

На Тамишу, 6. јануара

Снимио Милан Шупица

Петак, 12. јануар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО
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МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Руска пословица

Зами сли
Нова годи на... А као да је јуче био про шло го ди шњи дочек. Све мислиш

пола ко, годи на је тек поче ла, а већ пола јану а ра оде. У гла ви се још увек

саби ра ју ути сци о томе шта све није, а могло је да буде. И шта јесте, а

није тре ба ло. Није да ту нема и добрих ства ри, али њих нека ко под ра зу -

ме ва мо. Оне које нису исте ра не до кра ја или нисмо дали још „оно нешто”

да све буде како тре ба, сто је изнад гла ве и не дају нам мира.

Ипак, освр ну ће мо се само на пози тив не при ме ре. Не може мо зао би ћи

пода так да је на нивоу гра да Пан че ва у кул ту ру у 2017. годи ни уло же но

око 300 мили о на дина ра, а после три де сет годи на деси ло се то да из

додат них изво ра буде обез бе ђе но још додат них 40 мили о на. За зна чај не

мани фе ста ци је и про јек те који годи на ма чине да наш град буде познат

широм реги о на и све та, ове годи не је подр шка дошла и од Покра ји не и

Репу бли ке. Није мала ствар у јед ној годи ни обе ле жи ти два де сет годи на

одр жа ва ња „Џез фести ва ла” и уго сти ти неке од нај ве ћих свет ских зве зда,

а да то ујед но испра те и чуве ни свет ски џез кри ти ча ри, који се сва ке

годи не изно ва задо вољ ни и усхи ће ни вра ћа ју у наш мали град. Важно је

поме ну ти и да је фести вал „Дани духов не музи ке” почео да се одр жа ва

тако ђе пре два де сет годи на, а да ће Пан че вач ко срп ско цркве но певач ко

дру штво, које га годи на ма орга ни зу је, ове годи не обе ле жи ти 180 годи на

посто ја ња. Позна то је коли ко је бога та исто ри ја нашег гра да, а ова ко

вред не и дра го це не мани фе ста ци је нео п ход но је него ва ти и ула га ти у

њихов даљи раз вој.

Још јед на похва ла може оти ћи и на рачун акци је „Кул ту ра на дар”,

која је покре ну та ове годи не, а наме ње на је мла ди ма који када напу не

осам на ест годи на, од Гра да доби ја ју вау че ре од 3.000 дина ра за пла ћа ње

ула зни ца за кул тур не дога ђа је. Уко ли ко се акци ја наста ви и све већи број

мла дих моти ви ше да буду актив ни кон зу мен ти ква ли тет них про гра ма,

на дуже ста зе овај потез може бити више него добар и у јед ном тре нут ку

има ће мо пра ву и актив ну публи ку. Но то ће вре ме пока за ти. Једи ни апел

је да се не уки да ју поно во ноћ ни ауто бу си, како би и деца из окол них

села могла да посе ћу ју кул тур на деша ва ња. Нова годи на је сти гла, одлу -

чи те да живот мало опле ме ни те кул ту ром.

Има мо нову при ли ку да окре не мо нови лист. Па да кре не мо из почет -

ка. Није лоша иде ја напи са ти на пар че ту папи ра: ја јед но став но желим

да ове годи не оства рим сле де ће циље ве… То може бити од раци о нал ног

до пот пу них фан та зи ја. Живот је чудо. Нека да редо след оства ри ва ња

жеља може да вас изне на ди. Поку шај те да зами сли те како бисте се осе -

ћа ли сле де ће годи не у ово вре ме ако све то успе те.

Поку шај те да буде те срећ ни и да сва ког дана барем јед ној осо би изма -

ми те осмех на лице. Довољ но је. Зами сли те како јед но став не ства ри могу

бити оне пра ве. А док зами шља те, про чи тај те сло бо дан пре вод песме

„Imagine” Џона Лено на, која је нека ко увек аде кват на у ово доба годи не.

Зами сли да не посто ји рај, вео ма је лако, само ако поку шаш. И да не

посто ји пакао испод нас, већ само небо изнад нас. Зами сли да сви људи

живе за овај тре ну так.

Зами сли да не посто је држа ве, то уоп ште није тешко. Да нема ниче га

због чега би људи уби ја ли или уми ра ли, или да не посто је рели ги је. Зами -

сли да сви људи живе у миру.

Можеш рећи да сам сањар, али нисам једи ни. Надам се да ћеш нам се

јед ног дана при дру жи ти и да ће сви на све ту бити као један.

Зами сли да нема мате ри јал них ства ри, питам се да ли уоп ште можеш.

Да не посто ји ни похле па ни глад, нити било каква брат ства. Зами сли да

сви људи деле један свет.

Ти можеш рећи да сам сањар, али нисам једи ни. Надам се да ћеш нам

се јед ног дана при дру жи ти и да ће сви живе ти сло жно као један.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Мирјана Марић Величковић

Да ли је баш све
црно

У нашој јав но сти све чешће се могу
чути изја ве да у Срби ји никад није
било горе и кри ти ке на рачун тре нут -
ног ста ња. Лоше нам је пра во су ђе;

АКО ЈУ РИШ ДВА ЗЕ ЦА, НЕ ЋЕШ УХВА ТИ ТИ НИ ЈЕД НОГ.



Од са мог отва ра ња,
кра јем 2016. го ди не,
Цен тар за хит ну и ре -
ста у ра тив ну сто ма то -
ло ги ју „Ни ко дент ме -
дик” ис ти че се по ква -
ли те ту услу га, са вре -
ме ној опре ми, про -
фе си о нал ном и љу -
ба зном осо бљу и при -
јат ном ам би јен ту.

Осим то га, све ве -
ћи број на ших су гра -
ђа на од лу чу је се за
услу ге ове сто ма то -
ло шке ор ди на ци је, ко јом ру -
ко во ди др Ђор ђе Ни ко лић, због
атрак тив них це на и мо гућ но -
сти пла ћа ња на од ло же но.

Због ве ли ког ин те ре со ва -
ња на ших су гра ђа на и су гра -

ђан ки, у „Ни ко -
ден ту” су од лу чи -
ли да по но во по -
кре ну ак ци ју у
окви ру ко је сви
они ко ји ма су
нео п ход не услу -
ге из обла сти
про те ти ке оства -
ру ју пра во на чак
30% по пу ста.

Ис ко ри сти те
ову при ли ку и за -
ка жи те пре глед
пу тем те ле фо на

064/21-75-056. Овај са вре ме -
ни и мо дер но опре мље ни цен -
тар на ла зи се пре ко пу та ста -
ре роб не ку ће, у Ули ци Мак -
си ма Гор ког 2.

Д. К.

сном ста њу и нала зи се на
интен зив ној нези.

– Мило ша су у бол ни ци на
Мал ти про гла си ли меди цин ским
фено ме ном. Када сам пре три
неде ље био тамо да га посе тим,
он је по прог но за ма лека ра био
мртав. Нису му дава ли ника кве
шан се. Ипак, сада је физич ки
добар толи ко да ће бити избег -
нут тран спорт сани те том. На
Бад њи дан је тек уста но вље но
да му је поло мље на нога, па од
тад носи гипс. Десно око му је у
лошем ста њу. Виде ће мо да ли
ће га опе ри са ти. За неко ли ко
месе ци га чека и опе ра ци ја вра -
ћа ња дела лоба ње. Има дели -
мич ну амне зи ју, али лека ри тамо
кажу да је то нор мал но, пого то -
во за њего во ста ње. Јако сам сре -
ћан сад када сам га поно во видео
– при ча Бојан.

Поред тога што је ситу а ци ја
у којој су се Ста ни са вље ви ћи
нашли сама по себи тра у ма тич -
на и што им се живот пре неко -
ли ко сед ми ца пот пу но про ме -
нио, вели ки про блем за ову
поро ди цу пред ста вља и то што
Милош у тре нут ку несре ће није
био здрав стве но оси гу ран у ино -
стран ству. Срби ја и Мал та, наи -
ме, нема ју пот пи сан уго вор о
покри ва њу тро шко ва хит них

здрав стве них услу га, тако да све
тро шко ве лече ња, опе ра ци је и
тран спор та сно си поро ди ца.

Пан чев ци сино ним за 
хума ност
Цена бол нич ког дана на Мал ти
изно си 1.000 евра, а посеб но се
пла ћа ју опе ра ци ја, одла сци на
ске нер, тра хе о ме три ја и сви оста -
ли пре гле ди и интер вен ци је. Да
је Милош морао да се вра ти с
Мал те авио-пре во зом, уз прат њу
еки пе лека ра, као што се доне -
дав но оче ки ва ло, то би кошта ло
око 30.000 евра. На сре ћу, тај
тро шак је сада избег нут. Ипак,
тро шко ви самог лече ња из дана
у дан расту, а поро ди ца ова ко
вели ку суму нема на рас по ла га -
њу те је сто га упу ти ла апел људи -
ма добре воље да допри не су да
се новац саку пи.

Ста ни са вље ви ћи ма су лека ри
у бол ни ци на Мал ти саоп шти ли
да ће тачан рачун доби ти пред -
сто је ћег викен да, при ли ком
Мило ше вог отпу ста. Наја ви ли
су да ће износ на њему бити око
25.000 евра. Депо зит од 5.000
евра поро ди ца је упла ти ла у сре -
ду, 10. јану а ра, а када Милош
буде напу штао бол ни цу, доби ће
и инфор ма ци ју до када мора да
буде упла ћен оста так суме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 12. јануар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Мла ди ћа на Мал ти
про гла си ли 
меди цин ским 
фено ме ном

Лека ри му нису 
дава ли ника кве 
шан се, а он се вра ћа
у Срби ју 
комер ци јал ним летом

Још јед но чудо: 
сма ње ни тро шко ви
лече ња

Наш сугра ђа нин Милош Ста -
ни са вље вић Зец (28), који је у
ноћи изме ђу 6. и 7. децем бра
про шле годи не дожи вео тешку
сао бра ћај ну несре ћу на Мал -
ти, вра ћа се у Срби ју нај ве ро -
ват ни је у неде љу, 14. јану а ра,
и наста вља лече ње на Кли нич -
ком цен тру у Бео гра ду.

Ове лепе вести обра до ва ће
све оне који су до сада помо -
гли у при ку пља њу нов ца за
Мило ше во лече ње и за тро шко -
ве тран спор та сани те том, који
на сву сре ћу Мило шу неће бити
нео п хо дан. Он ће се, како ства -
ри сада сто је, вра ти ти у нашу
земљу регу лар ним комер ци јал -
ним летом.

Савр ше но погре шна прог но за
Но тро шко ви Мило ше вог лече -
ња на Мал ти изно се око 25.000
евра, а у хума ни тар ним акци -
ја ма спро ве де ним од кра ја
децем бра до данас при ку пље -
но је око 10.000 евра. Сто га је
нов ча на помоћ и те како
потреб на и даље.

Да под се ти мо, у ноћи када
је дожи вео сао бра ћај ку, Милош
је с тежим повре да ма лица и
гла ве при мљен у бол ни цу
„Mater dei”, у којој је опе ри -
сан. Пре ма речи ма њего вог
бра та Боја на, опе ра ци ја је тра -
ја ла шест сати, након чега је
уве ден у инду ко ва ну кому.
После неко ли ко поку ша ја
Милош је про бу ђен из коме
16. децем бра. Сада је у све -

АПЕЛ ЗА ПОМОЋ НАШЕМ СУГРА ЂА НИ НУ

ЛЕКА РИ ГА ОТПИ СА ЛИ, АЛИ МИЛОШ 
ДОКА ЗАО ДА СУ ЧУДА МОГУ ЋА

А К Ц И Ј А

КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин

УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин

Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ

Општа болница Панчево

Прегледи се врше 
САМО СУБОТОМ

Заказивање радним данима 7–14 

путем телефона 013/21-90-900

АК ЦИ ЈА У „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ КУ”

По пуст 
на про те тич ке услу ге

КОН КУРС ЗА ИЗЛА ГАЧ КУ СЕЗО НУ 2018. ГАЛЕ РИ ЈЕ ЦЕН ТРА ЗА КУЛ ТУ РУ КОВИН

Јав ни позив за умет ни ке

ПРЕМИЈЕРА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Промо-филм о Долову
Пре ми је ра доку мен тар ног фил -
ма „У доло ви ма рав ни це” биће
одр жа на у Кул тур ном цен тру
Пан че ва у петак, 12. јану а ра,
од 19 сати.

Из жеље мла дих енту зи ја ста
да сво ју љубав и импре си ју пре -
ма при ро ди, тра ди ци ји и кул ту -
ри пред ста ве кроз објек тив каме -
ре и под стак ну на раз ми шља ње
о при род ним и кул тур ним богат -
стви ма села, про и за шло је, након
две годи не сни ма ња, дело „У
доло ви ма рав ни це”.

Путо ва њем кроз сан мла де
девој ке гле да о ци ће виде ти

скри ве не пре де ле бес крај не рав -
ни це с мно го доло ва. Сво јим
сном она исли ка ва плат но на

којем пред ста вља живот малог
чове ка на селу у потра зи за
искон ском сре ћом и под се ћа

нас на оби ча је, кул ту ру и тра -
ди ци ју на које поне кад намер -
но или слу чај но забо ра ви мо.

За сце на рио и режи ју био је
заду жен Бојан Вој нов, а филм
су сни ма ли Зоран Ком пар, Лука
Ива но вић и Пре драг Фили пов.
Музи ку је ком по но ва ла Лена
Гађан ски Eshana.

Након про јек ци је фил ма
пред ста ви ће се цркве ни хор
„Све ти Алек сан дар Нев ски” и
Кул тур но-умет нич ко дру штво
„Банат ски вез” из Доло ва фол -
клор ним коре о гра фи ја ма и
етно-песма ма. М. М. В.

– Добра вест је да смо изгле -
да доби ли неки попуст или је
неко урги рао, па је рачун знат -
но мањи него што смо оче ки -
ва ли да ће бити. До сада је у
хума ни тар ној акци ји саку пље -
но 983.000 дина ра, око 190
евра, 180 аустра лиј ских дола -
ра и око 2.000 аме рич ких. Чека -
мо и упла те из Опште бол ни це
и из Дома здра вља, где су се
запо сле ни који су то желе ли
одри ца ли по јед не днев ни це у
Мило ше ву корист. Орга ни зо -
ва на су још нека деша ва ња,
људи заи ста желе да помог ну
и од срца им хва ла на томе.
Ску пи ће мо сав новац уско ро,
надам се – каже Бојан.

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

Додат не инфор ма ци је могу
се доби ти од Боја на Ста ни са -
вље ви ћа путем теле фо на
066/300-985.

Д. Кожан

Цен тар за кул ту ру Ковин рас -
пи су је јав ни кон курс за изла -
га ње у ликов ној гале ри ји за
изла гач ку сезо ну 2018. Пра во
кон ку ри са ња има ју сви умет -
ни ци, кул тур ни рад ни ци и гра -
ђа ни Репу бли ке Срби је. Кон -
курс је отво рен до 1. фебру а ра.

Про грам ски кон цепт гале -
ри је Цен тра за кул ту ру Ковин
бази ра се на пре зен та ци ји
савре ме них умет нич ких токо -
ва. Кон курс је отво рен за умет -
нич ко изра жа ва ња без огра ни -
че ња у тех нич кој реа ли за ци ји.
Струч ни жири ода бра ће шест

изла га ча/про је ка та за изла гач -
ку сезо ну 2018.

Кон курс се рас пи су је за
аутор ске изло жбе и про јек те,
колек тив не и кусто ске пројект -
e, пер фор ман се, ради о ни це,
диску си је, пре да ва ња.

За кон курс је нео п ход но
доста ви ти основ не подат ке (оба -
ве зно важе ћу имејл адре су), опис
про јек та до две хиља де карак -
те ра (ПДФ фајл с визу ел ном
доку мен та ци јом у елек трон ској
фор ми), тех нич ку спе ци фи ка -
ци ју про јек та и рад ну био гра -
фи ју. При ја ве тре ба сла ти искљу -

чи во на елек трон ску адре су
galerijakovin@gmail.com. Кри -
те ри ју ми су ино ва тив ност и
тех нич ка и мате ри јал на изво -
дљи вост.

Цен тар за кул ту ру Ковин
обез бе ђу је хоно рар, гале риј -
ски про стор, струч ну помоћ
при постав ци, пи-ар актив -
ност, штам па ње про спек та и
пла ка та, доступ ну тех нич ку
опре му и кок тел за отва ра ње
изло жбе. Изла гач обез бе ђу је
тран спорт радо ва, додат ну
опре му и тех нич ку подр шку,
пут не тро шко ве, дру ги штам -

па ни и про мо тив ни мате ри јал
(по жељи).

При ја ве се при ма ју до 1.
фебру а ра, а непот пу не и оне
које стиг ну након тог рока неће
бити раз ма тра не.

Одлу ку о при хва ће ним про -
јек ти ма жири ће обја ви ти нај ка -
сни је десет дана по завр шет ку
кон кур са, о чему ће сви уче сни -
ци бити оба ве ште ни имеј лом,
теле фо ном или поштом, а резул -
та ти ће бити јав но саоп ште ни
путем сај та Цен тра за кул ту ру
Ковин, „Феј сбук” стра ни це и
меди ја. М. М. В.

Бојан једва чека да се поново овако фотографише са братом



Маги страл ни водо вод
ка север ним сели ма
и поче так изград ње
пота ми шког 
колек то ра нај ва жни ји
про шло го ди шњи
посло ви

Ком плет но 
рекон стру и са на 
Ули ца 7. јула

Про је кат енер гет ске
ефи ка сно сти Хале
спор то ва

Пан че во је изме ђу оста лог спе -
ци фич но и по томе што има
по осам град ских и сео ских јав -
них и јав них кому нал них пред -
у зе ћа. О томе како су она функ -
ци о ни са ла у 2017. годи ни и
какви су им пла но ви за 2018,
раз го ва ра ли смо с Мишом Мар -
ко ви ћем, град ским већ ни ком
заду же ним за стам бе но-кому -
нал не посло ве и сао бра ћај.

Про шле годи не фор ми ран је
ЈП „Урба ни зам”, који је настао
тран сфор ма ци јом ЈП Дирек -
ци је. Јав но пред у зе ће је и Град -
ска стам бе на аген ци ја, а све
оста ле фир ме под капом Гра -
да су јав на кому нал на пред у -
зе ћа.

ЈКП „Гре ја ње” није повећало
цене од 2013. године
Мар ко вић на почет ку каже да
је у 2017. годи ни ура ђе но мно -
го важних посло ва. Набра ја:

– Поме нуо бих нај пре маги -
страл ни водо вод ка север ним
сели ма, за који је задужен ЈКП
„Водо вод и кана ли за ци ја”. Ква -
ли тет ну, здра ву град ску воду
нај пре су доби ли Доло во и Кача -
ре во, а потом и Јабу ка и Гло -
гоњ, па сада нема про бле ма са
ста рим сео ским цево во ди ма.
Тако ђе, изгра ђе ни су фекал на
кана ли за ци ја на Куде љар ском
наси пу и колек тор на Бава ни -
штан ском путу. Ипак, нај ва -
жни ји је поче так изград ње пота -
ми шког колек то ра, а по завр -
шет ку тог посла око 20.000
сугра ђа на доби ће фекал ну кана -
ли за ци ју. У систем ЈКП-а „Хиги -
је на” рани је је ушло Стар че во,
а сада град ски кому нал ци одно -
се сме ће и из Доло ва. ЈКП „Гре -
ја ње” је ура ди ло солар но поље
поред топла не Котеж, где пане -
ли гре ју топлу сани тар ну воду,
па се на тај начин доби ја ква -
ли тет ни ја услу га у насе љу Котеж
2. Тако ђе, извр ше ни су ремон -
ти на котло ви ма. Ово пред у зе -
ће мно ге посло ве из сво је над -
ле жно сти оба вља само, попут
про јек то ва ња и изград ње нових
топло во да. Што се цена тиче,
није било њихо вих пове ћа ња
од 2013. 
Обно вљен АТП-ов возни парк
Гово ре ћи о постиг ну том у 2017,
Мар ко вић дода је да је ком -
плет но рекон стру и са на Ули ца

7. јула: поред новог асфал та,
ура ђе не су кишна и фекал на
кана ли за ци ја, водо вод на мре -
жа, поста вље на је јав на расве -
та, у земљу је спу ште на ниско -
на пон ска мре жа, с обе стра не
ули це изгра ђе на је пешач ко-
бици кли стич ка ста за, као и 144

пар кинг-места и шест места за
особе са инвалидитетом. 

Запо че та је изград ња фекал -
не кана ли за ци је у Јабу ци, Ива -
но ву и Омо љи ци, а ура ђен је и

при ступ ни пут ка новој депо -
ни ји.

– Јав на и јав на кому нал на
пред у зе ћа су у 2017. годи ни
посло ва ла ста бил но, а има ју и
јасан раз вој ни пут. Обно ви ли
смо возни парк ЈКП-а АТП и
све лини је функ ци о ни шу: нема
кашње ња у град ском и при -
град ском сао бра ћа ју, као ни у
међу ме сном – при ча Мар ко -
вић.

Кра јем годи не се поја вио про -
блем са ста ни цом у цен тру Бео -
гра да, код глав не поште. Наи -
ме, ауто бу си АТП-а пре ста ли
су тамо да ста ју, те мно ги наши
сугра ђа ни који раде или сту -
ди ра ју у цен тру глав ног гра да
сада мора ју да иду на глав ну
ауто бу ску ста ни цу или до моста.
О раз ло зи ма за то и пред у зе -
тим кора ци ма већ ник каже:

– Про блем с том ста ни цом
је што она ника да није била
про гла ше на за ста ни цу за међу -
ме сни сао бра ћај. Бео град ска
кому нал на инспек ци ја је изла -
зи ла на терен и кажња ва ла пре -
во зни ке из неко ли ко гра до ва,
па и нашег. Одмах пошто се то
деси ло, наше оде ље ње за сао -
бра ћај под не ло је зах тев да се
пан че вач ким ауто бу си ма дозво -
ли да ту ста ју. Гра до на чел ник
Саша Павлов је 22. децем бра о
томе писао Душа ну Рафа и ло -
ви ћу, секре та ру Секре та ри ја та
за сао бра ћај Гра да Бео гра да
(погле да ти оквир – прим. аут.).
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У систем ЈКП-а „Хиги -
је на” рани је је ушло
Стар че во, а сада град -
ски кому нал ци одно се
сме ће и из Доло ва.

ПОЛИТИКА
Петак, 12. јануар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ЈП „Урба ни зам”, 
нај мла ђе јав но 
пред у зе ће, бави ће се 
изра дом 
ква ли тет не план ске
доку мен та ци је.

Ми смо у божић ном бро ју „Инфор ме ра” откри ли начин на
који СББ и ККР послу ју у Срби ји у сарад њи с фир ма ма Дра -
га на Ђила са. Откри ли смо како они кон тро ли шу интер нет у
Срби ји и све елек трон ске меди је. То их је толи ко забо ле ло да
су запре ти ли да ће тужи ти „Инфор мер” и мене. Рекли су да
смо „у остра шће ном табло ид ном мани ру изне ли низ неи сти -
на”, али ниг де нису наве ли нијед ну. Не могу, јер је све што
смо обја ви ли про тив њих исти на.

(Дра ган Ј. Вучи ће вић, глав ни уред ник „Инфор ме ра”, 9.
јану ар)

* * *
Елек тра не Бео гра да оства ру ју добит и уме сто да се она инве -
сти ра у бољу мре жу за гре ја ње и мера че који ће омо гу ћи ти
да сви гра ђа ни пла ћа ју само оно ли ко коли ко потр о ше, бео -
град ска власт узи ма ту добит и зара ђу је на гра ђа ни ма. Уме -
сто тога, било би боље да им сма њи рачу не за гре ја ње.

(Дра ган Шута но вац, пред сед ник Демо крат ске стран ке, 8.
јану ар)

* * *
Бла го да ри мо Госпо ду што нам је пода рио Алек сан дра Вучи -
ћа, чове ка који се лавов ски бори за срп ски народ, а посеб но
за муче нич ко и стра дал но Косо во и Мето хи ју. Људи могу да
при ча ју ово или оно, али се види коли ко се он тру ди да га
сачу ва.

(Патри јарх срп ски Ири неј, на све ча но сти у Бања лу ци пово -
дом Дана Репу бли ке Срп ске, 9. јану ар)

* * *
За раз ли ку од пери о да 2000–2012, када је годи шње било
изме ђу 140 и 215 уби ста ва, у про шлој годи ни их је било око
80, што је упо ла мање. Не кажем да је то добро, али је дале -
ко боље него у прет ход ном пери о ду када су демо кра те, које
нам данас држе лек ци је о без бед но сти, има ле ско ро сва ког
дана неки обра чун на ули ца ма.

(Небој ша Сте фа но вић, мини стар уну тра шњих посло ва, у
интер вјуу за „Блиц”, 9. јану ар)

* * *
Како смо иза шли из 2017. и ушли у 2018. годи ну? Неки тако
што су ско чи ли с про зо ра, дру ги чека ју ћи пла те од 500 евра,
тре ћи тако што су комен та ри са ли бео град ску јел ку од 83.000
евра, а неки тако што нема ју ни за хлеб у сво јим нов ча ни ци -
ма. Мени се чини да се нисмо мрд ну ли.

(Глу мац Бра ни слав Три фу но вић, у интер вјуу за „Блиц”, 9.
јану ар)

Жели мо сви ма у Срби ји годи ну без наси ља. Држа ва мора да
реа гу је на сва ки облик наси ља над гра ђа ни ма и гра ђан ка ма,
а не да га охра бру је и да сама руши људ ско досто јан ство.
Жели мо сви ма и годи ну без мржње. Држа ва мора да ста не
на пут сва ком гово ру мржње и пози ва њу на линч неис то ми -
шље ни ка.

(Из ново го ди шње честит ке Покре та сло бод них гра ђа на
Саше Јан ко ви ћа, 30. децем бар)

* * *
Данас су ме пита ли у Шап цу да ли сам раз го ва рао с Дра га -
ном Ђила сом о мом изба ци ва њу из Демо крат ске стран ке пре
пет годи на. Нисам и нећу. У одно су на несре ћу која је сна -
шла Срби ју, којој се може ста ти на пут само зајед нич ким
напо ри ма, то је небит на ствар.

(Вук Јере мић, пред сед ник Народ не стран ке, „Тви тер”, 9.
јану ар)

КОНЦЕПТ

О ЈАВ НИМ ПРЕД У ЗЕ ЋИ МА У 2017. И 2018. ГОДИ НИ С МИШОМ МАР КО ВИ ЋЕМ, ГРАД СКИМ ВЕЋ НИ КОМ

ПОСЛОВ НА СТА БИЛ НОСТ 
И ЈАСАН РАЗ ВОЈ НИ ПУТ

Нада мо се одго во ру до кра ја
јану а ра.

Три хиља де сад ни ца
ЈП ГСА је про шле годи не завр -
ши ла гра ђе вин ско-занат ске
радо ве на згра ди за соци јал но
ста но ва ње у Чуми ће вој 52.
Њихов план за 2018. годи ну
јесте да се изра ди про јект но-
тех нич ка доку мен та ци ја за
изград њу више спрат ни це с
десет ста но ва у Ули ци Све то -
за ра Миле ти ћа, а покре ну ће се
и про је кат рекон струк ци је за
насе ље Шуми це у Стар че ву.

– Што се тиче ЈКП-а „Мла -
дост”, запо сле ни ће, поред тога
што одр жа ва ју спорт ске тере не,
Халу спор то ва и СРЦ „Мла дост”,
ура ди ти про је кат енер гет ске ефи -
ка сно сти поме ну те хале, а то је
већ у току. Ово је нео п ход но, јер
се наши клу бо ви над ме ћу у нај -
ви шим ран го ви ма так ми че ња,
па мора мо има ти халу која одго -
ва ра свим зах те ви ма. ЈКП „Зеле -
ни ло” пла ни ра про ши ре ње Новог
гро бља, а до про ле ћа ове годи не
рад ни ци ће поса ди ти више од
три хиља де сад ни ца на јав ним

повр ши на ма – наја вљу је град -
ски већ ник.

Мар ко вић обја шња ва да је
ЈП „Урба ни зам” нај мла ђе јав -
но пред у зе ће, те да ће се оно
бави ти изра дом ква ли тет не
план ске доку мен та ци је. Уз то,
одр жа ва локал не путе ве и
одмаралиште на Дивчибарама.
Посао сео ских јав них пред у -
зе ћа је да одр жа ва ју јав не зеле -
не повр ши не и гро бља, чисто -
ћу на објек ти ма јав не наме -
не... Једи но још Ново се ља ни
има ју додат но заду же ње да

Страну 

припремио

Синиша
Трајковић

Сед ни ца Скуп шти не гра да Пан -
че ва, девет на е ста у овом одбор -
нич ком саста ву, биће одр жа на у
петак, 12. јану а ра. На днев ном
реду је пре ко четр де сет тача ка.

Рас пра вља ће се о Про гра му
оту ђе ња и дава ња у закуп гра -
ђе вин ског земљи шта у јав ној
сво ји ни на тери то ри ји гра да за
2018, Одлу ци о утвр ђи ва њу
допри но са за уре ђи ва ње гра -
ђе вин ског земљи шта, одлу ка -
ма о гара жа ма, пла ну за ква -
ли тет вазду ха, про гра ми ма
посло ва ња град ских и сео ских

јав них и јав них кому нал них
пред у зе ћа, изме на ма финан -
сиј ских пла но ва домо ва кул -
ту ре у насе ље ним мести ма...

Биће пред ста вље не одлу ке
над зор них одбо ра јав них пред -
у зе ћа у вези с цена ма услу га и
сред њо роч ним и дуго роч ним
пла но ви ма раз во ја, а чуће се и
какве пла но ве Тури стич ка орга -
ни за ци ја Пан че ва има за 2018.

Као и увек, нада мо се кон -
струк тив ни јој уло зи опо зи ци је
на сед ни ци, јер је то сми сао
пар ла мен тар ног живо та.

У ПЕТАК СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

Четр де се так тача ка
днев ног реда

ОЛАК ША ТИ СВА КО ДНЕВ НА ПУТО ВА ЊА

У допи су гра до на чел ни ка Саше Павло ва Душа ну Рафа и ло -

ви ћу, секре та ру Секре та ри ја та за сао бра ћај Гра да Бео гра -

да, изме ђу оста лог сто ји:

„Све сни чиње ни це да гра ђа ни гра да Пан че ва у вели ком

бро ју оства ру ју сво је послов не, обра зов не, кул тур не, здрав -

стве не и раз не дру ге потре бе у гра ду Бео гра ду, обра ћам Вам

се с мол бом да се гра ђа ни ма Пан че ва, кори сни ци ма јав ног

пре во за, олак ша ју сва ко днев на путо ва ња до/од глав ног гра -

да. У раз го во ру са гра ђа ни ма замо ље ни смо, као одго вор на

власт, да Вам се обра ти мо са пред ло гом да се ста ја ли шта

за вози ла јав ног пре во за у ули ци Таков ска у Бео гра ду, код

глав не поште, про гла се за ста ја ли шта за међу ме сни пре воз

пут ни ка. Тиме би вози ла нашег локал ног пре во зни ка могла

легал но да кори сте поме ну та ста ја ли шта и не би дола зи ло

до неза до вољ ства пут ни ка због пове ћа ног вре ме на путо ва -

ња и дужи не пеша че ња. Вели ки број гра ђа на има ствар ну

потре бу за ула сци ма и изла сци ма из вози ла нашег пре во -

зни ка на поме ну тим лока ци ја ма. Сма трам да би било пози -

тив но омо гу ћи ти кори шће ње ових ста ја ли шта и за

међу ме сна зау ста вља ња, пре све га због гра ђа на који желе

да на што ефи ка сни ји, ква ли тет ни ји и еко но мич ни ји начин

стиг ну до свог одре ди шта”.

снаб де ва ју водом село и одр -
жа ва ју буна ре. Већ ник је на
кра ју рекао да је сле де ћа важна
инве сти ци ја при кљу че ње
Банат ског Новог Села на град -
ски водо вод.
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Некад се чини да је јану ар нај ду жи
месец у годи ни, пого то во када се
погле да у нов ча ник. Таман про ђе
један пра зник, а нови је пред вра ти -
ма. Исти на, нема леп шег начи на да
се новац потр о ши него на покло не,
бога ту трпе зу и сла вља. Нови повод
је већ у субо ту, 13. јану а ра, када се
про сла вља срп ска или пра во слав на
Нова годи на. Овај нефор мал ни тра -
ди ци о нал ни пра во слав ни пра зник сла -
ви се као поче так нове годи не по јули -
јан ском кален да ру. Тра ди ци ја пра во -
слав не Нове годи не задр жа ла се у
Руси ји, Јер ме ни ји, Укра ји ни, Мол да -
ви ји, Гру зи ји, Бело ру си ји, Казах ста -
ну, Босни и Хер це го ви ни, Црној Гори,
Маке до ни ји и Срби ји.

Пита ли смо наше сугра ђа не да ли
они про сла вља ју срп ску Нову годи ну
и да ли се овај дочек раз ли ку је од
прет ход ног.

ДУШАН НИКО ЛИЋ, пен зи о нер:
– У овим годи на ма и јед на и дру га

се про сла вља ју на исти начин, с поро -
ди цом. Увек буде нека све ча ни ја вече -
ра, нешто за пиће, спре ма ју се покло -
ни за децу и уну ке. Све то кошта, али
сва ки месец има нешто сво је, јед ног

месе ца је реги стра ци ја ауто мо би ла,
дру гог пра зни ци, па рођен да ни, онда
лето ва ње. Увек има нешто, али је
важно добро балан си ра ти.

ФЕМ КА СТОЈ КО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Обе ле жа вам оба доче ка, углав -

ном спре мам нешто боље да се поје -
де. Када смо били мла ђи, ишли смо
на доче ке оба ве зно. Тада сам ради ла
и има ла добро дру штво. Сада када
дођу пра зни ци, буде и доста изда та -
ка јер имам и уну ке и пра у ну чад. Кад
си мла ђи, доста тро шиш на себе, изла -
зи се више. Јану ар је месец који се
увек нека ко оду жи, никад кра ја.

ИВИ ЦА МИЛО ШЕ ВИЋ, при ват ни
пред у зет ник:

– Баш нешто и не про сла вља мо.
Ску пи мо се код куће и буде као и
сва ки дру ги дан. Као мла ђи, с дру -
штвом сам одла зио на доче ке, кори -
сти ли смо сва ки повод да напра ви мо
жур ку.

ГОРАН ДИСИЋ, 
хемиј ски тех ни чар:

– Срп ску Нову годи ну про сла вља -
мо уоби ча је но и не раз ли ку је се од

прет ход ног доче ка. Рани јих годи на
када је била забра ње на, више се и
сла ви ла. Сада када је дозво ље но, више
није толи ко акту ел на. Ина че, вели ко
је опте ре ће ње за буџет испра ти ти све
пра зни ке, а нај ви ше нов ца оде на
хра ну.

МИЛЕ НА НОВА КО ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Про сла вљам када сам у при ли -
ци, ако не радим, немам оба ве зе и
имам нов ца. Недав но сам допу то ва -
ла из Немач ке и сла ви ћу сла ву 9. и
10. јану а ра, тако да ће се сла вље про -
ду жи ти и до доче ка. Као „Ивко ва
сла ва”.

БОЈА НА КОШУ ТИЋ, про фе сор
физич ког вас пи та ња:

– Не про сла вља мо срп ску Нову годи -
ну. Обе ле жи мо ова ко у кући, с поро -
ди цом и кумо ви ма. Што се тиче изда -
та ка, у јану а ру се доста нов ца потр о -
ши на паке ти ће за децу. Играч ке су
пре ску пе, а трпе за мање-више, јер се
и даље оку пља мо код роди те ља.

Анке ти ра ла Мир ја на 

Марић Велич ко вић

Г. ДИСИЋИ. МИЛОШЕВИЋ М. НОВАКОВИЋ Б. КОШУТИЋ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ СЛА ВИ ТЕ СРП СКУ НОВУ ГОДИ НУ?

Бога та трпе за, дру ги пут

Ф. СТОЈКОВИЋД. НИКОЛИЋ

ХРОНИКА

У фоку су ТОП-а редов не
и пла ни ра не актив но сти

Ове неде ље одр жа не су две сед ни це
Град ског већа. На првој, 9. јану а ра,
посто ја ла је само јед на тач ка днев -
ног реда и јед на инфор ма тив на.

Већ ни ци су мишље ња да Скуп -
шти на гра да може да да сагла сност
на Про грам рада и финан сиј ски план
Тури стич ке орга ни за ци је Пан че ва
за 2018. У фоку су ће бити редов не,
али и пла ни ра не актив но сти, као
што су раз вој раз ли чи тих видо ва
тури зма (попут кул тур ног, нау тич -
ког, актив ног, рурал ног и мани фе -
ста ци о ног), уче шће на сај мо ви ма,
изда ва штво, еду ка ци ја...

Инфор ма тив но, град ски оци су се
упо зна ли са одлу ком НО ЈКП-а АТП
о утвр ђи ва њу цене изра де и дистри -
бу ци је годи шње кар те за повла шће -
не кате го ри је гра ђа на с тери то ри је
гра да. Пен зи о не ре с виси ном при -
ма ња до 20.000 дина ра годи шња кар -

та кошта ће 2.000, а оне чија је пен -
зи ја изме ђу 20.000 и 40.000 дина ра
4.000 дина ра.

Две хиља де је цена годи шње кар -
те и за инва лид ске пен зи о не ре без
обзи ра на годи не живо та, рат не вој -
не, мир но доп ске вој не и цивил не
инва ли де рата, кори сни ке поро дич -
не инва лид ни не и чла но ве поро ди -
ца поги ну лих у ору жа ним акци ја ма
после 18. авгу ста 1990, као и за труд -
ни це и поро ди ље до годи ну дана од
дана рође ња дете та.

Сед ни ца Већа одр жа на 10. јану а -
ра на днев ном реду је има ла три
аманд ма на. Тица ла су се Одлу ке о
дава њу на кори шће ње земљи шта за
при вре ме но поста вља ње мон та жних
гара жа, Одлу ке о послов ном, мага -
цин ском про сто ру и гара жа ма гра -
да Пан че ва и Одлу ке о пре и спи ти -
ва њу потре бе посто ја ња коми си ја и
дру гих рад них тела. Циљ послед ње -
по ме ну те одлу ке је сма ње ње изда -
та ка по овом осно ву. С. Т.

НА СЕД НИ ЦА МА ГРАД СКОГ ВЕЋА

Инфор ма ци је о цена ма
АТП-а и аманд ма ни

НА ПРО ШЛО НЕ ДЕЉ НОЈ СВЕ ЧА НО СТИ У ЈУЖНОБАНАТСКОМ ОКРУГУ

ПОХВА ЉЕНИ НАЈ ХРА БРИ ЈИ

Полицајац Владимир
Митић и његове колеге из
Криминалистичке 
полиције расветлили више
тешких кривичних дела

Ватрогасци успешно 
евакуисали унесрећене
током велике поплаве у
Уљми

Војници Иван Ристић,
Горан Васић и Јован
Ђокић спасли живот жени
коју је побеснели 
мушкарац напао 
и повредио ножем

Начелница Јужнобанатског округа
Данијела Лончар доделила је 4. јану-
ара плакете припадницима панчевач-
ке полиције, Ватрогасно-спасилачког
одељења и Војске Србије који су се
истакли храброшћу, хуманошћу и
добрим резултатима на радним мести-
ма у прошлој години.

У присуству Николе Поповца,
начелника панчевачке полиције,
Ненада Калапиша, начелника панче-
вачког Сектора за ванредне ситуаци-
је, и мајора Владана Коларића, коман-
данта Гарнизона у нашем граду, при-
знања су уручена Владимиру Мити-
ћу, шефу Одсека општег криминали-
тета Криминалистичке полиције у
Панчеву, Драгану Врањешу, вођи
Ватрогасно-спасилачке групе у Ватро-
гасно-спасилачкој јединици у Вршцу,
и припадницима Војске Србије Ивану

Ристићу, Горану Васићу и Јовану
Ђокићу.

Владимир Митић се истакао јер је
предводио тим панчевачких полица-
јаца који су расветлили бројна кри-
вична дела и привели више осумњи-
чених. Драгану Врањешу је додељена
плакета јер је био заслужан за акцију
панчевачких и вршачких ватрогасаца
током велике прошлогодишње попла-
ве у Уљми, када је успешно евакуисан
велики број људи. Војници Ристић,
Васић и Ђокић прочули су се када су
спасли једну нашу суграђанку од напа-
да ножем и покушаја убиства испред
касарне „Стевица Јовановић”.

– Данас желим да одам дубоко
поштовање и неизмерну захвалност
полицајцима, ватрогасцима и војни-
цима односно људима који су својим
радом, залагањем, квалитетима које
имају и резултатима оцењени као нај-
бољи. Они су осветлали образ профе-
сијама које обављају, показали су да
су заслужили униформе које носе и
дали су повод грађанима Јужноба-
натског округа да се поносе њиховим
вансеријским резултатима које су
заједно са својим колегама постигли
– рекла је начелница Јужнобанатског
округа Данијела Лончар, која је и
командант Штаба за ванредне ситуа-
ције.

Владимир Митић је рекао да су
признање Јужнобанатског округа
заслужили сви припадници Крими-
налистичке полиције и полицајци
панчевачке полицијске управе. Он је
додао да је био на челу тима који је
постигао резултате високо оцењене
на нивоу целе Србије.

Прецизирао је да је током прошле
године на територији јужног Баната

ухапшено више криминалних група,
да је решен велики број кривичних
дела у којима је причињена огромна
материјална штета, настала ранијих
година, као и да су расветљена нека
тешка кривична дела, посебно она која
су обележила крај прошле године.

Ватрогасац Драган Врањеш рекао
је да је јединица којом је руководио
спасла и евакуисала готово 400 људи
у Уљми након што је то место услед
јаке кише било угрожено дотад неза-
бележеном поплавом. Рекао је да су
његове колеге реаговале брзо и да су
успешно обавили евакуацију иако су
радили у драматичним околностима.

Према речима старијег водника Ива-
на Ристића, грађани у сваком тренут-
ку треба да знају да је војска уз њих и
да ће им помоћи. Он је рекао да се ни
он ни његове колеге десетар Ђокић и
заставник Васић нису двоумили када
су одлучили да прискоче нападнутој
жени у помоћ и да је спасу од насил-
ника који је хтео да је убије.

М. Глигорић

ПОТЕЗ ЗА ПОХВАЛУ

Телефони за пријаву насиља
Руководство Дома здравља повукло је
потез вредан хвале. На местима у тој
здравственој установи поред којих про-
лази велики број грађана истакнута су
обавештења с бројевима телефона за
пријављивање насиља у породици.

Поред већ познатих бројева поли-
ције 192 и Хитне помоћи 194, то је
могуће учинити и на СОС телефон
Сигурне куће за жртве насиља 0800-

100-113. Он је отворен радним дани-
ма од 9 до 19 сати, а сви позиви су
бесплатни.

Насиље је могуће пријавити и запо-
сленима у Центру за социјални рад,
радним данима од 7 до 15 сати, на
телефоне 319-998, 311-889 и 319-788.
Помоћ у случају насиља и злоставља-
ња могуће је затражити и путем теле-
фона 0800-10-10-10 и полицијског теле-
фона 0800-100-600 (24 сата дневно).

Жртве насиља у породици могу се
јављати и волонтерима организације

„Аутономни женски цен-
тар” (тел. 011/26-62-222,
радним данима од 12 до
20 сати), Саветовалишта
против насиља у поро-
дици (тел. 011/27-69-
466, радним данима од
10 до 19) и Виктимоло-
шког друштва Србије
(тел. 011/32-82-294, рад-
ним данима од 10 до 15
сати).

Прошле године је
пријављено 20.000 слу-
чајева породичног наси-
ља у Србији, а за 7.000
насилника судови и

полиција одредили су привремене
мере – притвор и забрану прилазака
жртвама насиља. М. Г.



Наци о нал на слу жба за запо -
шља ва ње упу ти ла је оба ве ште -
ње гра ђа ни ма да је Народ на
скуп шти на Репу бли ке Срби је
усво ји ла Закон о изме на ма и
допу на ма Зако на о запо шља -
ва њу и оси гу ра њу за слу чај неза -
по сле но сти („Слу жбе ни гла -
сник РС” број 113/2017). Закон
је сту пио на сна гу 25. децем -
бра, а одред бе који ма су изме -
ње не одред бе чла но ва 69. и 70.
Зако на о запо шља ва њу и оси -
гу ра њу за слу чај неза по сле но -
сти поче ле су да се при ме њу ју
од 1. јану а ра.

Овим одред ба ма је у цело -
сти про ме ње на мето до ло ги ја
утвр ђи ва ња виси не и обра чу на
нов ча не накна де. Нов ча на
накна да се више не упо ре ђу је
с мини мал ном зара дом, него
је Зако ном про пи сан бру то
износ нај ни жег и нај ви шег

изно са нов ча не накна де од
22.390 одно сно 51.905 дина ра
који ће се ускла ђи ва ти јед ном
годи шње. Уво де се нови пара -
ме три за утвр ђи ва ње виси не и
за обра чун изно са нов ча не
накна де, а то су укуп на зара да,
одно сно накна де зара де, осно -
ви це оси гу ра ња и виси не уго -
во ре не накна де у послед њих
два на ест месе ци који прет хо -
де месе цу у коме је пре стао
рад ни однос, одно сно пре ста -
ло оси гу ра ње; про сеч на годи -
шња зара да по запо сле ном
испла ће на у Репу бли ци Срби -
ји пре ма послед њем обја вље -
ном подат ку орга на над ле жног
за посло ве ста ти сти ке у тре -
нут ку оства ри ва ња пра ва на
нов ча ну накна ду и осно ви це
днев не нов ча не накна де која је
про пи са на зако ном у изно су од
хиља ду дина ра и у себи садр жи

при па да ју ће допри но се за
здрав стве но и пен зиј ско и инва -
лид ско оси гу ра ње. Ова осно -
ви ца днев не нов ча не накна де
ускла ђу је се јед ном годи шње с
годи шњим индек сом потро -
шач ких цена у прет ход ној
кален дар ској годи ни.

Пара ме три су јасно поста -
вље ни и сви су позна ти како у
момен ту одлу чи ва ња о пра ву
на нов ча ну накна ду, тако и
током целог пери о да њеног тра -
ја ња. Н а овај начин омо гу ће -
но је да сва заин те ре со ва на
лица сазна ју на коли ки износ
нов ча не накна де могу рачу на -
ти у момен ту пре стан ка рад -
ног одно са одно сно пре стан ка
оси гу ра ња.

При ли ком одлу чи ва ња по
зах те ви ма за нов ча ну накна ду
при ме њу је се закон који је на
сна зи на дан под но ше ња зах -

те ва, што зна чи да ће се на све
зах те ве који буду под не ти почев
од 1. јану а ра 2018. при ме њи -
ва ти нове одред бе које се одно -
се на виси ну нов ча не накна де.

Лица која су до дана сту па -
ња на сна гу овог зако на оства -
ри ла пра ва у скла ду с про пи -
си ма и општим акти ма који су
били на сна зи до дана сту па ња
на сна гу овог зако на, оства ру ју
пра ва у оби му и тра ја њу утвр -
ђе ним тим про пи си ма и
општим акти ма. Поступ ци
запо че ти пре сту па ња на сна гу
овог зако на окон ча ће се по
одред ба ма зако на и општих
ака та по који ма су запо че ти.

НОВИ НЕ У ЗАКО НУ О ЗАПО ШЉА ВА ЊУ И ОСИ ГУ РА ЊУ ОД НЕЗА ПО СЛЕ НО СТИ

Изме не у начи ну обра чу на нов ча не накна де

Кра јем децем бра 2017. годи -
не изме њен је Закон о раду и
про ме њен рок који су посло -
дав ци дужни да испо шту ју када
под но се при ја ву на оба ве зно

соци јал но оси гу ра ње за запо -
сле ног.

До сада је важи ло пра ви ло да се
једин стве на при ја ва запо сле ног на
оба ве зно оси гу ра ње под но си у року

од три рад на дана од дана запо -
сле ња одно сно закљу че ња уго во ра
о раду или дана почет ка оба вља -
ња делат но сти. На осно ву изме не
Зако на о раду посло дав ци ће убу -

ду ће бити у оба ве зи да под не су
једин стве ну при ја ву на оба ве зно
оси гу ра ње запо сле ног нај ка сни је
пре сту па ња запо сле ног и дру гог
анга жо ва ног лица на рад.

Може се рећи да је „Ново го ди -
шњи базар”, који је у 2017.
орга ни зо ван сед ми пут, постао
сино ним за под гре ва ње пра -
знич не атмос фе ре и дога ђај
којем се наши сугра ђа ни вео -
ма раду ју. Број ни изла га чи
пред ста ви ли су сво је про из во -
де – од гастро ном ских ђако -
ни ја, пре ко деко ра тив них пред -
ме та, до вели ког бро ја вина и
пића про из ве де них у јужном
Бана ту. Иско ри сти ли смо ову
при ли ку и раз го ва ра ли с локал -
ним пред у зет ни ци ма који су
сво је тален те усме ри ли на поро -
дич не бизни се.

Брач ни пар Алек сан дра и
Милан Каме но вић већ осам
годи на бави се изра дом пред -
ме та од тикве. У свом про гра -
му има ју лам пе, чини је, свећ -
ња ке, држа че за олов ке, сато -
ве, хва та че сно ва, фла ше и

чаше. Сво је про из во де од почет -
ка изла жу на база ру и овог пута
су пред ста ви ли сво је уни кат не
пред ме те.

– Ради мо и по наруџ би ни.
Све што пра ви мо, пла си ра мо
на нашој „Феј сбук” стра ни ци
и сај ту. За сва ки пред мет није
потреб но толи ко мате ри ја ла
коли ко тре ба тру да. На при -

мер, јед на лам па се пра ви од
пет до седам дана – рекла је
Алек сан дра.

Бизни су који жели да оста -
ви у „ама нет” свом наслед ни -
ку, врло амби ци о зно је при -
сту пио брач ни пар Ристић. У
децем бру су зва нич но осно ва -
ли сво ју при ват ну дести ле ри ју
где про из во де ликер од мали не

и црне риби зле, а на про ле ће
ће покре ну ти и про из вод њу
при род них раки ја од бре скве,
тре шње и вишње.

– Већ смо на одре ђе ни начин
доби ли потвр ду о ваља но сти
про из во да на сајам ским мани -
фе ста ци ја ма и нала зи мо се у
вин ској кар ти Клу ба књи жев -
ни ка у Бео гра ду, уско ро ћемо
бити у неким зна чај ним ресто -
ра ни ма, а на нивоу гра да смо
у пре го во ри ма. Желе ли смо
да се пред ста ви мо нашим
сугра ђа ни ма и да они виде да
посто ји нешто дру га чи је и
зани мљи ви је – рекао је Милен -
ко Ристић.

Он је додао да је на челу
овог бизни са њего ва супру га, а
да им је циљ да напра ве ква -
ли тет не про из во де и респек та -
би лан поро дич ни бизнис који
ће се у будућ но сти раз ви ја ти.

рал ног дирек то ра те ком па -
ни је.

За пред сед ни ка Скуп шти не
При вред не комо ре Срби је иза -
бран је 2011. годи не. Сво ју кари -
је ру обо га тио је обја вљи ва њем
вели ког бро ја науч них радо ва.

Функ ци ју заме ни ка пред -
сед ни ка Управ ног одбо ра
Дирек ци је за град ско гра ђе -
вин ско земљи ште Бео гра да
оба вљао је од 2008. до 2010.
годи не. За гене рал ног дирек -
то ра пред у зе ћа „Атекс а. д. –

Гру пу алтер на тив них ратар -
ских биља ка чине јед но го -
ди шње, дво го ди шње и више -
го ди шње врсте из раз ли чи -
тих бота нич ких поро ди ца,
а при па да ју раз ли чи тим гру -
па ма, као што су: жита, зрне -
не маху нар ке, уља не, тек -
стил не, коре на сто-крто ла -
сте и леко ви те биљ ке.

Алтер на тив не ратар ске
биљ ке, као што и сам назив
ука зу је, у све ту се гаје на
малим и врло про мен љи -
вим повр ши на ма. Врло
често ова про из вод ња се
изво ди у спе ци фич ним агро -
е ко ло шким усло ви ма и на
земљи шти ма на који ма се
рет ко гаје дру ге, при вред -
но зна чај ни је ратар ске
врсте. Биљ ке из ове гру пе
вео ма су цење не у исхра ни
људи, обез бе ђу ју већу разно -

вр сност про из во да, допри -
но се раци о нал ној исхра ни
и очу ва њу здра вља људи и
живо ти ња. Оне могу зна чај -
но да допри не су дивер зи -
фи ка ци ји пољо при вре де и
очу ва њу агро би о ди вер зи те -
та. Неке од њих гаје не су у
дав ној про шло сти, а неке
су нове и до сада нису гаје -
не на под руч ју Срби је. Нај -
за сту пље ни је су врсте из
гру пе алтер на тив них пра -
вих жита, и то раз ли чи те
врсте пше ни ца (круп ник,
кора сан, дво зр нац, јед но зр -
нац, ком пак тум), затим раж
и овас. Зна чај на су и про -
со ли ка жита као што су
сирак за зрно, про со, куку -
руз раз ли чи те боје пери кар -
па (бели, црве ни, пла ви),
али и биљ ке попут хељ де
или киное, које бота нич ки
не при па да ју овој гру пи, али

су због начи на кори шће ња
ту свр ста не. Поред жита,
зна чај не су и мно го број не
зрне не маху нар ке: виг на,
сочи во, састри ца, боб, мун -
го, азу ки пасуљ, црни и
црве ни пасуљ, ара хис, лупи -
не и дру ге.

Алтер на тив не ратар ске
биљ ке посеб но су зна чај не
за орган ски систем гаје ња,
јер је већи ну њих човек гајио
још на поче ци ма ратар ске
про из вод ње. Током више
хиља да годи на про из вод ње
ове врсте су се добро при -
ла го ди ле раз ли чи тим агро -
е ко ло шким и земљи шним
усло ви ма. Данас су у про -
из вод њи под јед на ко засту -
пље не ста ре добро адап ти -
ра не попу ла ци је, као и нове
савре ме не сор те ових биљ -
них врста.

Кли мат ски усло ви наше
земље пру жа ју могућ ност
гаје ња алтер на тив них ратар -
ских биљ них врста, што
пред ста вља вели ку шан са за
наше мале пољо при вред не
про из во ђа че. Уз стан дард -
ну пољо при вред ну меха ни -
за ци ју и веће уче шће руч -
ног рада, могу се успе шно
гаји ти на мањим повр ши -
на ма и пру жи ти пот пу ни је
анга жо ва ње свих чла но ва
дома ћин ста ва.

Уз ула га ња у при мар ну
пре ра ду глав ног и секун дар -
них про из во да, пољо при -
вред ни про из во ђач, ратар,
може оства ри ти већу добит
него ако гаји стан дард не
ратар ске усе ве.

У наред ним бро је ви ма
„Пан чев ца” опи са ће мо више
врста из ове гру пе гаје них
биља ка.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 12. јануар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Алтер на тив не
ратар ске биљ ке

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Страну припремила

Мирјана Марић 
Величковић

ПРО МЕ НА У ВРХУ РЕГИ О НАЛ НЕ ПРИ ВРЕД НЕ КОМО РЕ ЈУЖНО БА НАТ СКОГ УПРАВ НОГ ОКРУ ГА

МАР КО ЋУЛИ БРК НОВИ ДИРЕК ТОР
Од 2011. на месту
пред сед ни ка 
Скуп шти не 
При вред не комо ре
Срби је

При вред на комо ра Јужно ба -
нат ског управ ног окру га доби -
ла је новог дирек то ра 1. јану а -
ра. Дра га на Боси ља, који је
више од десет годи на про вео
на челу те уста но ве, заме ни ће
Мар ко Ћули брк, углед ни при -
вред ник, бив ши дирек тор ком -
па ни је „Дунав оси гу ра ње” и
пред сед ник Скуп шти не При -
вред не комо ре Срби је.

Мар ко Ћули брк рођен је
1958. годи не. Дипло ми рао је
на Прав ном факул те ту Уни вер -
зи те та у Бео гра ду. Док тор је
еко ном ских нау ка. Про фе си о -
нал ну кари је ру је запо чео у
Инду стри ји кон фек ци је „Клуз”,
где је од 1995. до 2003. оба -
вљао функ ци ју гене рал ног
дирек то ра. Народ ни посла ник
у Скуп шти ни Репу бли ке Срби -
је био је од 2000. до 2004. годи -
не. Члан Управ ног одбо ра Наци -
о нал не слу жбе за запо шља ва -
ње био је у пери о ду од 2004. до
2007.

Прон то мода” име но ван је
2006. годи не. Од 2009. до
децем бра 2012. оба вља функ -
ци ју пред сед ни ка Управ ног, а
потом и Над зор ног одбо ра
ком па ни је „Дунав оси гу ра ње”,
када је иза бран за в. д. гене -

ИЗМЕ НЕ У ЗАКО НУ О РАДУ

При ја ва пре све га

НОВО ГО ДИ ШЊИ БАЗАР

Место про мо ци је
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Сада шњи и буду ћи осма ци
бодо ва ће се по новом прин -
ци пу на малој мату ри – на
осно ву успе ха доби ће нај ви -
ше 60 пое на, а на завр шном
испи ту биће у при ли ци да
осво је још мак си мал но 40.
Нови начин бодо ва ња сту па
на сна гу ове школ ске годи не.
Мини стар ство про све те и тех -
но ло шког раз во ја ова кву про -
ме ну наја ви ло је још у сеп -
тем бру уз обра зло же ње да на
малој мату ри тре ба да се више
вред ну је, самим тим и боду -
је, зна ње које ђаци пока жу на
испи ту од општег успе ха
постиг ну тог током осмо го ди -
шњег шко ло ва ња. Наи ме,
опште је позна то да се у шко -

ла ма врше при ти сци на
настав ни ке и дирек то ре да
ђаци „доби ју” што више оце -
не и сто га је над ле жно мини -
стар ство одлу чи ло да про ме -
ни пра ви ла игре. Тако ће од
ове годи не тесто ви из срп -
ског и мате ма ти ке носи ти по
13 бодо ва, док ће се ком би -
но ва ни тест вред но ва ти са 14
бодо ва.

Да под се ти мо, до про шле
годи не успех из шко ле вред -
но вао се са 60, а завр шни тест

са 40 пое на. Упи сна поли ти -
ка про ме ње на је 2014. годи -
не, када је и уве ден ком би но -
ва ни тест. Тако су прет ход не
три гене ра ци је мату ра на та на
осно ву успе ха из шестог, сед -
мог и осмог раз ре да могле да
при ку пе укуп но 70 пое на, док
се мату ра вред но ва ла с 30
бодо ва – по десет из срп ског,
мате ма ти ке и с ком би но ва -
ног теста.

Поред ових изме на, мату -
ран те ове годи не оче ку је и
више пита ња из срп ског која
зах те ва ју спо соб ност про ми -
шља ња, као и пита ња која ће
зах те ва ти пове зи ва ње зна ња
из раз ли чи тих обла сти. Ком -
би но ва ни тест ће се, као и

лане, доби ја ти по раз ли чи тим
гру па ма да би се сма њи ло пре -
пи си ва ње. Ујед но, доса да шња
прак са на ком би но ва ном тесту
– по чети ри пита ња из пет
пред ме та: исто ри је, гео гра фи -
је, био ло ги је, физи ке и хеми -
је – дожи ве ће про ме ну. Ради
се на томе да ђаци пока жу
функ ци о нал но зна ње – да се
гра ди во из књи жев но сти и
дела одре ђе них писа ца пове -
зу ју и са одре ђе ним пери о -
дом из исто ри је.

Мини стар ство зашти те живот -
не срединe у 2018. годи ни
пре и спи та ће ста ту се под руч -
ја про гла ше них за зашти ће -
на при род на добра, од којих
би нека, због непо што ва ња
про пи са и угро жа ва ња при -
ро де, могла доби ти сма њен

сте пен зашти те, или ће им
тај ста тус бити оду зет.

Наја вље на је при ме на дра -
кон ског кажња ва ња за све оне
који се оглу шу ју о зако не који
регу ли шу однос пре ма зашти -
ће ним зона ма. Про блем пред -
ста вља при ме на закон ских
мера, тако да је чест слу чај
да се про тив изгред ни ка не
под но се одго ва ра ју ће при ја -
ве. Како твр де у Мини стар -
ству, ова квој прак си ће се
ста ти на пут и у наред ном

пери о ду биће пред у зе ти кон -
крет ни кора ци како би се
осна жи ла пове за ност еко ло -
шке инспек ци је, поли ци је,
тужи ла штва и гра ђа на.

Поред тога, над ле жни
исти чу да ће ова годи на бити
годи на „почет ка раш чи шћа -

ва ња ста ња” када је реч о суд -
би ни опа сног отпа да у Срби -
ји. Слу жбе ни ци Мини стар -
ства интен зив но ће ради ти
на про на ла же њу лока ци ја
иле гал но депо но ва ног опа -
сног отпа да.

Чла но ви Пла ни нар ско-еко ло -
шког клу ба „Соко” успе шно су
завр ши ли Држав но првен ство
у спорт ском пења њу. Пан че вач -
ки пења чи су у послед њем колу,
одр жа ном у Субо ти ци, у дисци -
пли на ма тежин ско и брзин ско
пења ње, осво ји ли чети ри брон -
за не меда ља. Дејан Мар ко вић
био је тре ћи у кате го ри ји Д10 у
дисци пли ни тежин ско пења ње,
а Ната ли ја Марин ко вић, Лена
Која ди но вић и Сил ва Вра чар
осво ји ле су тре ћа места у брзин -
ском пења њу.

У укуп ном пла сма ну пења -
чи „Соко ла” осво ји ли су четвр -
то место од два на ест еки па и
тим поду хва том ујед но оства -

ри ли нај бо љи тим ски резул тат
од када се так ми че. С обзи ром
на то да је „Соко” нај мла ђи
клуб у земљи, као и да има
тешке усло ве за тре нинг током
зим ског пери о да, овај успех
посеб но доби ја на зна ча ју.
Испред пан че вач ких пења ча
били су чла но ви бео град ског
клу ба „Black Rock”, субо тич ког
„Спар та ка” и пења чи из нишког
ПАЕК-а. Сви ови клу бо ви има -
ју тра ди ци ју так ми че ња дужу
од седам на ест годи на.

Пре ма речи ма чла но ва, клуб
„Соко” оства рио је одлич не
резул та те у 2017. и с вели ким
амби ци ја ма ула зи у нову годи -
ну. Они оче ку ју да ће спорт ско

пења ње, као нови олим пиј ски
спо рт, доби ти још више на
попу лар но сти, наро чи то у
нашем гра ду.

Кра јем годи не „Соко” је у
окви ру про јек та „Упо знај сво -
ју при ро ду” за уче ни ке сред ње
Еко ном ско-трго вач ке шко ле
при ре дио про јек ци ју видео-
мате ри ја ла о горе на ве де ној
кам па њи. Реч је о еду ка тив -
ном про гра му који тај клуб
реа ли зу је већ осам годи на под
покро ви тељ ством Гра да Пан -
че ва и Кан це ла ри је за мла де.
Наме њен је првен стве но мла -
ди ма и уче ни ци ма сред њих
шко ла, а реа ли зу је се током
лета и јесе ни. Том при ли ком

орга ни зу ју се јед но днев не и
викенд акци је на под руч ју наше
земље. Поје ди не еду ка тив не
актив но сти осми шља ва ли су и
уче сни ци про јек та и на тај
начин су има ли при ли ку да
стек ну прак тич но иску ство у
обла сти актив ног тури зма и у
руко во ђе њу акци ја ма. Поред
тога, пан че вач ки сред њо школ -
ци су током реа ли за ци је ове
кам па ње виде ли зани мљи ва
под руч ја у Срби ји (Овчар ско-
-каблар ску кли су ру, Дели блат -
ску пешча ру, пан че вач ку Град -
ску шуму, реку Увац итд.) и
упо зна ли се с кул ту ром и оби -
ча ји ма кра је ва које су током
лета и јесе ни оби шли. 

Мини стар зашти те живот не
сре ди не Горан Три ван пот пи -
сао је кра јем годи не с пред -
став ни ци ма реци кла жне инду -
стри је уго во ре на осно ву којих
је држа ва дели мич но испла ти -
ла под сти цај на сред ства при -
вред ни ци ма. Реч је само о делу
више го ди шњих дуго ва ња која
над ле жне инсти ту ци је у држа -
ви мора ју да пла те за ура ђе ни
посао чишће ња Срби је од отпа -
да. На осно ву накнад не испла -
те зао ста лих потра жи ва ња
одно сно јав ног кон кур са за
доде лу под сти цај них сред ста -
ва за 2015. годи ну, реци кле ри -
ма је испла ће но више од 450
мили о на дина ра. Међу њима

је и пан че вач ки „Реци кла жни
цен тар” у вла сни штву ком па -
ни је „Божић и сино ви”.

Над ле жни мини стар је у
неко ли ко навра та исти цао да

су реци кле ри зна -
ча јан парт нер
Вла де Репу бли ке
Срби је у напо ри -
ма да се у нашој
земљи раз ви је
цир ку лар на еко -
но ми ја, одно сно
да се одр жи вим
упра вља њем отпа -
дом оја ча ју зеле -
на еко но ми ја и
уку пан при вред ни
раст земље. Поред

тога, мини стар Три ван је јав -
но гово рио да је доде ла под -
сти цај них сред ста ва од витал -
ног зна ча ја за зашти ту живот -
не сре ди не и да та мера под -

сти че пра вил но збри ња ва ње
посеб них токо ва отпа да, као и
да реци кле ри сво јим радом
допри но се ста бил ни јем посло -
ва њу и очу ва њу рад них места
у реци кла жној инду стри ји.
Међу тим, рачу ни под не ти
држа ви за 2016. и 2017. годи -
ну још увек нису испла ће ни,
па реци кле ри и даље има ју
вели ких про бле ма да одр же
ста би лан рад.

Про шле годи не је пре ра ђе -
но више од шезде сет мили о на
кило гра ма опа сног отпа да и,
пре ма речи ма струч ња ка, то је
дале ко испод капа ци те та који -
ма рас по ла же срп ска реци кла -
жна инду стри ја. 

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 12. јануар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ДРУ ШТВЕ НО ОДГО ВОР НО ПОСЛО ВА ЊЕ

НОВО ГО ДИ ШЊА ХУМА НИ ТАР НА 
АКЦИ ЈА НИС-а

МАЛА МАТУ РА 2018. ГОДИ НЕ

Ново бодо ва ње

Подр шка деч јим
здрав стве ним 
уста но ва ма

Поде ље ни паке ти ћи
мали ша ни ма

Кра јем про шле годи не НИС је
дони рао меди цин ску опре му
Уни вер зи тет ској деч јој кли ни -
ци „Тир шо ва” у Бео гра ду. Осам
меди цин ских апа ра та који су
уру че ни осо бљу кли ни ке купље -
но је нов цем при ку пље ним
током хума ни тар не акци је у
којој су уче ство ва ли запо сле -
ни у НИС-у, ком па ни ја НИС,
као и потро ша чи на бен зин -
ским ста ни ца ма овог руско-
срп ског нафт ног реги о нал ног
лиде ра. Износ дони ра них сред -
ста ва од којих су обез бе ђе ни
нео п ход ни меди цин ски апа ра -
ти јесте око 17 мили о на дина -
ра и то пред ста вља нај ве ћу поје -
ди нач ну дона ци ју коју је ова
здрав стве на уста но ва при ми -
ла. Том при ли ком су зна ме ни -
ту Уни вер зи тет ску деч ју кли -
ни ку оби шли Зла ти бор Лон -
чар, мини стар здра вља у Вла -
ди Репу бли ке Срби је, и Кирил
Тјур де њев, гене рал ни дирек тор
НИС-а, у при су ству проф. др
Зора на Радо ји чи ћа, дирек то ра
ове здрав стве не уста но ве.

У жељи да мали ша ни ма улеп -
ша ју ново го ди шње и божић не
пра зни ке, мини стар Лон чар,
менаџ мент и запо сле ни у ком -
па ни ји НИС уру чи ли су ново -
го ди шње паке ти ће деци која се
нала зе на лече њу у „Тир шо вој”.

Лак ше и боље
Мини стар здра вља у Вла ди
Репу бли ке Срби је Зла ти бор
Лон чар овом при ли ком је захва -
лио гене рал ном дирек то ру
НИС-а и ком па ни ји НИС на
хума но сти и дру штве но одго -
вор ном посло ва њу.

АКТИВ НО СТИ ПЛА НИ НАР СКО-ЕКО ЛО ШКОГ КЛУ БА „СОКО”

Успе шно завр ше на годи на

ДРЖА ВА ИСПУ НИ ЛА ДЕО ОБА ВЕ ЗА ПРЕ МА РЕЦИ КЛА ЖНОЈ ИНДУ СТРИ ЈИ

Испла ће на под сти цај на сред ства за 2015. годи ну

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

– Дони ра на опре ма омо гу -
ћи ће да се мно го лак ше и боље
ради. Хва ла НИС-у што се сетио
деце која ће, нажа лост, мора -
ти да про ве ду Нову годи ну у
бол ни ци. Ново го ди шњи паке -
ти ћи ће им бар мало улеп ша ти
бора вак овде. Дра го ми је што
НИС неће ста ти на ово ме.
Помоћ ће пру жи ти и Деч јој
бол ни ци у Новом Саду, а коли -
ко знам, наста ви ће да пома же
и дру гим деч јим уста но ва ма
који ма је помоћ потреб на –
рекао је тим пово дом мини -
стар Лон чар.

Кирил Тјур де њев, гене рал ни
дирек тор НИС-а, у свом
поздрав ном гово ру иста као је
да је дру штве на одго вор ност
јед но од нај ва жни јих стра те -
шких опре де ље ња ове ком па -
ни је.

– Вели ко је задо вољ ство што
смо сви зајед но – запо сле ни у
НИС-у и наши потро ша чи –
успе ли да обез бе ди мо нај ве ћу
поје ди нач ну дона ци ју за ову
важну инсти ту ци ју. Уве рен сам

да ћемо бити јед на ко успе шни
и у акци ји за Деч ју бол ни цу у
Новом Саду. Хва ла вам што
сво је зна ње и пре да ност посве -
ћу је те деци и што сте и нама
омо гу ћи ли да буде мо део те
пле ме ни те и одго вор не миси је
– рекао је на кра ју свог обра -
ћа ња Тјур де њев.

Пре ма речи ма проф. др Зора -
на Радо ји чи ћа, дирек то ра Уни -
вер зи тет ске деч је кли ни ке „Тир -
шо ва”, ова дона ци ја је при мер
парт нер ства дру штве но одго -
вор них и зна чај них ком па ни ја
и Мини стар ства здра вља и
здрав стве них уста но ва.

– На тај начин пома жу нам
да уна пре ди мо и достиг не мо
циљ, а наш циљ је да деч ја
меди ци на буде на свет ском
нивоу. Ка оства ри ва њу врхун -
ске педи ја три је у Срби ји иде -
мо сви зајед но – рекао је проф.
др Зоран Радо ји чић.

Кам па ња за нај мла ђе
Наста вља ју ћи бри гу о здра вљу
и добро би ти наших мали ша на,

НИС је и про шле годи не покре -
нуо хума ни тар ну акци ју на сво -
јим бен зин ским ста ни ца ма,
под нази вом „Ви и ми за деч ју
бол ни цу у Новом Саду”. До 7.
јану а ра од сва ке купо ви не од
25 и више лита ра било које
врсте дери ва та НИС је издво -
јио по 25 дина ра као дона ци -
ју за Инсти тут за здрав стве -
ну зашти ту деце и омла ди не
Вој во ди не, а у хума ни тар ну
акци ју били су укљу че ни и
запо сле ни, као и сама ком -
па ни ја.

У сусрет ново го ди шњим и
божић ним пра зни ци ма, запо -
сле ни у ком па ни ји НИС уру -
чи ли су паке ти ће и мали ша -
ни ма који се лече на Инсти ту -
ту за здрав стве ну зашти ту деце
и омла ди не Вој во ди не у Новом
Саду. Ком па ни ја је издво ји ла
сред ства за купо ви ну ново го -
ди шњих паке ти ћа за нај мла ђе,
а њени запо сле ни уче ство ва ли
су у пако ва њу и при пре ми
покло на – игра ча ка, бојан ки,
књи га и слат ки ша.

НАЈА ВЕ ЕКО-МИНИ СТАР СТВА

При ме на зако на 
при о ри тет

Генерални директор НИС-а Кирил Тјур де њев уручује пакетиће малишанима



Ако се за неког може са сигур -
но шћу рећи да му је нова, 2018.
годи на поче ла и више него добро,
онда су то Сања Михај ло вић,
Дани ца Ђекић, Миле Стан ко -
вић и чла но ви њихо вих поро -
ди ца. Ипак, било је и годи на
када овим људи ма није било
нима ло лако, ни првог ни било
ког од 365 дана у годи ни. Реч је,
наи ме, о избе глим лици ма, који -
ма су у петак, 29. новем бра, у
про сто ри ја ма Град ске упра ве
уру че ни кљу че ви нових мон та -
жних кућа, те су ове три поро -
ди це напо кон сте кле свој дом.

Куће су доде ље не у окви ру
пот про јек та Реги о нал ног про -
гра ма стам бе ног збри ња ва ња у
Репу бли ци Срби ји, а Михај ло -
ви ћи ма, Ђеки ћи ма и Стан ко -
ви ћи ма кљу че ве је све ча но уру -
чио Милен ко Чуч ко вић, члан
Град ског већа заду жен за рад,
запо шља ва ње и соци јал на пита -
ња. При мо пре да ји су при су -
ство ва ли и пред став ни ци Једи -
ни це за упра вља ње про јек ти ма
у јав ном сек то ру из Бео гра да.

Како је под се тио Чуч ко вић,
у окви ру истог про јек та, на

иден ти чан начин су у новем -
бру збри ну те и избе глич ке поро -
ди це Рула, Андић, Ман дић и
Трку ља.

– Град Пан че во пре ко Пове -
ре ни штва за избе гли це уче ству -
је у про гра ми ма и спро во ди
актив но сти ради реша ва ња
пита ња избе глих и интер но
расе ље них лица још од 1991.
годи не. Од тада је у наш град
сти гло више од 12.000 избе -
гли ца које су оста ле без сво јих
домо ва. Уз подр шку Коме са -
ри ја та за избе гли це и међу на -
род них хума ни тар них орга ни -

за ци ја у Пан че ву, обез бе ђе на
су зна чај на сред ства за помоћ
избе глим лици ма што кроз
доби ја ње и откуп сео ских кућа
или обез бе ђи ва ње мон та жних
кућа, што кроз хума ни тар ну и
сва ку дру гу помоћ – иста као је
Чуч ко вић.

Он је додао и то да Град Пан -
че во има дуго го ди шњу актив -
ну сарад њу с Коме са ри ја том и
међу на род ним орга ни за ци ја -
ма чији је циљ реша ва ње про -
бле ма ти ке избе гли ца и интер -
но расе ље них ста нов ни ка.

– Ми се тру ди мо да зајед -
нич ким сна га ма помог не мо
они ма који ма је нео п ход на
помоћ у про на ла же њу могућ -
но сти ста но ва ња, одно сно реша -
ва ња стам бе ног пита ња. Тежи -
мо да омо гу ћи мо тим људи ма

Срећ ни роди те љи
Љиља на и Милан
Трку ља из Кача ре ва

Про шле годи не 
два де се так 
ново ро ђен ча ди више
него прет про шле

Само пет на ест мину та након
што је уз ватро мет, шам па њац
и нај леп ше жеље доче ка на нова,
2018. годи на, Пан че во је поста -
ло бога ти је за јед ног ста нов -
ни ка. Са сво јих 3.150 гра ма и
48 цен ти ме та ра, сти гао је Лазар
Трку ља, прва пан че вач ка и јед -
на од првих ново го ди шњих беба
у Срби ји.

Пре ма речи ма Лаза ро ве маме,
осам на е сто го ди шње Љиља не
Трку ље из Кача ре ва, поро ђај је
почео 31. децем бра око 22.30.

– Нисам оче ки ва ла да ће
бити ова ко напор но. Баш је био
тежак поро ђај, али када погле -
дам беби цу, знам да је вре де -
ло. Док тор и баби це су били
заи ста див ни пре ма мени и од
срца им захва љу јем – рекла је
срећ на мама.

У ноћи када је рође на прва
беба, дежу ран је био др Mихajло
Нoвaкoв. Пре ма њего вим речи -
ма, пoрoђaj je прoтeкao урeднo,
a у нoвoгoдишњoj нoћи ниje билo
вишe бeбa. Ипaк, тoкoм читaвoг
првoг дaнa 2018. гoдинe стиглo
je укупнo пeт нoвoрoђeнчaди –
три дeчaкa и двe дeвojчицe.

– За нас на оде ље њу то је
било још јед но стан дард но
дежур ство. Паци јент ки ња је
дошла 31. децем бра уве че и

Петак, 12. јануар 2018.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Зима је иде ал но вре ме када
би тре ба ло ура ди ти неке од
агре сив ни јих, а дело твор них
трет ма на лица, као и све врсте
пилин га (пого то во ТЦА), дер -
ма пен и пла зма пен.

ТЦА или три хлор сир ћет на
кисе ли на је пилинг који ради
на дер мал ном нивоу и самим
тим омо гу ћа ва укла ња ње бора,
про ши ре них пора, пиг мен та -
ци ја, кера то за и акни. Све што
се нађе на путу ТЦА пилин га,
бива укло ње но. Након трет ма -
на кожа ће бити затег ну та, па
тре ба нано си ти пан те нол. После
два дана кожа почи ње да се
љушти, а након седам дана цео
про цес је завр шен и доби ја се
лепа, мла да, нежна, нова кожа
– без неса вр ше но сти. Трет ман
се некад мора поно ви ти још
два до чети ри пута.

Дер ма пе ном се ради мезо -
те ра пи ја. Овим апа ра том, који

се састо ји од одре ђе ног бро ја
ига ла (од 1 до 36), тре ти ра ју
се боре, ожиљ ци, пиг мен та -
ци ја… Кожа се хидри ра и хра -
ни вита ми ни ма и мине ра ли -
ма, и уно се се хија лу рон и
актив не суп стан це за зате за -
ње и лиф тинг. Након дело ва -
ња ане сте зи је у кре ми на сте -
рил ну кожу нано се се мезо -
кок те ли дер ма пе ном. После
трет ма на кожа је црве на један
дан, а након тога је под мла -
ђе на, нахра ње на и с мање неса -
вр ше но сти. Трет ман се може
поно ви ти након седам дана.

Пла зма пен је апа рат који
је озбиљ на алтер на ти ва хирур -
ги ји. Њиме се одлич но могу
тре ти ра ти боре на челу, назо -
ла би јал не, пушач ке боре око
уса на, „свра чи је ножи це” (око
очи ју), али и спу ште ни кап -
ци. Трет ман се ради са ане -
сте зи јом у кре ми. Апа ра том
се пра ве тач ки це (које поди -
жу и ску пља ју тки во и самим
тим укла ња ју боре). Након
седам дана тач ки це (кра сти -
це) неста ју, а још неко вре ме
оста је црве ни ло. Резул та ти се
виде за два де сет дана.

Ови трет ма ни се раде
током зиме јер се нова, под -
мла ђе на кожа мора чува ти
од сун ца како се не би ство -
ри ле пиг мен та ци је. Тако ђе,
опо ра вак је бржи зими због
нижих тем пе ра ту ра. Бар
месец дана након трет ма на
мора се кори сти ти кре ма са
УВ зашти том.

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

Иско ри сти те зиму

ЗДРАВА ИСХРАНА

Су сам је је дан од нај -
ста ри јих за чи на у
људ ској ис хра ни, али
и у ме ди ци ни. Ту биљ -
ку од ли ку ју број на ле -
ко ви та свој ства. У ис -
хра ни нај че шће ко ри -
сти мо њен се ме ни
део. По сто је цр ни и
бе ли су сам.

Су сам тре ба да из -
бе га ва ју је ди но они
ко ји су алер гич ни, а
за све оста ле је у пот -
пу но сти си гу ран за ко -
ри шће ње. Он је оми ље на на -
мир ни ца ори јен тал них и се -
вер но а фрич ких на ро да, а
одав но се одо ма ћио и на на -
шим про сто ри ма, па се ко -
ри сти на мно го на чи на.
Пред ста вља је дан од нај ва -

жни јих са сто ја ка мно гих
тра ди ци о нал них је ла, ко ла -
ча, слат ки ша, на ма за, хле -
ба и пе ци ва.

Ми вам пред ла же мо да
на пра ви те бр зо и уку сно
пред је ло.

По треб но: 300 гра ма ри ко та си ра, 100 гра ма пи ле ћег бе лог ме са,

220 гра ма су са ма, со и би бер.

При пре ма: ску вај те пи ле ти ну и са ме љи те је. Ис пе ци те су сам. Пре -

по ру чу је мо пе че ње у ми кро та ла сној пећ ни ци, на сле де ћи на чин:

рас по ре ди те су сам по ве ћем та њи ру и ста ви те у ми кро та ла сну; пе -

ци те на нај ја чој тем пе ра ту ри, два пу та по је дан ми нут, а из ме ђу сва -

ког ми ну та до бро про ме шај те.

Из гње чи те сир, па му до дај те пи ле ће ме со, 100 гра ма су са ма и

за чи не. Фор ми рај те лоп ти це од ма се са си ром, а за тим их ува љај те

у пре о ста ли су сам.

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

Пи ше: Драгана Јоцовић

Ку гли це са су са мом

СТИ ГАО ПЕТ НА ЕСТ МИНУ ТА ПОСЛЕ ПОНО ЋИ

ЛАЗАР ТРКУ ЉА ПРВА ПАН ЧЕ ВАЧ КА БЕБА
ХРАНА ЗА ДУШУ

Поче так

нару чао, одлу чио да ће овај
све ча ни дога ђај ипак пре спа -
ва ти. Знао је да му, због неспор -
ног шар ма, на томе нико неће
заме ри ти, напро тив.

Пре ма речи ма гра до на чел -
ни ка, злат ник је сим бо ли чан
поклон, али довољ но гово ри о
одно су Гра да пре ма пита њу
ната ли те та.

– Саче ка ли смо да се мај ка
опо ра ви и да беба зади ше
пуним плу ћи ма, па смо их оби -
шли како бисмо им чести та ли
и покло ни ли Лаза ру злат ник у
знак сећа ња на то да нас је
први обра до вао у 2018. годи -
ни. Иако је можда нај леп ши,
ово није једи ни начин на који
тежи мо да поспе ши мо ната ли -
тет у Пан че ву. На том пла ну
већ неко ли ко годи на у кон ти -
ну и те ту спро во ди мо мно ге

мере, како у соци јал ној, тако и
у здрав стве ној обла сти, а пра -
те ћи трен до ве, финан си ра мо и
тро шко ве ван те ле сне оплод ње
– рекао је Павлов.

Он је изра зио наду да ће сви
ови поку ша ји у наред ном пери -
о ду дати резул та те те да ће бити
зау ста вљен нега ти ван тренд да
у Срби ји сва ке годи не буде рође -
но за по 4-5 про це на та мање
беба. У нашем гра ду се про сеч -
но годи шње роди изме ђу 1.500
и 1.600 беба, а током 2017.
годи не на свет је дошло два де -
се так ново ро ђен ча ди више него
у годи ни пре тога.

Пан че вач ко поро ди ли ште
рено ви ра но је 2006. годи не, а
2016. мај ке су га оце ни ле као
нај бо ље у Срби ји када је о иску -
ству самог поро ђа ја реч.

Дра ги моји, ово доба годи не
инспи ри ше мно ге од нас на
раз ми шља ње о доно ше њу
важне одлу ке у вези с неким
новим почет ком, који би ујед -
но пред ста вљао и крај нече -
га што нас годи на ма жуља,
пра ви нео д луч ним, неси гур -
ним и недо вољ но вред ним у
соп стве ним очи ма.

Сва ком новом почет ку
дода је мо лич но иску ство на
осно ву којег пла ни ра мо сле -
де ћи корак и нај че шће изве -
де мо закљу чак да није нај бо -
ље вре ме, нисмо довољ но
моти ви са ни, да је ризик пре -
ве ли ки, да нас неће раз у ме ти
и подр жа ти... И тако изно ва
губи мо полет пра знич ног вре -
ме на, одла га ње побе ђу је и са
олак ша њем поти ску је мо жељу
за почет ком про ме не бар до
сле де ће годи не. Нарав но, уз
све ча но обе ћа ње себи да је
ово послед ње одла га ње.

Вра ћа ње и закљу ча ва ње у
лич ни про стор дово ди до
крат ко трај ног осе ћа ја сигур -
но сти, јер се пона ша мо у
скла ду са уве ре њи ма који ма
пра ви мо смер ни це за пут
истим ста за ма, уз исте људе
са истим неза до вољ стви ма.
Пона вља ју нам се слич ни
дога ђа ји, који као да неком
маги јом дола зе у наш живот
с наме ром да га загор ча ју,
да иза зо ву стреп њу и неси -
гур ност и да нас уве ре да нам
суд би на није накло ње на и да
не заслу жу је мо боље. Ако вам
се упор но пона вља ју такве
ситу а ци је и поста је те бол но

све сни њихо вог дело ва ња на
ваш живот – то је нај бо ље
што је могло да вам се деси.
Нај ја чи покре тач про ме не је
осве сти ти соп стве но мире ње
са суд би ном и непред у зи ма -
ње ниче га у вези с про ме ном
начи на на који при хва та мо
себе и свој живот.

Ту где смо се зау ста ви ли,
запе тља ни у мре жи сва ко дне -
ви це, нај бо ље је место за поче -
так, а нај бо ље вре ме је сада.
Вера у себе је нај бо љи покре -
тач. Сва ко је сти гао до тре -
нут не живот не пози ци је вођен
искљу чи во сво јим мисли ма о
успе ху, сре ћи, љуба ви, нов -
цу... Нисте задо вољ ни? Мењај -
те мисли које вас воде кроз
живот са упор но шћу која вас
је дове ла до жеље за новим
почет ком. Пра ви те нове афир -
ма ци је које вам пома жу да
заво ли те себе, дру ге и живот.
Пона вљај те док не пове ру је -
те, док не дође тре ну так који
пред ста вља поче так кра ја доса -
да шњег живо та. Пона вљај те
док не поста не те бољи, не од
дру гих, него од себе какви сте
били јуче. Није лако, али је
могу ће! Све у шта смо се изгра -
ди ли и што пред ста вља нај ја -
ча уве ре ња, наста ло је упо р -
ним пона вља њем мисли. Нови
поче так поста ће и крај за већи -
ну која је била наш одраз до
сада. Њихов одла зак је неми -
нов ност којом се пра ви место
за неке нове који раз у ме ју и
поче так и пут којим смо кре -
ну ли.

Успех је резул тат упор но -
сти с којом гра ди мо жеље ни
поче так, истрај но сти упр кос
вели ким иза зо ви ма, има ње
петље за пре у зи ма ње одго -
вор но сти за себе и свој живот,
а не тра же ње крив ца у окол -
но сти ма и дру гим људи ма.
Нема мо шта да изгу би мо,
осим уве ре ња која нам не
кори сте и неси гур но сти.

Уни вер зал на мудр ост
нагла ша ва да ми нисмо оно
што мисли мо да јесмо, већ
јесмо оно што мисли мо.
Запо че ти про ме ну или не –
одлу ка је, као и увек, на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

ушли смо лага но у при род ни
поро ђај, који је про те као крај -
ње задо во ља ва ју ће и пет на ест
мину та после поно ћи родио се
мали Лазар, који је добио висо -
ке оце не на „Апгар тесту”. За
нас су тре ну ци када запо чи ње
нови живот нај дра жи део овог
посла, а сада је радост била
још већа због чиње ни це да нам
је годи на поче ла на ова ко леп
начин – иста као је Нова ков.

Љиља ни и њеном супру гу
Мила ну ово је прво дете, а како
су вео ма мла ди, веро ват но неће
бити и једи но. Мале ног јуна ка
су у уто рак, 2. јану а ра, посе ти -
ли гра до на чел ник Саша Павлов
и град ски већ ник Милен ко Чуч -
ко вић, како би беби цу дари ва -
ли тра ди ци о нал ним покло ном
од Гра да – злат ни ком. Лазар
је, међу тим, након што се добро

Гра до на чел ник је дари вао бебу злат ни ком

ЈОШ ТРИ МОН ТА ЖНЕ КУЋЕ ЗА ИЗБЕ ГЛИ ЦЕ

У нову годи ну у новом дому
инте гра ци ју у свим живот ним
сфе ра ма тако да се осе ћа ју као
да је овде њихов дом – додао је
већ ник.

Кроз про гра ме и про јек те
наме ње не избе гли ца ма током
про те клих годи на реа ли зо ва но

је бли зу 85 мили о на дина ра. У
Град ској упра ви наја вљу ју да
би у првом квар та лу ове годи -
не тре ба ло да буде обез бе ђе но
још пет мон та жних кућа за
избе глич ке поро ди це које живе
у Пан че ву.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ка ко нај -
бо ље про сла ви ти Но ву го ди -
ну код ку ће. „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 „Ку ла
од ка ра та” Ме тјуа Фиц си -
мон са 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:

„Уз иће и пи ће, до бро дру -
штво и ки ча сту пра знич ну
де ко ра ци ју. По че ти са ча ши -
цом-дв е да по пу сте коч ни -
це. У по ноћ, уме сто пе тар ди,
кроз про зор ба ци ти све бри -
ге и про бле ме.” 069/7223...

„Уз ма ђар ску ко ба ју, ру ску
са ла ту, срп ску сар му и ’Аме -
рич ку пи ту’.” 060/3380...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -
а тив ни јих од го во ра на пи та -
ње ко ји је нај бо љи пра знич -
ни филм. Они ће осво ји ти
по је дан при ме рак књи ге
„Срод ни ци” Јо ви це Аћи на.

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

„То је онај у ко јем по штар
до но си три на е сту пен зи ју, пу -
ну ке су ле ко ва, до ста ме са и
ра зно вр сног во ћа!” 064/9694...

„Нај бо љи је онај филм у
ко ме се ују тру бу ди мо и схва -
та мо да ви ше не жи ви мо у
Ср би ји.” 064/5173...

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

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 17. ја ну а ра, у 12 са ти, СМС-ом на број
1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње: „Ко ји је нај бо -
љи филм ко ји сте гле да ли пре ко пра зни ка?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Син ги Лум ба и др во ча роб них оло ва ка” Сла ви -
ми ра Сто ја но ви ћа. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро -
ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

Ша ре на, ма што ви та, сјај но
илу стро ва на и ди зај ни ра на
књи га на ме ње на је ма ли ша -
ни ма уз ра ста од три до се -
дам го ди на и пра ти аван ту -
ре де вој чи це Син ги Лум бе,
чи ји је лик ин спи ри сан ње -
го вом ћер ком На ђом, ко јој
је књи га и по све ће на.

„На по кон се ре а ли зо ва ло
не што што сам у по след њих
не ко ли ко го ди на по ку ша вао
да ста вим у кон крет ну фор -
му при ча ју ћи ћер ки На ђи
при че за ла ку ноћ”, ре као је
Сто ја но вић по во дом об ја вљи -
ва ња књи ге. Име Син ги Лум -
ба је на ста ло док На ђа још
ни је зна ла до бро да при ча,
па је упор но зва ла та ту ка да
јој се хе ли јум ски ба лон за ле -
пи за пла фон: „Та та, син ги

лум ба!” („Та та, ски ни ба -
лон!”)

Књи га је об ја вље на у еди -
ци ји „Гне здо”, ко ја об у хва та
књи ге до ма ћих ау то ра и илу -
стра то ра и отва ра но ве ви -
ди ке књи жев но сти за де цу.
У пла ну је се ри јал књи га о
Син ги Лум би. До би ли смо
пр ву, а наш по зна ти ди зај -
нер тре нут но ра ди на сле де -
ће две књи ге.

Син ги Лум ба и др во
ча роб них оло ва ка 

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Епи таф за шпи ју на”
Ери ка Ам бле ра

Два чи та о ца ко ји до сре де, 17. ја ну а ра, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње
„Ко ју књи гу сте про чи та ли за вре ме пра зни ка?”, на гра ди ће -
мо по јед ним при мер ком књи ге „Епи таф за шпи ју на” Ери ка
Ам бле ра. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју
„Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

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

Азур на оба ла, 1938. го ди не.
Сти гав ши у Сен Га тјен, у хо -
тел „Ре зерв”, Јо зеф Ва да ши је
са мо же лео не ко ли ко да на од -
мо ра пре по врат ка у Па риз.
Он је чо век без на ци о нал но -
сти, ро ђен у Су бо ти ци, ко ја је
Три ја нон ским спо ра зу мом
при по је на Кра ље ви ни Ју го -
сла ви ји. Ме ђу тим, ка да по ву -
че ни про фе сор је зи ка чи ји је
хо би фо то гра фи ја од не се
филм из свог фо то-апа ра та на
раз ви ја ње, би ће ухап шен због
сум ње да је шпи јун. Иа ко
фран цу ска по ли ци ја до бро зна
да је Ва да ши не вин, пре ти му
за тво ром и де пор та ци јом уко -
ли ко у ро ку од три да на не от -
кри је ко је од го сти ју хо те ла
пра ви стра ни агент.

Али у пред ве чер је Дру гог
свет ског ра та сви су сум њи ви

– Швај цар ци, Бри тан ци, брат
и се стра Аме ри кан ци, уса -
мље ни Не мац, го спо дин ко -
ји пу ту је под ма кар јед ним
ла жним име ном. Кри вац мо -
ра би ти ме ђу њи ма, а Ва да -
ши, пот пу ни ама тер, мо ра да
по ста не шпи јун да би до ка -
зао да то ни је.

„ПАУ НО ВИЋ” КРУ НИ САО УСПЕ ШНУ ГОДИ НУ ГЕНЕ РА ЦИЈ СКИМ КОН ЦЕР ТОМ

ПЕСМА И ИГРА СУГРА ЂА НИ МА НА ДАР
Насту пи ло пет сто
два де сет изво ђа ча

У 2017. годи ни 
осво је на зна чај на
при зна ња

Кул тур но-умет нич ко дру штво
„Стан ко Пау но вић” је вео ма
актив ну и успе шну сезо ну завр -
ши ло гене ра циј ским кон цер -
том који је одр жан 21. децем -
бра у Хали спор то ва у Пан че ву.

У про гра му кон цер та „Да
засви рам сре мач ки, да заи грам
банат ски, да запе вам бачван -
ски” уче ство ва ло је пет сто два -
де сет изво ђа ча, уз подр шку и
апла у зе хиља ду три ста гле да ла -
ца. Током дво ча сов ног про гра -
ма насту пи ле су све сек ци је дру -
штва – три на ест фол клор них
ансам ба ла, од фол клор ног заба -
ви шта до вете ра на, шко ла там -
бу ре и там бу ра шки орке стар,
народ ни орке стар, сви ра чи на
тра ди ци о нал ним инстру мен ти -
ма и жен ска гру па пева ча.

На почет ку про гра ма зајед -
но су се пред ста ви ли сви деч -
ји ансам бли песмом из Вој во -
ди не „Да засви рам сре мач ки,
да заи грам банат ски, да запе -
вам бачван ски”. Усле ди ла су
пред ста вља ња свих ансам ба ла
поје ди нач но, а публи ка је ужи -
ва ла у игра ма, песма ма и
народ ним ношња ма: Бана та,
Сре ма, Бач ке, Стар че ва, Шума -
ди је, Пиро та, Кру ше вач ке
Жупе, Ниша, Заје ча ра, Хомо -
ља, Соко ба ње, Јадра, Боси ле -
гра да, Кња жев ца, Црне Тра ве,
Доње Јасе ни це, Него ти на, Косо -
ва и Мето хи је. На кра ју кон -
цер та је свих три на ест ансам -
ба ла зајед но изве ло „Пан че -

вач ко коло”, у прат њи там бу -
ра шког орке стра.

За чла но ве КУД-а „Стан ко
Пау но вић НИС–РНП” про шла,
2017. годи на била је изу зет но
садр жај на и успе шна. Током
годи не изве де но је деве де сет
пет про гра ма широм наше
земље и ино стран ства.

Кон церт на сезо на, већ по
тра ди ци ји, запо че та је уче шћем
у про гра му Све то сав ске ака де -
ми је у Кул тур ном цен тру Пан -
че ва. Потом су усле ди ла госто -
ва ња широм Срби је: у Бео гра -
ду, Чач ку, Кра ље ву, Бач кој
Топо ли, Рати ни, Ваље ву, Сив -
цу, Иђо шу, Сме де ре ву, При -
сло ни ци, Стар че ву и Круп њу.
Током про те кле годи не оства -
ре на су и пред ста вља ња у ино -
стран ству: Сло ве ни ји, Швај -
цар ској, Босни и Хер це го ви -
ни, Сло вач кој, Бугар ској и
Руси ји. При јем ових про гра ма
у ино стран ству био је вео ма
добар, а посеб но тре ба иста ћи

Топо ли за изво ђе ње ига ра из
Коби шни це и спе ци јал на награ -
да за нај бо љи играч ки ансамбл;
злат на пла ке та за деч ји ансамбл
виших раз ре да на 12. смо три
деч јих фол клор них ансам ба ла
Срби је у Ваље ву за изво ђе ње
ига ра из Коби шни це.

„Пау но вић” је био успе шан
дома ћин и орга ни за тор две ју
град ских мани фе ста ци ја: деве -
тог Међу на род ног фести ва ла
фол клор них ансам ба ла „Пан -
че во – град игре” и седам на е -
стих Сусре та извор них певач -
ких гру па „Етно глас”. Обе
мани фе ста ци је реа ли зо ва не су
уз подр шку Гра да Пан че ва,
гене рал ног спон зо ра НИС –
„Гаспром њеф та” и уста но ва
кул ту ре: Дома омла ди не и Кул -
тур ног цен тра Пан че ва. То је
била при ли ка да пан че вач ка
публи ка погле да про гра ме мно -
го број них ансам ба ла и гру па с
који ма је ово дру штво сара ђи -
ва ло у прет ход ном пери о ду.

М. Марић Величковић

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ба ци ти бри ге уме сто
пе тар ди

награ ду која је доде ље на жен -
ској гру пи пева ча на фести ва -
лу у Сло вач кој за стил ско изво -
ђе ње народ них песа ма, као и
наступ у дале ком Сиби ру у
окви ру сарад ње с гене рал ним
спон зо ром дру штва, НИС –
„Гаспром њеф том”.

С вели ким успе хом „Пау но -
вић” је пред ста вљао град Пан -
че во на фести ва ли ма у нашој
земљи. Осво је не су: сре бр на
пла ке та на 18. фести ва лу фол -
клор них ансам ба ла Срби је у
Чач ку и спе ци јал на награ да за
нај а у тен тич ни ју народ ну ношњу
у коре о гра фи ји „Игре Гор ње
Пчи ње”; злат на пла ке та за деч -
ји ансамбл нижих раз ре да на
56. музич ком фести ва лу деце
Вој во ди не у Бач кој Топо ли за
изво ђе ње ига ра Срба из Беле
Кра ји не и спе ци јал не награ де
за истра жи вач ки рад и рекон -
струк ци ју кости ма; злат на пла -
ке та за деч ји ансамбл виших
раз ре да на 56. музич ком фести -
ва лу деце Вој во ди не у Бач кој

Четвр та сти под ме тач од пусто -
ва не вуне с моти вом банат ске
шаре који су осми сли ле и пла -
си ра ле чла ни це удру же ње гра -
ђа на „Панон ке” иза бран је међу
три нај бо ља аутен тич на про из -
во да у окви ру про јек та „Тра ди -
ци ја у слу жби локал ног раз во -
ја”, а као награ ду доби ће дизај -
ни ра но пако ва ње и цер ти фи -
кат. Про је кат реа ли зу је Етно-
-мре жа уз подр шку Мини стар -
ства пољо при вре де, шумар ства
и водо при вре де и НАЛЕД-а.

Ове годи не је о при сти глим
номи на ци ја ма одлу чи вао жири

у саста ву: Злат ко Цвет ко вић,
про фе сор на Факул те ту при ме -
ње них умет но сти у Бео гра ду,
Саша Срећ ко вић, музеј ски савет -
ник и коор ди на тор за сарад њу и
еду ка ци ју на међу на род ном
нивоу Етно граф ског музе ја у
Бео гра ду, и Ива Радић Костић,
коор ди на тор Етно-мре же. Поред
про из во да који изра ђу ју „Панон -
ке”, дизај ни ра но пако ва ње и цер -
ти фи кат доби ће и дво пређ не
чара пе из Кња жев ца и чобан ска
рука ви ца из Беле Палан ке.

У скло пу овог про јек та биће
изра ђе на мапа локал них аутен -

тич них про из во да на којој ће
бити озна че ни гра до ви и
општи не са аутен тич ним про -
из во ди ма које су номи но ва не,
а то су Пан че во (банат ска шара
– УГ „Панон ке” Пан че во), Сом -
бор (леме шки кулен, без дан -
ски дамаст, ста пар ски ћилим
и сом бор ски сир), Оџа ци (црве -
но ко са боги ња), Кња же вац (дво -
пређ не чара пе, грн ча ри ја и бел -
муж), Бор (вла шка тор ба „тра -
ста”), Кла до во (вез на пли шу),
Него тин (вла шка ружа), Леско -
вац (ајвар), Бела Палан ка
(бани ца, врт ка и чобан ска рука -

ви ца), Пирот (ћилим, пегла на
коба си ца, кач ка ваљ и грн ча -
ри ја), Ужи це (грн ча ри ја из Зла -
ку се), Шабац (теке ри шки
пешкир), Срем ски Кар лов ци
(куглоф) и Куче во (рука ви це с
хомољ ским везом).

Мапа ће бити обја вље на на
зва нич ном сај ту ини ци ја ти ве
„1.000 жена” и пред ста вље на
зајед но с резул та ти ма про јек та
на завр шном окру глом сто лу у
дру гој поло ви ни јану а ра 2018.
годи не, где ће бити при ре ђе на
и постав ка аутен тич них про из -
во да. M. M. В.

ТРА ДИ ЦИ ЈА У СЛУ ЖБИ ЛОКАЛ НОГ РАЗ ВО ЈА

Иде ја „Панон ки” на мапи аутен тич них про из во да

Завичајно удружење „Стари
Рас” из Панчева у суботу, 6.
јануара, на Бадњи дан, орга-
низовало је сечење, освећење
и паљење бадњака.

Бадњак је упаљен испред уго-
ститељског објекта „Перовић”,
где је припремљено традицио-
нално посно послужење карак-
теристично за тај дан. Уз пра-
ве домаћинске манире бројне
госте су дочекали председник
удружења Зоран Радојковић и
први човек скупштине „Старог
Раса” Милојица Ћирковић.

Ово удружење, у складу са
својим статутарним опредеље-
њем, организује и истрајава у

одржавању овог традиционал-
ног обичаја. Чланови „Старог
Раса” промовишу част, поште-
ње, солидарност и доброчин-

ство, па су уз ту поруку свим
грађанима честитали Бадњи
дан и Божић.

Завичајно удружење „Стари
Рас” радо учествује у свим хума-
нитарним акцијама. Тако је,
недавно, покренута велика
акција за изградњу куће поро-
дици Бојовић у селу Источни
Мојстир, у општини Тутин. Под-
стакнути тешком животном
причом седмогодишње Љуби-
це и четворогодишњег Ивана,
који су заједно с мајком несрећ-
ним случајем остали без оца и
супруга Радета Бојовића, једи-
ним хранитељем породице,
далеко у планини Мокре горе,
чланови удружења „Стари Рас”

из Панчева покренули су хума-
нитарну акцију, а градња куће
је већ почела...

Ово удружење је основано
30. јуна 2015. ради очувања
културног наслеђа и духовног
идентитета грађана који воде
порекло с подручја југозапад-
не Србије, а основна делатност
удружења је хуманитарни рад.
Први председник Завичајног
удружења „Стари Рас” био је
Срдан Ракетић.

Поред хуманитарног рада,
циљеви овог удружења су и
јачање културних и привред-
них веза старог и новог зави-
чаја, чување традиционалних
и породичних вредности, него-
вање добрих комшијских одно-
са, узајамно помагање члано-
ва друштва и слично.

Чланови удружења су при-
редили многе културне актив-
ности, посетили су значајне
културно-историјске спомени-
ке, православне цркве и мана-
стире, организовали су тради-
ционалне манифестације, као
и књижевне вечери са знаме-
нитим српским песницима.

А. Ж.

ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ „СТАРИ РАС”

Настављена лепа традиција



Роди те љи два ју ђака основ них
шко ла у Пан че ву мора ће да
пла те казне од 5.000 дина ра у
Пре кр шај ном суду у нашем
гра ду јер су им деца бежа ла са
часо ва, а они нису оправ да ли
њихо ве изо стан ке – обја вио је
„Инфор мер”.

Они ће то мора ти да учи не
на осно ву Зако на о осно ва ма
систе ма обра зо ва ња и вас пи та -
ња који је усво јен у Скуп шти -
ни Срби је 26. сеп тем бра про -
шле годи не. У том прав ном акту
је, изме ђу оста лог, пред ви ђе но
кажња ва ње роди те ља који не
оправ да ју деци изо стан ке.

Од усва ја ња тог зако на Пре -
кр шај ни суд у Пан че ву под нео
је 88 пре кр шај них при ја ва про -
тив роди те ља који то нису учи -
ни ли. Поред првих нов ча них
казни, до сада је изре че но десет
опо ме на, а оста ли поступ ци су
у току или су обу ста вље ни.

Мини стар про све те у Вла -
ди Срби је Мла ден Шар че вић
изја вио је пово дом тога да је
Пан че во први град у Срби ји у
коме је поче ла при ме на новог
зако на и да ће од почет ка
2018. годи не то бити уоби ча -

је но у свим шко ла ма у нашој
држа ви.

Сан дра Меда ко вић, порт па -
рол Пре кр шај ног суда у Пан -
че ву, у изја ви за „Инфор мер”
обја сни ла је како ће се покре -
та ти поступ ци про тив роди те -
ља који не оправ да ју изо стан -
ке деце са часо ва.

Она је нагла си ла да су роди -
те љи нај пре оба ве зни да у року
од 48 сати јаве настав ни ци ма
због чега њихо ва деца нису
при су ство ва ла наста ви. Након
тога има ју рок од осам дана да
им оправ да ју часо ве. Ако то не
ура де, шко ле у које иду њихо -
ва деца, оба ве шта ва ју над ле -

жни секре та ри јат у град ској
упра ви, као и цен тар за соци -
јал ни рад.

– Даље, град ска упра ва под -
но си зах тев суду за покре та ње
пре кр шај ног поступ ка про тив
роди те ља или ста ра те ља деце.
Запре ће на казна за овај пре -
кр шај кре ће се у распо ну од
5.000 до 100.000 дина ра, а уко -
ли ко роди тељ не изми ри ову
оба ве зу, пре те му затвор ска
казна, рад у јав ном инте ре су
или бло ка да теку ћег рачу на –
изја ви ла је Меда ко ви ће ва.

Она је нагла си ла да ће се роди -
те љи ма који буду пре да ти пре кр -
шај ном суду нај пре изри ца ти опо -
ме не, а да ће се нов ча но кажња -
ва ти тек ако њихо ва деца и после
тога наста ве да изо ста ју са часо ва
без оправ да ња. Порт па рол ка Пре -
кр шај ног суда у Пан че ву обја сни -
ла је да роди те љи који су кажње -
ни нов ча но нису оправ да ли изо -
стан ке деци три месе ца.

НОВИ НА У НАШЕМ ОБРА ЗОВ НОМ СИСТЕ МУ

Роди те љи пла ћа ју казне за деч је изо стан ке

Гра до на чел ник Пан че ва Саша
Павлов при ре дио је кра јем про -
шле годи не у Народ ном музе ју
кок тел пово дом ново го ди шњих
пра зни ка за пред став ни ке нај -
ва жни јих град ских слу жби, јав -
них кому нал них пред у зе ћа и
држав них инсти ту ци ја.

– Желим сви ма да вам се у
2018. годи ни оства ре сви циље -
ви, како на при ват ном, тако и
на послов ном пла ну. Желим и
да има те више вре ме на за себе
и за поро ди це. Надам се да ће
2018. годи на бити боља, леп ша
и еко ном ски ста бил ни ја. Било
би лепо да се мла ди одлу чу ју

да оста ју у Срби ји, да овде раде
и гра де свој дом, а да ста ри ји
ужи ва ју у оном што су ство ри -
ли уз соци јал ну и здрав стве ну
сигур ност – рекао је Павлов.

Он је уру чио пла ке те Гра да
Пан че ва за херој ски под виг ста -
ри јем вод ни ку Ива ну Ристи ћу,
десе та ру Јова ну Ђоки ћу и
застав ни ку Гора ну Баси ћу, при -
пад ни ци ма Прве бри га де Вој -
ске Срби је. Њих тро ји ца су кра -
јем про шле годи не спа сли
живот јед ној нашој сугра ђан -
ки која је била напад ну та
ножем у бли зи ни касар не „Сте -
ви ца Јова но вић”.

Мини стар одбра не Алек сан -
дар Вулин, начел ник Гене -
рал шта ба Вој ске Срби је гене -
рал Љубишa Дико вић, држав -
ни секре тар у Мини стар ству
одбра не Алек сан дар Жив ко -

вић и заме ник коман дан та
Рат ног вазду хо плов ства и
про тив ва зду хо плов не одбра -
не бри гад ни гене рал Сава
Милен ко вић доче ка ли су
2018. годи ну с при пад ни ци -
ма Тре ће ракет не бате ри је
Првог ракет ног диви зи о на
250. ракет не бри га де у касар -
ни „Аеро дром” у Пан че ву. У
име те бри га де доче као их
је пуков ник Милан Попо -
вић, заступ ник њеног коман -
дан та.

Та једи ни ца је доби ла
Орден народ ног херо ја због
под ви га у одбра ни наше
земље од НАТО агре си је
1999. годи не, а на недав ним
гађа њи ма у окви ру вој не
вежбе у Бугар ској њени при -
пад ни ци су пости гли запа -
же не резул та те. Ина че, они
се нала зе у систе му стал ног
бор бе ног дежур ства нашег
систе ма про тив ва зду хо плов -
не одбра не. Гости ма који су
их посе ти ли демон стри ра ли
су рад ње за пре ла зак ракет -
ног систе ма „нева” којим
руку ју у први систем бор бе -
не гото во сти.

– Свим гра ђа ни ма Срби је,
у име при пад ни ка Мини стар -
ства одбра не и при пад ни ка
Вој ске Срби је, желим да

чести там 2018. годи ну и да
им поже лим да је пам те.
Тако ђе им желим пуно здра -
вља и сре ће, као и то да буду
мир ни и уве ре ни да је њихо -
ва вој ска увек ту за њих. При -

пад ни ци Мини стар ства
одбра не и Вој ске Срби је даће
све од себе да годи на која
почи ње буде мир на, сигур на
и ста бил на, а да Срби ја буде
зашти ће на, чува на и бра ње -
на – рекао је мини стар одбра -
не Алек сан дар Вулин.

Он је додао да ће у 2018.
годи ни наша држа ва наста -
ви ти да обна вља Вој ску Срби -
је и побољ ша ва стан дард свих
који су у њој запо сле ни.
Вулин је рекао и да без сна -
жне и ста бил не вој ске нема
сна жне и ста бил не Срби је.

Гене рал Љуби ша Дико вић
изја вио је да је више од 2.800
вој ни ка анга жо ва но да током
ново го ди шњих пра зни ка бри -
не о без бед но сти гра ђа на
Срби је. Додао је да су они
рас по ре ђе ни на нашим
држав ним гра ни ца ма и у
Коп не ној зони без бед но сти,
као и у једи ни ца ма за зашти -
ту вазду шног про сто ра изнад
Срби је.

Начел ник Гене рал шта ба
наше арми је је свим запо -
сле ни ма у Вој сци поже лео
све нај леп ше у 2018. годи ни
и додао да ће врх наше арми -
је и даље ради ти на пове ћа -
њу бор бе не спо соб но сти једи -
ни ца Вој ске Срби је.

ХРОНИКА
Петак, 12. јануар 2018.
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Две девој ке укра ле
накит

Апо те ка поно во у
фоку су пажње 
истра жних орга на

Пaнчевачки поли цај ци под не ли
су кри вич ну при ја ву у редов ном
поступ ку про тив два де се то смо -
го ди шње девој ке и шесна е сто -
го ди шња ки ње због посто ја ња
осно ва сум ње да су извр ши ле
кри вич но дело тешка кра ђа.

Сум ња се да су њих две 5.
сеп тем бра 2017. из јед не куће
у Пан че ву укра ле злат ни накит
и истог дана поку ша ле да про -
ва ле у стан на под руч ју нашег
гра да.

При пад ни ци Мини стар ства
уну тра шњих посло ва у Пан че ву
под не ли су кри вич ну при ја ву у
редов ном поступ ку и про тив
четр де се то го ди шњег мушкар ца
због посто ја ња осно ва сум ње да
је извр шио кри вич но дело тешка
кра ђа.

Поли ци ја сум ња да је он у
ноћи изме ђу 12. и 13. децем -
бра 2017. из јед не куће у Пан -
че ву узео разну тех нич ку робу.

Поли цај ци у нашем гра ду
ухап си ли су и Ј. Е. (1977), бив -
шу дирек тор ку Апо те кар ске
уста но ве Пан че во, јер се, како
пише у саоп ште њу МУП-а, сум -
њи чи да је почи ни ла кри вич но
дело зло у по тре ба слу жбе ног
поло жа ја.

У АКЦИ ЈА МА ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПОЛИ ЦИ ЈЕ

УХАП ШЕ НИ ОСУМ ЊИ ЧЕ НИ 
ЗА КРА ЂЕ И МАЛ ВЕР ЗА ЦИ ЈЕ

У саоп ште њу пише и да се
она тере ти да је у авгу сту 2015.
годи не, након што је прет ход но
сни зи ла цене, про да ла више
врста леко ва и фар ма це ут ских
про из во да при вред ном дру штву
„Леко вит” из Шап ца, да би током
сеп тем бра 2015. годи не од тог
дру штва купи ла те леко ве, али
по уве ћа ној цени. Сум ња се да
је на овај начин при чи ни ла ште -
ту Апо те ци Пан че во у укуп ном
изно су од 1.144.292 дина ра.
Осум њи че на је уз кри вич ну при -

ДРЖАВ НА ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈА У КАСАР НИ

„АЕРО ДРОМ”

Вој ни врх доче као
нову годи ну у Пан че ву

ја ву при ве де на у Основ но јав но
тужи ла штво у Пан че ву.

При пад ни ци Мини стар ства
уну тра шњих посло ва широм
Срби је у сарад њи с над ле жним
тужи ла штви ма пред ново го ди -
шње пра зни ке ухап си ли су 52
осо бе које се сум њи че да су
почи ни ле више од 100 обич -
них кра ђа, тешких кра ђа и раз -
бој ни шта ва.

Акци је у који ма су осум њи че -
ни лише ни сло бо де спро ве де не
су на тери то ри ји поли циј ских

Страну припремио

Михајло
Глигорић

При пад ни ци поли ци је све се
чешће суо ча ва ју са опа сним
ситу а ци ја ма у који ма нао ру -
жа ни поје дин ци, нар ко ма ни
и пси хич ки лабил на лица  не
пре за ју ни од тога да угро зе
њихо ве живо те и неви не
људе, што је пока зао и инци -
дент у Рако ви ци – упо зо рио
је Неза ви сни поли циј ски син -
ди кат Срби је.

Поли ци ја је 6. јану а ра у
јутар њим сати ма при ми ла
позив Божи да ра Јови ћа (1973).
Он је рекао да се за њим тра -
га, да је већ осу ђи ван за кри -
вич на дела, да се осе ћа „јако
узне ми ре но” и да не зна шта
би могао да учи ни. Патр о ла
поли ци је је одмах након тога
оти шла до згра де у којој Јовић
живи, а када је отво рио поли -
цај ци ма вра та ста на, доче као
их је обу чен у пан цир и упе -
рио пиштољ у њих.

После неко ли ко сати пре -
го ва ра чи МУП-а и спе ци -
јал ци успе ли су да га раз о -
ру жа ју и да му ста ве лиси -
це. Све се завр ши ло мир но
и без упо тре бе оруж ја, што
је изу зет но важно ако се
узме у обзир да је Јовић
држао неко ли ко тала ца на
ниша ну и да је хтео да пуца
у њих.

Неза ви сни поли циј ски син -
ди кат Срби је сма тра да је
захва љу ју ћи при себ но сти
поли ца ја ца и пре го ва ра ча
који су уче ство ва ли у овој
талач кој кри зи избег ну та тра -
ге ди ја и да они због тога
заслу жу ју похва ле. НПСС
сма тра да наша јав ност тре -
ба да пре ко меди ја буде упо -
зна та са овим дога ђа јем да
се не би ства ра ла искљу чи во
нега тив на сли ка о поли циј -
ској про фе си ји.

упра ва Бео град, Пан че во, Бор,
Заје чар, Кра гу је вац, Кра ље во,
Леско вац, Нови Сад, Пирот, Пожа -
ре вац, При је по ље, Про ку пље, Сме -
де ре во, Сом бор и Ужи це.

Међу ухап ше ни ма су осум -
њи че ни за кра ђе ком пју те ра,
дизел-гори ва, гра ђе вин ског
мате ри ја ла и гра ђе вин ске ске -
ле, цига ре та, тех нич ких уре ђа -
ја, нов ца из кио ска, мењач ни -
ца и тор би гра ђа на, бака р них
кабло ва и каза на, теле ви зо ра,
трак то ра, хидро фо ра итд.

ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК ПАН ЧЕ ВА ПРИ РЕ ДИО НОВО ГО ДИ ШЊИ КОК ТЕЛ

Доде ље не пла ке те за херој ски под виг

НЕЗА ВИ СНИ ПОЛИ ЦИЈ СКИ СИН ДИ КАТ СРБИ ЈЕ

Опа сне ситу а ци је 
све чешће



Кача ре вач ки Дом кул ту ре
орга ни зо вао је кра јем мину -
ле годи не неко ли ко инте ре -
сант них дога ђа ја. Поред ради -
о ни ца у који ма су деца уз
помоћ жена из удру же ња пра -
ви ла ново го ди шње укра се,
при ре ђе ни су и кон церт и
пред ста ва.

Нај пре је вокал ни соли ста
РТС-а Милош Радо вић, уз
прат њу бра та Алек сан дра и
Деја на Обра до ви ћа на хар -
мо ни ци и кла ви ру, при ре дио
вече ста ро град ске и евер грин
музи ке. Овај мла ди про фе -
сор пева ња, који насту па с
раз ли чи тим еми нент ним
ансам бли ма, кача ре вач кој
публи ци је поред оста лог

при у штио мае страл ну извед -
бу напо ли тан ских ком по зи -
ци ја, роман си, шла ге ра...

Неко ли ко дана касни је нај -
мла ђи су ужи ва ли у позо ри -
шној пред ста ви „Три годи -
шња доба, јед на јесен и Деда
Мраз” у изво ђе њу Дра го љу ба
Чори ћа, Нине Лаза ре вић и
Бобе Мој си ло ви ћа. Деца су
се добро заба ви ла, игра ла и
пева ла, а на кра ју им је дошао
и Деда Мраз, с којим су могли
да се фото гра фи шу.

Долов ци су нај ве ћи хри шћан -
ски пра зник Божић обе ле жи -
ли у духу тра ди ци је, пошту -
ју ћи ста ре оби ча је, али и с
неким осо бе но сти ма које су
свој стве не само том месту.

У субо ту, 6. јану а ра, на Бад -
њи дан, сто ти нак мешта на
оти шло је у обли жњу Дели -
блат ску пешча ру по све то хра -
сто во дрво. Коло ну је пред -
во дио трак тор с при ко ли цом
у којој је било више десе ти на
људи, са све ште ни ком Вели -
ке цркве Боја ном Гаври ло ви -
ћем на челу.

После десе так кило ме та ра
кон вој вози ла сти гао је у срце
Пешча ре, а након кра ћег
пеша че ња про на ђе но је и дрво
које је иза бра но да буде ово -
го ди шњи бад њак. У поврат -
ку, на ула ску у село, доно си -
о це бад ња ка саче ка ло је неко -
ли ко фија ке ра и неко ли ко
коња ни ка са заста ва ма. Све
то су песмом и музи ком пра -
ти ли хар мо ни ка ши. Про ла -
зни ци су отпо здра вља ли, а
они ста ри ји су се при се ти ли
дана када се упра во тако одла -
зи ло по бад њак.

Коња ни ци су били акте ри и
дру гог зани мљи вог оби ча ја, који
се оди грао у поне де љак, 8. јану -
а ра. Дру гог божић ног дана, од
раних јутар њих часо ва, доло -
вач ким ули ца ма језди ли су
коња ни ци на сво јим љубим ци -
ма. Око 11 сати они су се оку -
пи ли у цен тру села, а након
тога и у пор ти Вели ке цркве,

где је одр жа на моли тва. После
тога они су до касних вечер -
њих часо ва „вија ли” Божић по
ули ца ма и домо ви ма. Капи је
кућа које желе да при ме и уго -
сте божић не јаха че биле су
широм отво ре не тог дана. Поред
јаха ча, нашли су се ту и поне ки

фија кер и кола на који ма је
било и хар мо ни ка ша.

Ови доло вач ки оби ча ји из
годи не у годи ну поста ју све
масов ни ји, а посеб но раду је
чиње ни ца да се у њих укљу чу -
је све више мла дих људи, па и
деце, која ће јед ног дана наста -
ви ти ову лепу тра ди ци ју.

Н. Р.

Петак, 12. јануар 2018.
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И Јабу ча ни 
и Гло гоњ ци 
се реши ли мука 

Оста је још Ново Село

Ста нов ни ци сео ских месних
зајед ни ца, за раз ли ку од неких
мину лих вре ме на, нису има ли
пре ви ше раз ло га за задо вољ -
ство када је реч о инве сти ци ја -
ма од јав ног зна ча ја.

Ипак, поне што је и ура ђе но...
С тим у вези, у про шлом бро -

ју сво је импре си је о тек мину -
лој 2017. годи ни изне ли су
пред сед ни ци месних скуп шти -
на из јужних пан че вач ких насе -
ље них места, а у овом ће то
учи ни ти њихо ве коле ге из
север них села.

Оно што је годи на ма тишти -
ло гра ђа не поме ну тих места,
јесте неква ли тет на пија ћа вода.
При кљу че њем на град ски водо -
вод тих про бле ма нешто рани -
је лише ни су мешта ни Кача ре -
ва и Доло ва, а одне дав но у томе
ће конач но моћи да ужи ва ју
Јабу ча ни и Гло гоњ ци, док ће
на град ску воду једи но Ново се -
ља ни мора ти да попри че ка ју.

Више нијед на пред сед ни ца
У Гло го њу је, на при мер, у апри -
лу дошло до про ме не на челу
поме ну тог орга на вла сти када
је једи ну жену, Мире лу Петро -
вић, на том месту заме нио њен
дота да шњи заме ник Слав ко
Јова нов ски, који је и дирек тор
Дома кул ту ре.

Он пона вља да је годи на про -
те кла у зна ку радо ва на при -
кљу че њу тамо шње водо вод не
мре же на град ски водо вод, што
је годи на ма била рак-рана за
њего ве сугра ђа не.

– Оче ку је мо да ће до кра ја
јану а ра 2018. годи не ови радо -
ви бити дефи ни тив но окон ча -
ни, чиме бисмо реши ли доса -
да шње огром не про бле ме с
водо снаб де ва њем дома ћин ста -
ва исправ ном водом. Сле де ће
по важно сти је то што су завр -
ше ни радо ви на згра ди капе -
ле, а јул ским реба лан сом град -
ског буџе та одо бре но је
2.700.000 дина ра за попло ча -
ва ње окол ног про сто ра и изра -
ду огра де и капи ја. Јав на набав -
ка за те посло ве рас пи са на је у
децем бру, па ће по сво јој при -
ли ци капе ла бити пуште на у
рад на про ле ће. У про шлој годи -
ни нису се сте кли сви нео п -
ход ни усло ви за отпо чи ња ње
покри ва ња пијач ног пла тоа, као
ни за доби ја ње упо треб не дозво -
ле новог објек та Дома кул ту ре.
У недо стат ку капи тал них инве -
сти ци ја, на које смо „нави кли”
до 2013. годи не, буџет ским нов -
цем наме ње ним за функ ци о -
ни са ње Месне зајед ни це ура -
ди ли смо пар кинг испред
поште, као и део тро то а ра у

СЕЛО

СЕО СКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕД НИ ЦЕ У 2017. ГОДИ НИ (2)

ГРАД СКА ВОДА СТИ ГЛА У ЧЕТИ РИ МЕСТА

Страну припремио

Јордан
Филиповић

НОВО ГО ДИ ШЊИ ПРО ГРАМ КАЧА РЕ ВАЧ КОГ

ДОМА КУЛ ТУ РЕ

Врхун ски вокал и
пред ста ва за нај мла ђе

БОЖИЋ НИ ОБИ ЧА ЈИ У ДОЛО ВУ

У духу тра ди ци је

Пажња је била усме ре на и на
дру штве ни живот, што се
посеб но одно си на обе ле жа ва -
ње сео ске сла ве Петров да на,
када је орга ни зо ван више днев -
ни кул тур но-спорт ско-забав -
ни про грам; награ ђе ни су
„вуков ци”, а за две ста мали -
ша на обез бе ђен је ново го ди -
шњи паке тић.

Пред сед ник месне скуп шти -
не сусед не Јабу ке Сло бо дан
Илић пре све га нагла ша ва
одлич ну сарад њу са свим локал -
ним удру же њи ма и уста но ва ма
као што су амбу лан та, шко ла,
Дом кул ту ре, црква и ЈКП „Вод-
ком” с јав ним пред у зе ћи ма из
Пан че ва, ком па ни јом НИС и,
нарав но, Град ском упра вом.

– У 2017. годи ни доби ли смо
град ску воду, наста ви ли смо
изград њу кана ли за ци је и више
пута смо очи сти ли депо ни ју.
Поред тога, дели мич но смо сре -
ди ли при о ба ље и новим моби -
ли ја ри ма обо га ти ли деч ја игра -
ли шта, а било је још мно го тога
што је тешко и набро ја ти. Због
све га наве де ног могу рећи да
смо сви зајед но заслу жни што
је про те кла годи на за Јабу ку
завр ше на вео ма успе шно –
наво ди Илић.

реч о пија ћој води, с којом
годи на ма мучи мо муку, избу -
шен је нови бунар, док је у цен -
тру села ура ђе на еко-чесма, то
јест моде ран пре чи стач, који
је бес плат но досту пан свим гра -
ђа ни ма 24 сата днев но. Поред
тога, запо че ти су радо ви на
капе ли на источ ном сео ском
гро бљу; на згра ди Месне зајед -
ни це сани ран је ком пле тан
кров, тако што је дотра ја ли
цреп заме њен новим, а за потре -
бе ЈКП-а БНС наба вље ни су
ками о ни сме ћар и кипер –
напо ми ње Топић.

На ула зу у село са обе стра -
не поста вље ни су елек трон ски
пока зи ва чи брзи не с циљем
пове ћа ња без бед но сти свих
уче сни ка у сао бра ћа ју, а обез -
бе ђе на су финан сиј ска сред -
ства за уко па ва ње гасне цеви
на доло вач ком путу ради завр -
ша ва ња дела поме ну тог пута.

Доло вач ка скуп шти на Месне
зајед ни це, пре ма речи ма њеног
првог чове ка Дра го сла ва Гли -
го ри је ва, са сво јим коми си ја -
ма, којих има чак седам на ест,
актив но је радилa на реша ва -
њу про бле ма мешта на.

– Завр ше на је прва фаза уре -
ђе ња пла тоа испред Дома кул -

ста зе и огра де – исти че Гли го -
ри јев.

Бран ко Бокун, пред сед ник
кача ре вач ке месне скуп шти не,
про те клу годи ну карак те ри ше
као пери од одр жа ва ња оног што
је ура ђе но у послед њој деце -
ни ји.

– Није било нима ло лако
бри ну ти о Спорт ско-рекре а -
тив ном цен тру „Језе ро”, хали
спор то ва, као и о зеле ним и
дру ги ма јав ним повр ши на ма.
У то спа да и одр жа ва ње путе -
ва, пре све га у доме ну сани -
ра ња тако зва них уда р них рупа
и ски да ња земље с бан ки на.
Поста ви ли смо и ризлу на
тра си пре ма језе ру у дужи ни
од око три ста мета ра. Веће
инве сти ци је из Гра да нисмо
има ли, уз обра зло же ње да је
већи на финан сиј ских сред -
ста ва усме ре на ка фор ми ра -
њу север не при вред не зоне,
буду ћи да би то у пер спек ти -
ви зна чи ло и рад на места за
наше сугра ђа не – наго ве шта -
ва Бокун.

Ипак, он је изра зио наду да
ће у овој годи ни бити важни -
јих капи тал них инве сти ци ја.

Као, уоста лом, и гра ђа ни свих
дру гих пан че вач ких села.

Доло вач ки мали ша ни су низом
зани мљи вих актив но сти на нај -
леп ши могу ћи начин завр ши -
ли прво полу го ди ште, а ујед но
су испра ти ли ста ру и доче ка -
ли нову кален дар ску годи ну.

Нај пре су 13. децем бра, пово -
дом Дана библи о те ка ра, у сво -
јој шко ли уче ство ва ли на првој
ради о ни ци под нази вом „Чита -
лач ки мара тон”. Мали ша ни су
са сво јом про фе сор ком срп -
ског јези ка Ната шом Јова нов
Дра го са вац били гости библи -
о те кар ка ма Сне жа ни Брзо ван
и Јасни Фили пов.

Чла но ви ма Чита лач ког клу -
ба поде ље ни су рома ни које
су доби ли на поклон од изда -
вач ке куће „Клет”. Пла ни ра -
но је да се ова кве ради о ни це
одр жа ва ју на месеч ном нивоу.
Циљ је да се деца под стак ну
на писа ње, па можда ће неко

и кре ну ти у аван ту ру писа ња
рома на и кон ку ри са ти за нео -
бја вље ни деч ји роман, песму
или при чу.

Десе так дана касни је, 21.
децем бра, мали ша ни су сво ја
дела изло жи ли на „Ново го ди -
шњем база ру”. Хол шко ле и

импро ви зо ва ни пул то ви од
школ ских клу па заша ре не ли
су се од разних пред ме та које
су веште руке уче ни ка напра -
ви ле на ради о ни ца ма одр жа -
ним неко ли ко дана рани је.

Послед њи дан првог полу го -
ди шта био је нај ша ре ни ји и
нај ве се ли ји, јер је орга ни зо ван
ново го ди шњи маскен бал. Клов -
но ви, Инди јан ци, сва то ви,
хипи ци, гуса ри и разни дру ги
ствар ни или има ги нар ни лико -
ви само су део маски које су
уче ни ци при ка за ли, тако ђе у
холу сво је шко ле. Ту је, нарав -
но, био и Деда Мраз, који се
дру жио с нај мла ђи ма.

Тако су доло вач ки основ ци
весе ло завр ши ли прво полу го -
ди ште и у том духу доче ка ли
зим ски рас пуст, а еуфо ри ју су
пре не ли и на пра знич не дане...

Н. Р.

ДОЛО ВАЧ КИ ЂАЦИ ВЕСЕ ЛО ИСПРА ТИ ЛИ СТА РУ ГОДИ НУ

Маскен бал, чита лач ки мара тон...

Да у новој години и сметлишта остану што чистија

цен тру села, што ћемо наста -
ви ти и ове годи не – иста као је
Јова нов ски.

Он је додао да су реша ва ни
и неки „сит ни ји” кому нал ни
про бле ми уз помоћ локал ног
кому нал ног пред у зе ћа, попут
осве тље ња руко мет ног тере на
на спорт ском ком плек су или
уре ђе ња пута ка пла жи „ске ла”.

Фазни радо ви
Први човек ново се љан ске
Месне зајед ни це Недељ ко
Топић каже да је и у њего вом
месту ура ђе но неко ли ко ства -
ри, које се, пре све га, тичу здра -
вља гра ђа на.

– С тим у вези, заме ње на је
ком плет на спољ на сто ла ри ја у
здрав стве ној ста ни ци, а када је

ту ре, што се одно си и на изград -
њу спорт ско-рекре а тив ног цен -
тра. При ба вље ни су сви доку -
мен ти за поче так изград ње трга
и ура ђе но је неко ли ко про је -
ка та за асфал ти ра ње ули ца у
селу. Поред тога, поста вље но
је више деч јих игра ли шта, а у
сарад њи с ЈКП-ом „Доло ви”
сре ђе на су гро бља и ура ђе не



Мони ка Хусар Токин, 

пи-ар мена џер ка

Сло бод не дане за ново го ди -
шње и божић не пра зни ке
углав ном про во дим уз књи -
ге, тру де ћи се да надок на -
дим инте ре сант на изда ња
која сам про пу сти ла током
рад не годи не. Моју 2017.
чита лач ку годи ну обе ле жи -
ће дома ћи писци. Посеб но
бих издво ји ла роман „Када
кажеш да сам твој” Гора на
Скро бо ње, који сам има ла
при ви ле ги ју да читам пре
самог обја вљи ва ња, у наста -
ја њу, и у ком сам истин ски
ужи ва ла од почет ка до кра -
ја. Гово ри о вре ме ну када су
наши роди те љи били мла ди
(а ми били клин ци), о Југо -
сла ви ји која је сви ра ла и слу -
ша ла добру музи ку и пра ви -
ла нај бо ље жур ке у Евро пи.
Доку мен та ри стич ки, заба ван,
зна лач ки напи сан, што не
чуди ако има мо у виду да је
Скро бо ња вели ки позна ва -
лац рок сце не.

О дома ћем аван гард ном,
сада већ култ ном саста ву
„Луна”, актив ном почет ком
осам де се тих, чији је заштит -
ни знак био умет ник Сло бо -
дан Тишма, гово ри књи га
„Огле да ла Луне”, коју је зајед -
но с дво ји цом коле га при ре -
дио наш сугра ђа нин Саша
Раке зић (Алек сан дар Зограф).
Доку мен тар на, уз оби ље
живо пи сних интер вјуа и CD
са албумом „Нествар не ства -
ри”, књи га нас боље упо зна -
је с „Луном” – музич ком сен -
за ци јом која је за две годи не
посто ја ња запа ли ла дома ћу
сце ну.

Тако ђе, спо ме ну ла бих дуго
оче ки ва ни, дру ги роман Гора -
на Гоци ћа, под насло вом
„Послед ња ста ни ца Бри та ни -
ја”, који сам једва доче ка ла с
обзи ром на то да ми је Гоци -
ћев први роман, „Таи”, један
од оми ље них дома ћих рома -
на изда тих у Срби ји послед -
њих годи на. У овом рома ну
тако ђе пра ти мо деша ва ња у
јед ној земљи и упо зна је мо
јед ну умет нич ку сце ну – ону
у Бри та ни ји, у слич ном пери -
о ду као и код Скро бо ње –
послед њих два де сет годи на
XX века. Гоци ће ве брит ке
рече ни це гађа ју чита о ца пра -

во „у гла ву”, а његов избру -
ше ни књи жев ни стил води
нас кроз емо тив ну еми грант -
ску при чу, данас посеб но
акту ел ну с обзи ром на окол -
но сти у који ма живи мо.

Издво ји ла бих и вео ма
зани мљив роман „А тако је
добро поче ло” колум ни сте и
заме ни ка глав ног уред ни ка
„Недељ ни ка” Бран ка Роси -
ћа, који сам запо че ла про -
шлог викен да. При ча рома -
на ми је посеб но бли ска јер
се глав ни лик, Дра ган Ломић,
бави мар ке тин гом. У наред -
ним дани ма „дру жи ћу” се с
њим, што ме посеб но раду је.

У послед ње вре ме сла би је
пра тим репер то ар ске позо -
ри шне пре ми је ре. Више ме
инте ре су је савре ме на, неза -
ви сна сце на. С тим у вези,
посеб но бих иста кла актив -
но сти „Ста ни це – Сер ви са за
савре ме ни плес”, као и њихов
нај но ви ји про је кат „Нема
наде”, пре ми јер но при ка зан
кра јем децем бра. Реч је о
аутор ском раду коре о гра фа
Иго ра Кору ге и дра ма тур га
Маје Пеле вић, који се бави
темом без на де жно сти.

У 2017. нај ра ди је сам слу -
ша ла нове пло че („Radio-
head”, Colin Stetson), али и
одла зи ла на кон цер те савре -
ме не (џез) музи ке. Издво ји -
ла бих насту пе дома ћих музи -
ча ра, пре све га мојих оми -
ље них саста ва „Fish in Oil” и
„Eyot”, као и хар фист ки ње
Мила не Зарић и сак со фо -
нист ки ње Јасне Јови ће вић.
Нај бо љи фести вал који сам
посе ти ла про шле годи не
(поред нашег „Нова фести -
ва ла”) био је „Jazz em Ago-
sto” у Лиса бо ну, јед ном од
нај леп ших гра до ва на све ту.

Дом омла ди не Пан че во рас -
пи сао је ово го ди шњи, 41. кон -
курс за Збор ник пое зи је и крат -
ке про зе мла дих с про сто ра
бив ше СФРЈ под нази вом
„Руко пи си 41”.

Кон курс ће бити отво рен до
20. фебру а ра, а пра во уче шћа
има ју девој ке и мла ди ћи од пет -
на ест до три де сет годи на који
пишу на јези ци ма бив ших југо -
сло вен ских репу бли ка и на јези -
ци ма наци о нал них мањи на.

Тре ба посла ти до три песме
и/или три крат ке при че – песме
дужи не до две, а при че до три
куца не стра не (до 7.000 карак -
те ра, вели чи на фон та 12), пот -
пи са не пуним име ном и пре -
зи ме ном, годи ном рође ња,
адре сом, бро јем теле фо на и
имеј лом (у фај лу с радо ви ма и
у „телу” имеј ла) на zbornikru-
kopisi@gmail.com или Дом
омла ди не Пан че во, Све тог Саве
10, 26000 Пан че во, Срби ја (с

назна ком „за Руко пи се 41”).
Није оба ве зно сла ти на обе
адре се, већ по избо ру, обич -
ном или елек трон ском поштом.

„Руко пи си 41” иза ћи ће из
штам пе почет ком маја теку ће
годи не, а кра јем тог месе ца
биће одр жа на и про мо ци ја у
Пан че ву, одно сно дво днев ни
фести вал. Ауто ри ма из Босне
и Хер це го ви не, Хрват ске, Сло -
ве ни је, Маке до ни је и Црне Горе
који не буду могли да дођу на

про мо ци ју Збор ни ка, при мер -
ци ће бити посла ти поштом.

Моле се ауто ри да пошту ју
пра ви ла кон кур са и рок за сла -
ње радо ва.

КУЛТУРА
Петак, 12. јануар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс
У САРАД ЊИ С МИНИ СТАР СТВОМ

НОВА ДЕЛА У ФОН ДУ ГАЛЕ РИ ЈЕ 
САВРЕ МЕ НЕ УМЕТ НО СТИ

Представљени
радови тринаест
аутора

У Гале ри ји савре ме не умет но -
сти до 17. јану а ра биће отво ре -
на изло жба „Нове акви зи ци је”,
на којој су пред ста вље на дела
три на ест ауто ра која је за Кул -
тур ни цен тар Пан че ва отку пи -
ло Мини стар ство за кул ту ру и
инфор ми са ње Репу бли ке Срби -
је пре ко кон кур са за финан си -
ра ње умет нич ких дела из обла -
сти визу ел них умет но сти наста -
лих у про те клих пет годи на,
као и за финан си ра ње ства ра -
ња нових умет нич ких дела
савре ме них умет ни ка.

Пан че вач ка гале ри ја кон ку -
ри са ла је 2015, 2016. и 2017.
годи не, а дела пред ста вља ју
резул тат ових купо ви на. Иако
има овла шће ња, послед њих
годи на због недо стат ка финан -
сиј ских сред ста ва Гале ри ја није
била у могућ но сти да при у шти
отку пе умет нич ких дела.

Фонд је почео да се фор ми -
ра пре ко откуп них награ да на
првим мани фе ста ци ја ма Бије -

Огле да ла Луне

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

Те мат ски про грам
Петак, 12. јануар, 19 сати, Културни центар: премијера
документарног филма „У доловима равнице”.

Уто рак, 16. ја ну ар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но сти:
књи жев но ве че „Ана Ри сто вић – пор трет пе сни ки ње”.

Му зи ка
Сре да, 17. ја ну ар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра Пан че -
ва: кон церт сту де на та опер ског сту ди ја ФМУ у Бе о гра ду „Из
опер ске ри зни це”.

Из ло жба
Че твр так, 18. ја ну ар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти: из ло жба скулп ту ра и цр те жа „Ар хи тек то ни ка” Ми ла на
Ку ли ћа.

на ла умет но сти (ПИЈС), почет -
ком осам де се тих кроз Салон
умет но сти Пан че ва и од
покло на умет ни ка са само -
стал них изло жби из тада шње
Југо сла ви је. У њему се тре -
нут ни нала зи око три ста педе -
сет радо ва (сли ка, црте жа, гра -
фи ка, скулп ту ра, видео-радо -
ва, прин то ва), од којих нај ве -

ЗБО Р НИК ПОЕ ЗИ ЈЕ И КРАТ КЕ ПРО ЗЕ „РУКО ПИ СИ 41”

Позив за мла де ауто ре

ћи број при па да кла сич ној
умет но сти, а оста так чине дела
из савре ме них меди ја (видео-
радо ви, пла ка ти, диги тал ни
прин то ви, бил бор ди и инста -
ла ци је).

Вели ки број дела из обла сти
кла сич не умет но сти ура ди ли
су ауто ри из Пан че ва: Дели ја
и Милен ко Првач ки, Пал

Дечов, Сло бо дан ка Шобо та,
Нада Оњин Жужић, Мили во је
Ђор ђе вић, Вла ди мир Томић,
Јонел Попо вић, Томи слав
Сухец ки, Ксе ни ја Или је вић,
Дра го слав Хусар и Дра ган
Јелен ко вић. Међу отку пље ним
радо ви ма су дела умет ни ка
свих гене ра ци ја, а пре суд но
при избо ру су само ква ли тет
рада и његов зна чај.

На изло жби „Нове акви зи -
ци је” изло же на су дела „Сту -
ди ја за спо мен-обе леж је” Ива -
на Гру ба но ва, „Пра зник” Бран -
ка Рако ви ћа, „Заста ва” Мар ка
Тир на ни ћа, две сли ке без нази -
ва Ива на Велич ко ви ћа, „Пад”
Ани це Вуче тић, скулп ту ре под
нази вом „Гру па IV” Мила на
Бла ну ше, рад без нази ва Косте
Бог да но ви ћа, „Југо др во” Мар -
ка Црно бр ње, „Оргу ље” Зво ни -
ми ра Сан тра ча, „Mi svendo a
pezzi” Габри је ла Гли да, „Цакум-
-пакум” Здрав ка Јок си мо ви ћа,
„Рука која пру жа” Татја не
Милу ти но вић Вон дра чек и
„Опна II” Саше Пан чи ћа.

Послед ња изло жба у 2017.
годи ни у фоа јеу Кул тур ног
цен тра Пан че ва отво ре на је
26. децем бра. При ли ку да
пред ста ви сво је радо ве нашим
сугра ђа ни ма има ла је Тања
Нико ла је вић Весе ли нов са
изло жбом „Била сам овде”.

– То је послед њи циклус
мојих сли ка, који обу хва та
вре ме мојих путо ва ња. Нека
су ско ри јег дату ма, а нека су
била одав но. Путо ва ња се увек
субли ми ра ју неко вре ме у сва -

чи јој гла ви, па и у мојој. То
што је оста ло од сећа ња, јесу
боје које сам на свој начин
успе ла да пре не сем ликов но.
Сли кам све оно што је мене
импре си о ни ра ло и што је
оста ви ло нај леп ше ути ске, у
боја ма, екс пре сив но сти, поте -
зи ма и дина ми ци – рекла је
аутор ка изло жбе.

На изло жби „Била сам
овде” пред ста вље но је два де -
сет аква ре ла и пет уља на
плат ну.

Дом омла ди не Пан че во наста -
вио је и током зим ске сезо не
реа ли за ци ју бес плат них про -
гра ма који су наме ње ни деци и
мла ди ма. Један од њих је и
Фото-клуб, који се реа ли зу је већ
тре ћу сезо ну, а води га фото-
-репор тер пор та ла „013инфо”,
фото граф и нови нар Алек сан -
дар Стој ко вић.

– Пан че во је нека да има ло
јако попу ла ран и при лич но
успе шан, како се то тада зва -
ло, Фото-кино клуб, који већ
годи на ма не посто ји. Пре две
годи не раз го ва рао сам с руко -
вод ством Дома омла ди не и
зајед но смо дошли на иде ју да
с вре ме на на вре ме у Дому
орга ни зу је мо кур се ве фото гра -
фи је за мла де. Сви данас „фот -
ка ју” и кори сте интер нет за
пла си ра ње сво јих фото гра фи -
ја. То је сја јан начин да доку -
мен ту ју вре ме у ком живи мо.
Међу тим, током вре ме на поста -
ло је бит но коли ко мега пик се -
ла има уре ђај којим пра ве фото -
гра фи је, какву опти ку има ју и
коли ко су расвет них тела упо -
тре би ли. Људи су поче ли да
ста вља ју тех нич ко савр шен ство
испред кре а тив не при ро де
фото гра фи је и дошли смо до
пара док са да се у нашем наро -
ду мање цени кре а тив ност од
тех ни ке. Све сни смо да на
интер не ту гле да мо вели ки број
слич них сни ма ка, људи се
фото гра фи шу на истим мести -
ма, у истим поза ма, а све је то
већ пре ко пи ра но, већ виђе но.
Фото гра фи ја у широ кој упо -
тре би све ла се на пла ги ра ње –
рекао је Алек сан дар Стој ко вић.

Кре а тив ност је упра во оно на
чему се инси сти ра у Фото-клу бу.

– Пола зни ци кур са мора ју
да савла да ју неке осно ве, да
нау че фото граф ски језик, како
бисмо могли да се раз у ме мо.
Поку ша вам да им скра тим пут,

да им са сво јих четр де сет годи -
на иску ства у фото гра фи ји
помог нем да откри ју кре а тив -
ну при ро ду фото гра фи је. То не
може тек тако да се нау чи, већ
мора да се ради, гре ши и да се
уоча ва ју гре шке, а затим да се о
њима раз ми шља и да се испра -
вља ју у даљем раду – обја шња ва
Стој ко вић.

Пре ма њего вим речи ма, врло
је бит но да се фото гра фи ја
посма тра и да они који се баве
њоме зна ју да при ме те шта им
се на њој допа да, а шта не. 

– Стал но им гово рим да је
важно да нау че како да не „уда -
ве” људе поста вља њем фото -
гра фи ја на дру штве ној мре жи
„Феј сбук”. Дога ђа ји се могу јако

добро опи са ти и с неко ли ко
сни ма ка, ако има ју иде ју како
да то ура де. Чини ми се да
мно ги себе нази ва ју фото гра -
фи ма само зато што има ју

рефлек сни фото-апа рат и доне -
кле уме ју да га кори стe. Запра -
во нису све сни коли ко не зна -
ју, нити се тру де да нау че више
јер су стан дар ди у око ли ни при -
лич но ниски. Ја сва ког дана
нау чим нешто ново и уз „моје
клин це” из Фото-клу ба и ја
напре ду јем. Њихо ве иде је су
све же, див не, њихо ви умо ви су
отво ре ни и спрем ни да екс пе -
ри мен ти шу. Ужи вам у раду с
њима – обја шња ва Стој ко вић.

Пре две годи не у Фото-клуб
је дошла пола зни ца Ива на
Недељ ко вић, која је за врло
крат ко вре ме напре до ва ла и
пости гла зна чај не резул та те у
обла сти фото гра фи је. Ива на је
награ ђе на на ЕУ фото-кон кур су

„Буди еко-моби лан”, доби ла је
спе ци јал ну награ ду на 45. међу -
на род ном сало ну фото гра фи је
у оквиру фести ва ла „Жисел”
за фото гра фи ју „Тајан стве -
ност”, која се нашла и на изло -
жби сто нај бо љих коју је орга -
ни зо вао „Никон” пово дом сто -
го ди шњи це посто ја ња те ком -
па ни је.

– У Фото-клуб сам кре ну ла
2016. годи не да бих нау чи ла
нешто ново, с обзи ром на то
да сам до тада само стал но
фото гра фи са ла. Алек сан дар
Стој ко вић ме је нау чио пра ви -
ли ма ком по зи ци је, као и како
да се пона шам при фото гра -
фи са њу разних дога ђа ја – рекла
је Ива на Недељ ко вић, пола -
зни ца Фото-клу ба. Она је иста -
кла да су награ де зна чај не, али
да њих не би било да није кори -
сти ла саве те које је доби ла на
овим ради о ни ца ма.

– Сада поха ђам напред ни курс
где се бави мо обра дом фото -
гра фи је у „Фото шо пу”. У тој
лабо ра то ри ји поку ша ва мо да
испра ви мо гре шке тако зва не
сиро ве фото гра фи је и да изву -
че мо нај бо ље – каже Ива на.

Пола зни ци Фото-клу ба су до
сада сво је радо ве изло жи ли на
груп ној изло жби под нази вом
„Ста ра лица наших ули ца”, а
Ива на Недељ ко вић има ла је и
сво ју само стал ну изло жбу у окви -
ру фести ва ла „FreeDom Art”.

Тре нут но су у Дому омла ди -
не у току и Шко ла кари ка ту ре
Нико ле Дра га ша, кари ка ту ри -
сте и илу стра то ра, и ради о ни -
ца хип-хопа коју води Зоран
Сте фа нов Исказ, музи чар, тек -
сто пи сац, ком по зи тор, реди -
тељ и дизај нер.

ИЗЛО ЖБА ЛИКОВ НИХ РАДО ВА

Сећа ња на пре де ле 

БЕС ПЛАТ НА РАДИ О НИ ЦА У ДОМУ ОМЛА ДИ НЕ

Шко ла за љуби те ље фото гра фи је



ПРО ДА ЈЕМ голф 6, пре шао
50.000 км. 063/892-08-35.
(252994)

ФИ ЈАТ ти по 1.6, 1994. го ди -
ште, ура ђен сер вис, ис те кла
ре ги стра ци ја, ис пра ван.
061/141-61-98. (253287)

ПРО ДА ЈЕМ фло ри ду, ре ги -
стро ва ну, за ста ву 101, мо же и
у де ло ви ма. 
Тел. 063/154-94-11. (253285)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ, за јеф -
ти ни ји, ок та ви ју 1.9 ТДИ,
2008, вла сник. 065/610-45-67.
(253303)

ШКО ДА фа би ја 1.4 МПИ,
2002, ка ра ван, све од опре ме,
ма ло оште ће на. 
064/857-50-24. (253321)

ГРАН ДЕ пун то 1.3, ди зел,
2006, пе то ра вра та, фул опре -
ма, вла сник. 064/130-36-02.
(253320)

ПУН ТО 1.2, 8 В, 2009, пе то ра
вра та, ди на мик опре ма,
94.000 км, вла сник. 
064/587-50-24. (253320)

ФИ ЈАТ сти ло 1.9 ди зел, де цем -
бар 2003, тро је вра та, фул
опре ма, вла сник. 
064/857-50-24. (253321)

НА ПРО ДА ЈУ голф 2, бен зи -
нац, ре ги стро ван, 450 евра.
063/174-27-06. (253366)

ФИ ЈАТ кро ма 1.9 и, 2010. го -
ди ште, 125 кс, ре ги стро ван до
1. ја ну а ра 2018. го ди не.
065/271-79-71. (253375)

ПРО ДА ЈЕМ пун то 1.9 DS,
2001. го ди ште, ис пра ван, не -
ре ги стро ван. 062/172-58-97.
(253392)

ОПЕЛ кор са 1.4, бен зин,
64.000 км, зе дер, 2010, 7.000
евра. 063/354-221. (253428)

ПУН ТО 1.2, III, 2005. го ди ште,
тро је вра та, ком плет опре ма,
вла сник. Тел. 065/311-41-66.

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ок та ви ју
1.9, 2008, за јеф ти ни ји, вла -
сник, ре ги стро ван. 
065/610-45-67. (253448)

АУ ТО ки ја пе ти ца, 2002. не ре -
ги стро ван, у во зном ста њу, це -
на 450 евра. 063/436-918.
(253470)

СЕ АТ иби ца, 2001, тек ре ги -
стро ван, од ли чан, 1.700 евра,
вре ди, по гле да ти. 
063/735-44-50. (253532)

су зу ки свифт, 1.0, 1998. го ди -
ште, бен зин + ТНГ, 630 евра.
060/311-29-64. (253573)

ПЕ ЖО 206, 1.23, 2002, 3 В,
кли ма, црн, од ли чан. 
064/142-55-93. (253588)

ФИ ЈАТ пун то 2006. го ди ште,
вла сник, екс тра ста ње.
061/307-46-14, 063/823-34-94. 

ШКО ДА фа би ја ка ра ван 1.4
МПИ, 2002, сва опре ма, ма ло
оште ће на. 064/587-50-24.
(253615)

ПА САТ Б 4, ТДИ, 1994, кли ма,
ши бер, ал. фел не, ду го ре ги -
стро ван. 064/587-50-24.
(253615)

СТИ ЛО 1.9 DTDI, 2003, тро је
вра та, сва опре ма, у пр вој бо -
ји, вла сник. 064/587-50-24.
(253615)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В, 2009, де -
цем бар, ди на мик опре ма,
95.000 км, вла сник. 064/130-
36-02. (253612)

ПО ЛО 1.3, тро је вра та, 1998.
стра нац, у де ло ви ма, до бро
очу ван. 064/130-36-02.
(253612)

ПРО ДА ЈЕМ БМВ 320 Д, 2001,
ка ра ван. 064/324-09-42.
(253642)

ВЕК ТРА 1.6, 1999, црн, про да -
јем, мо же за ме на. 064/149-24-
70. (253627)

ГОЛФ 2, 1.6 ди зел, 1988. го ди -
ште, ис те кла ре ги стра ци ја, 350
евра. 062/856-64-94. (253631)

МА РЕА 1.9 ЈТД, 2002. го ди -
ште, 1.250 евра. 060/045-66-
25. (253651)

ПЕ ЖО 206, 1.4, бен зин-плин,
2006, ре ги стро ван, очу ван,
2.000 евра. 060/045-66-25.
(253651)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у био
ком ста њу, 90 до 1.000 евра.
063/892-08-25, 064/230-52-21.
(253077)

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

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

КОМ БАЈН змај 222 бун ке раш
дво ред ни. 064/271-40-87.
(253480)

ГА РА ЖЕ из да јем, ду пле, ис под
згра де мо же ма га цин. Ко теж,
Те сла. 061/225-16-43.
(253521)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8 мм, 16 мм
и све вр сте ви део ка се та ква -
ли тет но пре сни ма вам на ДВД.
343-563. 063/288-278. (25334)

ТВ по лов ни, 37, 55, 57, 72.
348-975, 066/348-975.
(253460)

ВЕШ-МА ШИ НА, ТВ сам сунг и
по лов ни де ло ви од веш-ма -
шин. Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (253465)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ди ги тал -
них при јем ни ка, мо ни то ра,
да љин ских. „Плус”, Д. Ту цо ви -
ћа 28. 353-463. (253660)

РО ТВАЈ ЛЕР, жен ке, ста ре 90
да на, на про да ју, ре вак ци ни -
са не. 064/000-62-25. (СМС) 

КЕ СЕ свих вр ста, по вољ не це -
не, про из вод ња. „Атлан тис
плус”, 064/255-57-86.
(249614)

ПРО ДА ЈЕМ ле ко ви та ја ја ја -
пан ске пре пе ли це. 
063/337-895. (25260)

ПРО ДА ЈЕМ по ро дич ну гроб -
ни цу на Ка то лич ком гро бљу,
ло вач ку пу шку мар ке fortuna
suhl, ка ли бра 12, ха мер лес.
064/848-84-22. 
(253060)

ПРО ДА ЈА огрев ног др ве та: бу -
ква, ба грем, цер, храст, ме ша -
но, исе че но и ис це па но. По -
вољ но. 064/080-86-99.
(253130)

ПРО ДА ЈА свих вр ста огрев ног
др ве та и услу жно се че ње, це -
па ње. Бо са нац. 064/357-82-08.
(253930)

БА ГРЕМ, бу ква, цер, огрев но
др во на про да ју. 060/603-32-
32. (252926)

МЕ СНА ТА пра сад 15-25 кг,
мо гућ ност кла ња и ре зер ви са -
ња. Тел. 063/311-277.
(253027)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши ну, фри -
жи дер, ТА пећ. Ми ћа,
064/129-73-60. (253354)

ПРО ДА ЈЕМ ов це сјаг ње не и
ко зе, це на до го вор. 632-022.
(253245)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ на стру ју
од 3,5 кв, мо но фа зна.
064/354-69-94. (253300)

НА ПРО ДА ЈУ ја ре, кр ма ча за
кла ње и ман гу ли ца. 065/961-
92-14. (253305)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не ТА
пе ћи, до ста ва, мон та жа, га -
ран ци ја. 064/366-57-87, 335-
930. (253302)

ДР ВА огрев на, ба грем, ја сен,
цр ве на вр ба пре о ста ла, по -
вољ но. 064/122-69-78.
(253288)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и оста ле
ку хињ ске еле мен те, ку хи ња
10.000 ди на ра но ва. 371-568,
063/773-45-97. (253278)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не ТА
пе ћи, до ста ва, мон та жа, по -
вољ но. 061/198-81-42.
(253317)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не ТА
пе ћи, као но ве свих кв, до ста -
ва, мон та жа, га ран ци ја, ак ци -
ја. 061/150-68-54. (253314)

ПО СТА ВЕ: глат ке, мре жа сте,
рен де ри, ште па не, игле
110/18. 069/251-16-18.
(253329)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет но ре мон -
то ва не ТА па ћи свих кв, до ста -
ва, мон та жа, га ран ци ја, по -
вољ но, вр шим и по прав ку ТА
пе ћи. 061/641-30-36. (253352)

ПА ТИ КЕ-ЦИ ПЕ ЛЕ но ве, жен -
ске, 38, ори ги нал. 064/354-69-
76.(253392)

ПРО ДА ЈЕМ ма ло ко ри шћен,
очу ван деч ји кре ве тац, бо ја
бу кве. 065/271-79-71.
(253375)

ПРО ДА ЈЕМ ка зан за то пље ње
ма сти од 80 ли та ра. 064/409-
65-89, 063/716-67-31.
(253385)

ПРА СИ ЋЕ и ја гањ це про да јем,
вр шим пе че ње на др ва, ра -
жањ, по вољ но. 064/997-79-09.

ПРО ДА ЈЕМ ма ло ко ри шће ну
ма ши ну за су до ве, за 12 ко ма -
да. 064/184-30-65. (253419)

ЈАГ ЊЕ жен ско вин тер берг, 32-
35 кг, Стар че во. 060/093-16-
29. (253563)

НА ПРО ДА ЈУ тро фа зни ви бро
сто за бе тон ске ка лу пе.
063/853-92-07. (253568)

РАС ПРО ДА ЈА кућ них ства ри,
те пи ха, лу стер, сто чић, те ле ви -
зор. 064/944-13-25. (253570)

ПРО ДА ЈЕМ пре кру пач, ва гу
500 кг. и шар пла нин ца – три
го ди не. 060/311-29-64.
(253573)

ПРО ДА ЈЕМ др ва за огрев,
пре о ста ла. 063/868-02-06.
(253577)

КО ТАО там шта длер, 40 кв,
као нов, по вољ но, из Сло ве ни -
је. Тел. 064/123-63-65.
(235584)

СЛО ВЕ НАЧ КА бал кон ска вра -
та и про зо ри са тер мо ста клом,
ко мар ни ком и ро лет ном, у до -
бром ста њу, бал ко нац 80 х
220 – два ко ма да, про зор 180
х 140 – 3 ко ма да. Дво крил на
хра сто ва вра та са ста клом 140
х 205. 069/338-41-50.
(253435)

ФО ТЕ ЉА на раз вла че ње, ле -
жај, 5.000 ди на ра. 
064/404-91-19. (2534499

ПРО ДА ЈЕМ тро се де, ка у че,
мој ца фо те ље, гар ни ту ре, ре -
га ле, мост + ре гал, те пи си,
аме рич ки пла ка ри, ра зно...
063/107-78-66. 
(253446)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не ТА
пе ћи, до ста ва, мон та жа, га -
ран ци ја го ди ну да на. 
063/714-38-98. (253489)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши ну, шпо -
рет елек трич ни са рав ном пло -
чом. 061/667-29-58. 
(253470)

ПРО ДА ЈЕМ ита ли јан ску хра -
ни ли цу и огра ду за бе бе и ста -
ри на ме штај, по вољ но, вла -
сник.  064/142-30-95.
(253476)

СО НИ те ле ви зор у од лич ном
ста њу, са да љин ским, мо же се
при кљу чи ти на ка блов ску ТВ
(МТС, СББ), екран 51 цм, про -
да јем ле пе ура мље не аква ре -
ле, 1.500 ди на ра ко мад.
064/146-07-84 + viber.
(253200)

ВЕШ-МА ШИ НА ма ња/ве ћа,
фри жи дер, уга о на гар ни ту ра
ма ња/ве ћа, дво сед, тро сед,
фо те ља, ма њи ку хињ ски сто са
сто ли ца ма, рад ни сто ло ви, два
ду ше ка. Тел. 063/861-82-66.
(253515)

ПРО ДА ЈЕМ но ву бун ду, си ви
нерц са ли си цом око вра та.
064/324-07-77. 
(4746)

ЋУР КЕ на про да ју, од 10 до 15
кг, до но си мо на кућ ну адре су.
Тел. 344-206. 
(255511)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не про -
гра ма то ре (елек тро-ме ха нич -
ки) за веш-ма ши не. Тел.
066/318-235. (253508)

ПРО ДА ЈЕМ гроб но ме сто на
Ста ром пра во слав ном гро бљу
у Пан че ву. 063/231-278. (И)

ПРО ДА ЈЕМ ко мо ду 10.000,
ко зме тич ки и рад ни сто 3.500,
дво сед. 063/735-44-50.
(253532)

МА ДРАЦ-ДУ ШЕК, не у по тре -
бљен, 200 х 90 х 5, 8.000 ди на -
ра. 064/866-25-83. (253551)

КО ШНИ ЦЕ ЛР, но ве, ква ли тет -
не, у ком пле ту или де ло ве
про да јем. 060/660-79-60.
(253617)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће, те жи не
до 20 кг. Тел. 064/129-45-43.
(253599)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не ТА
пе ћи, мон та жа, пре воз, го ди ну
да на га ран ци ја. 065/339-44-
48. (253608)

БУ КВА храст, цер, са услу -
жним се че њем. „То пли на
ММА”. 063/364-310. (253641)

ПРО ДА ЈЕМ два уља на ра ди ја -
то ра 60 х 90. 069/361-51-12.
(253654)

ЗА МР ЗИ ВАЧ.  064/057-37-55.
(253665)

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. (253273)

КУ ПУ ЈЕМ: пер је, ста рин ски на -
ме штај, сли ке, са то ве, ста ри
но вац, ста ре си фон фла ше,
би жу те ри ју, ста ре играч ке,
ста ро по кућ ство. 063/705-18-
18, 335-974, 335-930.
(253302)

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. 
(253319)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи, плин ске
бо це, по ло ван, на ме штај.
066/900-79-04. (253374)

КУ ПУ ЈЕМ очу ван на ме штај,
сто ло ве, сто ли це, ку хи ње, ку -
хињ ске клу пе, ТА пе ћи.
062/150-68-54. (253388)
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КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе, фри -
жи де ре, шпо ре те, веш-ма ши -
не. Злат ко. 063/196-54-56,
061/144-82-80. 

УТВЕ пат ке ку пу јем. Пла ћам
до бро. 064/058-59-9, Сла ђа.
(253415)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе, фри -
жи де ре, веш-ма ши не, за мр зи -
ва че. 064/158-44-10, 
063/101-11-47. (253559)

КУ ПУ ЈЕМ ве ћа си дра, на ко -
вањ, че сме за во ду. 
064/948-71-22, 332-422.
(253609)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе, аку -
му ла то ре и оста ли от пад.
061/322-04-94. (253633)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе, веш-
ма ши не, фри жи де ре, те ле ви -
зо ре и оста ли от пад. 
061/321-77-93. (253633)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе, за мр -
зи ва че, фри жи де ре, веш-ма -
ши не, итд. 064/484-13-76.
(253633)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе, ба кар,
алу ми ни јум, ме синг, до ла зим
на адре су. 061/206-26-24.
(253633)

КУ ПУ ЈЕМ ин ку ба тор за жи ви -
ну. 064/324-09-42. (253642)

ПО ВОЉ НО ку ћа са 10 ари
пла ца, Гор њи град. 064/133-
32-02. (252768)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на ста рој
Ми си, 7 ари, 45 м2 + 40 м2.
064/668-87-78. (и)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће, ши ри
цен тар, 60 м2, 4 ара, 70 м2, два
ара. 060/756-65-29. (253289)

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

ПЛАЦ, Но во се љан ски пут, 20
ари, вла сник, огра ђен, два
ула за, 8.000 евра. 060/555-43-
76. (253332)

НА ПРО ДА ЈУ два лан ца зе мље
у Ка ча ре ву. Тел. 601-281.
(253337)

ОМО ЉИ ЦА, плац 11.5 ари,
стру ја, во да, га ра жа, за по чет
обје кат. 064/260-05-34. (2535)

ОМО ЉИ ЦА, про да јем или ме -
њам две ку ће на јед ном пла цу,
8 ари, ста ра и но ва. 060/617-
15-90. (253325)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, ле га ли зо ва -
на, ста ра Ми са, 23.000.
060/011-96-66. (253326)

КУ ЋА Ка ча ре во, 6 ари, 70 м2.
063/694-451. (253361)

КУ ЋА 100 м2, 5,6 ари, по моћ -
ни објек ти, Ули ца Мо ше Пи ја -
де. 064/354-69-76. (253382)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ/МЕ -
ЊАМ ку ћу са по моћ ним
објек ти ма, 30 ари, Ба ва ни -
штан ски пут. 061/366-03-92.
(253412)

МАР ГИ ТА, ку ћа, две стам бе не
је ди ни це на три ара хит но.
Тел. 065/513-87-30. (253418)

МАР ГИ ТА, 8 ари, три ета же,
не до вр ше не, 80.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025. (253594)

ПРО ДА ЈЕМ плац у Вла син ској
(Ку де ља рац), 26 ари. 069/671-
156. (253425)

МАР ГИ ТА, по че так, 100 м2,
1.5 ар, без ула га ња, усе љи ва,
70.000. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74. (253455)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Омо љи ца, са
6 ари, ета жно гре ја ње.
013/618-652, 064/168-84-32.
(253456)

ПРО ДА ЈЕМ зе мљу у Ли ва ди ца -
ма – До ло во. 061/153-34-61,
319-754. (253463)

ПРО ДА ЈЕМ 6 ари пла ца на
Ста ром Та ми шу, под во ћем.
061/162-50-25. (253465)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на Ста ром
Та ми шу, на пла цу од 6 ари.
013/263-80-51, 065/263-80-51.
(253465)

СТА РА УТВА, ку ћа 100 м2 + 40
м2, по моћ ни објек ти  40 м2.
064/247-77-69. (253483)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на јед ном
пла цу у Вој ло ви ци. 013/232-
21-30, 063/162-50-00.
(253487)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у Ива но ву.
062/415-359. (253487)

ШИ РИ цен тар, ку ћа за жи вот
или би знис, 10 ари, две пар це -
ле, 160.000 има до го во ра.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(253496)

ПО ЧЕ ТАК Ку де љар ца, пре леп
плац, 10 ари, 22.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(253496)

НО ВИ СВЕТ, пре ле па са лон -
ска, 178 м2, 5.5 ари, 78.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(253496)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу, До ло -
во, воћ њак 25 ари, це на по -
вољ на. 313-716. (253502)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин ску пар -
це лу 120 ари  на Ба ва ни штан -
ском пу ту, фронт до асвал та
34 ме тра. 
063/389-974. 
(252941)

ЦЕН ТАР, ку ћа, две за себ не је -
ди ни це, 110 м2, 5 ари, хит но,
80.000. „Го ца”, 
063/899-77-00. 
(253509)

СТА РА МИ СА, 100 м2, 3 ара,

32.000; но ва Ми са, 180 м2,

70.000. „Го ца”, 063/899-77-00.

(253509)

ТЕ СЛА, 190 м2, две ку ће, 6

ари, 120.000, до го вор. „Го ца”,

063/899-77-00. (253509)

МАР ГИ ТА, ку ћа 100 м2, на ме -

ште на, 50.000. Хит но. „Го ца”,

063/899-77-00. (253062)

КУ ЋА, га ра жа, воћ њак, ба шта
20 ари, Пе ли стер ска 18-Е.
064/866-22-98. (253528)

У ГЛАВ НОЈ ули ци у Мра мор ку,
бли зу цен тра, хит но се про да је
ком фор на ку ћа, це на до го вор.
069/255-87-86. (253533)

ДВЕ одво је не стам бе не је ди -
ни це, га ра жа, гре ја ње, ПВЦ,
пар кет, по вољ но. Тел.
064/124-48-15. (253538)

БЛИ ЗУ цен тра, ку ћа 125 м2,
3,6 ари, 58.000; ста ра Ми са,
124 м2, 5 ари, 26.000; Ку дељ -
рац 5,5 ари, сре ђен, 36.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(253547)

БА ВА НИ ШТАСНКИ пут, до пу -
та, но ви ја, к60 м2, 13,5 ари,
укњи же на, 25.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901. (253553)

КУ ЋА у из град њи, на се ље Ми -
ло ра до вић, Ко теж 2, 330 м2,
81.000 евра. 064/471-70-92.
(253581)

ЦЕН ТАР Стре ли шта, по ро дич -
на ку ћа; ПО + ВПР+ПК, 157
м2, плац 225 м2, 60.000. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (253560)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 138 м2, плац 15
ари, 25.000, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (253560)

КУ ЋА, Цре па ја, 70 м2, плац 7.5
ари, из лаз две ули це, 15.000
евра. До го вор. 062/966-84-52.
(253625)

МОН ТА ЖНА ку ћа 60 м2, 1/1,
2,5 ара пла ца, но ва усе љи ва,
Ко за рач ка 10, 19.000 евра.
Тел. 063/804-07-85. 
(253643)

КУ ЋА 100 м2, 3 ара пла ца +
шу пе, ста ра Ми са, Ко за рач ка,
ре но ви ра на, усе љи ва, 23.000
евра. Тел. 064/012-59-40,
063/804-07-85. (253643)

КУ ЋА, ши ри цен тар, П + Пк,
135 м2, дво ри ште, но ва фул,
гре ја ње, од мах усе љи ва. (67),
„Мил ка М”, 063/744-28-66.
(4746)

ЈУ ЖНА ЗО НА, плац 36 ари,
огра ђен, ку ћа фул 100 м2, иде -
ал но за би ло ко ји би знис. (67),
„Мил ка М”, 063/744-28-66.
(4746)

ПЛАЦ 5 ари + две ку ће, по себ -
не 1/1, 100 м2 + 60 м2, 43.000,
ре но ви ра не, усе љи ве, до го вор.
069/485-12-66. (253642)

КУ ЋА у Стар че ву, са ве ли ким
пла цем за по слов ни про стор.
064/206-50-81. (253649)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу тро соб ну, на
Стре ли шту, 100 м2. 061/251-
13-01. (2536349

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, но ва укњи же на
ку ћа, 170 м2, 3 ара, до го вор.
063/784-71-34, 063/771-75-96.
(253628)

ИВА НО ВО, ку ћа 70 м2, 14,5
ари пла ца, воћ њак, ба шта, по -
моћ ни објек ти, ку па ти ло, ка -
блов ска, ин тер нет, кли ма, усе -
љи ва, 12.000 евра. 060/629-
28-55. (253661)

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

ЛЕП че тво ро со бан,  Вој во ђан -
ски бу ле вар, дру ги спрат, про -
да је вла сник, 59.000. 064/205-
03-15. (СМС)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, гар со ње ра,
II спрат, 34 м2 + оста ва, до Та -
ми ша, вла сник. 061/264-80-00
(СМС)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, нов, тро и -
по со бан, III спрат, 72 м2 +
оста ва, до Та ми ша, вла сник.
061/264-80-00 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ стан без по сред ни -
ка у са мом цен тру, Ра до ми ра
Пут ни ка 14. 063/272-913.
(СМС)

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

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 37 м2, ре но ви -
ран, VII спрат, ни је по след њи,
22.500 евра. 069/289-19-85.
(253118)

МИ СА, ПР, 34 м2, 16.000; 70
м2, 24.000. 063/377-835. 

ТЕ СЛА, дво со бан, но во град ња,
50 м2, I спрат, лифт, ЦГ, те ра -
са. 063/372-221. (253196)

ПРО ДА ЈЕМ стан у стро гом
цен тру, но ви је град ње, на ме -
штен, 100 м2, 100.000 евра.
063/316-671. (253165)

СА ЛОН СКИ пр ви спрат, 98 м2,
га ра жа, по друм. Све усе љи во,
сре ђе но. 064/422-42-63.
(252549)

СТАН 98 м2, тро со бан, I, по -
друм, га ра жа, До њи Град.
064/153-14-03. (252533)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и по со бан
стан, 44 м2, ТА, II, 18.500.
063/334-751, 069/304-78-85.
(252568)

ЦЕН ТАР, Кеј Ра до ја Да ки ћа,
дво со бан стан 62 м2, са цен -
трал ним гре ја њем, лиф том и
пре ле пим по гле дом на Та миш.
063/786-98-86. 
(252315)

ХИТ НО, 37 м2, ЦГ, VIII, два
лиф та, сре ђен, ПВЦ, 25.000.
(679), „Трем 01”, 
063/836-23-83. (253266)

ХИТ НО, Со да ра, дво и по со бан
75, ЦГ, II, усе љив, по вољ но,
35.000. (679), „Трем 01”,
063/740-79-95, 
063/836-23-83. (253266)

ХИТ НО, Со да ра, 56 м2, VI, ЦГ,
лифт, ни је зад њи, 29.000.
(679), „Трем 01”, 
063/740-79-95, 063/836-23-83.
(253266)

ЦЕН ТАР, Змај Јо ви на, 105 м2,
ЦГ, III, лифт, усе љив, 82.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-23-
83. (253266)

ЦЕН ТАР, Ка ра ђор ђе ва, ду -
плекс, 84 м2, ЦГ, VI, лифт,
62.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (253266)

СТАН на про да ју, хит но, Мак -
си ма Гор ког 49, 60 м2, нов,
сре ђен, дво ри шни. 064/290-
45-09, 061/348-20-00.
(253272)

ХИТ НО и по вољ но, про да јем
стан 83 м2, Со да ра, III спрат,
са га ра жом, без по сред ни ка ,
Дрин ска ули ца, це на 500
евра/м2. 063/218-831.
(253296)

ТЕ СЛА, дво со бан, 42 м2,
24.000; јед но со бан 35 м2,
21.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (253327)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 59 м2,
ТА, 25.000, дво со бан, 53 м2,
32.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (253327)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан, 68 м2,
37.500; дво со бан, 60 м2,
33.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (253327)

МИ СА, дво и по со бан, 63 м2,
32.000; дво со бан, 49 м2,
24.500; гар со ње ра 23 м2,
15.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (253327)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, 25 м2,
16.000; дво со бан, 47 м2,
29.500. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (253327)

МАР ГИ ТА, дво и по со бан, 58
м2, 34.000; јед но и по со бан, 35
м2, 20.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (253327)

ЈЕД НО СО БАН, но ва Ми са, 30
м2, 18.500; до го вор, при зе мље,
вла сник. 063/304-222.
(253339)

ДВО СО БАН, но ва Ми са, 55 м2,
33.000, до го вор, спрат, вла -
сник. 063/304-222. 
(253339)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан стан на
Ко те жу 2, вла сник. 
064/305-38-06. (253372)

НО ВА МИ СА, стан 85 м2, про -
да јем. 063/272-594, 063/225-
928. (253422)

ПРО ДА ЈЕМ по вољ но, ста но ве
у из град њи, цен тар, Па три јар -
ха Чар но је ви ћа 6, мо же у си -
вој фа зи. 063/389-974.
(1252941)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи дво со бан
46 м2, ета жно гре ја ње. Тел.
064/267-71-74. (253505)

КО ТЕЖ 2, леп дво со бан, 55 м2,
IV, 35.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (2534963)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, дво ри шни стан,
22 м2, 7.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (2534963)

ПРО ДА ЈА, Со да ра, дво и по со -
бан, 63 м2, ЦГ, IV спрат, ка -
блов ска, ин тер нет. Тел. 344-
254. (253503)

ПРО ДА ЈЕМ на ме штен апарт -
ман, 30 м2, на Зла ти бо ру.
063/389-974. (252941)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, тро со -
бан, 80 м2, сед ми спрат,
38.000. (677), „Ни шић”, 
362-027, 064/206-55-74.
(253455)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру ги спрат,
но ви ја град ња, 40.000. (677),
„Ни шић”, 362-027, 
064/206-55-74.   
(253455)

КО ТЕЖ 1, јед но со бан, 28 м2,
пе ти спрат, ЦГ, 15.000. (677),
„Ни шић”, 362-027, 
064/206-55-74.   
(253455)

ТИП СТАН КО. Јед но со бан 32
м2, пр ви спрат, ТА, 20.000, до -
го вор. (677), „Ни шић”, 
362-027, 064/206-55-74.  
(253455)

ЦЕН ТАР: дво со бан, 45 м2, ТА,
IV од V, усе љив, 27.000. (677),
„Ни шић”, 362-027, 
064/206-55-74.   (253455)

ДВО СО БАН, цен тар, 68 м2, I
спрат, ТА, две те ра се, вла сник.
013/353-665. (253549)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Со да ра, 46
м2, ЦГ, од мах усе љив.
065/882-24-04. (253466)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Те сли,
дво со бан, 38 м2. 
063/891-25-70, 064/327-53-45. 
(253474)

НО ВА МИ СА, тро со бан, 62 м2,
ТА, по друм, 31.000, зва ти по -
сле 18 са ти. 
069/245-89-53, 
062/320-781. 
(253510)

ТРО СО БАН, 82 м2, ЦГ, две те -
ра се, цен тар, укњи жен.
063/466-347. 
(253518)

КУПОПРОДАЈА
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ДВО И ПО СО БАН, Ко теж 2, 66
м2, дво стран, 38.000 евра, до -
го вор. (470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (253519)

ДВО СО БАН, Ко теж, 30.000,
те ра са. (470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (253519)

ЈЕД НО И ПО СО БАН, 40 м2, дру -
ги спрат, С. Са ве, усе љив од -
мах. (470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (253519)

ЈЕД НО И ПО СО БАН, Со да ра,
ЦГ, 46 м2, те ра са, ПВЦ, 28.000
евра, до го вор. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71.
(253519)

ДВО И ПО СО БАН, Те сла, две
те ра се, АЛУ сто ла ри ја, ЕГ, усе -
љив од мах, по вољ но. (470),
„Ди ва”, 345-534, 
064/246-05-71. (253519)

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж 1, но ви
део, 28 м2, ЦГ, до го вор. (470),
„Ди ва”, 345-534, 
064/246-05-71. (253519)

КО ТЕЖ 2, 63 м2, дво со бан,
леп, 35.000; 60 м2, дво и по со -
бан, 38.000. „Го ца”, 
063/899-77-00. 
(253509)

ЦЕН ТАР, но во град ња, 53 м2,
дво и по со бан, 43.000. „Го ца”,
063/899-77-00. 
(253509)

ЦЕН ТАР, 40 м2, јед но со бан,
са лон ски, 24.000, ши ри цен -
тар, 25 м2, 18.000. „Го ца”,
063/899-77-00. 
(253509)

ЦЕН ТАР, 115 м2, пе то со бан,

ЕГ, хит но, 59.000; 105 м2, че -

тво ро со бан, 70.000. „Го ца”,

063/899-77-00. 

(253509)

СО ДА РА, 55 м2, дво со бан,

35.000; 64 м2, тро со бан,

35.000. „Го ца”,

063/899-77-00. 

(253509)

ТЕ СЛА, 68 м2, тро со бан,

38.000; 70 м2, тро со бан,

41.000. „Го ца”, 

063/899-77-00. 

(253509)

ЦЕН ТАР, Кут ко ва згра да, 73

м2, тро со бан, 65.000, 

до го вор. „Го ца”, 

063/899-77-00. 

(253509)

ДВО И ПО СО БАН стан, Тур ска
гла ва, 57 м2, ЦГ, ¾ спрат, вла -
сник. 063/820-90-71. (253524)

СО ДА РА, дво и по со бан, ЦГ,
два мо кра чво ра, 75 м2, 36.000
и тро со бан са га ра жом, 41.000
евра. „Лајф”, 061/662-91-48.
(253547)

СО ДА РА, ма њи дво со бан,ТА,
ВП и  II, 27.000; јед но со бан,
ЦГ, 25.000; дво со бан, 29.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(253547)

КО ТЕЖ 1, тро со бан, VI, ЦГ,
48.000, до го вор; Стре ли ште,
тро со бан, из вор но  40.000, до -
го вор. „Лајф”, 061/662-91-48.
(253547)

ЦЕН ТАР, тро со бан, ЦГ, II,
55.000, Тур ска гла ва, дво и по -
со бан, III, ЦГ, 43.500. „Лајф”,
061/662-91-48. (253547)

ТЕ СЛА, дво со бан, 52 м2, VI,
лифт, ЦГ, све тао, 29.000. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(253553)

ГОР ЊИ ГРАД, но ви ји, 61 м2,
III, плин, дво и по со бан, 27.000.
(49), „Му станг”, 062/226-901.
(253553)

ВИ ШЕ до брих дво ри шних ста -
но ва на Ко те жу 2, 28.000 –
36.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (253553)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 52 м2,
VI, ЦГ, 24.500. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(253553)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, VII, 61
м2, 29.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (253553)

ТЕ СЛА, дво со бан, 52 м2, VI,
лифт, ЦГ, све тао, 29.000. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(252791)

СО ДА РА, ма њи дво и по со бан,
ЦГ, ре но ви ран, IX, ни је по -
след њи, 32.500. (49), „Му -
станг”, 062/226-901. (252791)

МИ СА, 34 м2, 15.500, 70 м2,
24.000, ПР. 063/377-835.
(253558)

ТЕ СЛА, код „Ави ва”, дво со бан
стан, ЦГ, I, те ра са, по друм.
064/538-62-51. (253582)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 66 м2, дво со бан,
IV, 30.000. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 069/196-96-05.
(253560)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2, дво со бан,
III, 30.000; ком плет ре но ви -
ран. (636), „Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-05.
(253560)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 74 м2, тро со бан,
III спрат, 38.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05. 
(253560)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во град ња,
дво и по со бан, I, 47.000, до го -
вор. (636), „Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-05.
(253560)

КО ТЕЖ 1, 50 м2, I , 33.000, до -
го вор. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(252658)

СО ДА РА, 52 м2, V,  35.000, до -
го вор. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(253560)

ЦЕН ТАР, 45 м2, V, 31.000, до -
го вор. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(253560)

ТЕ СЛА, дво со бан, 57 м2, III,
ЦГ, лифт, бр зо усе љив, 37.000,
до го вор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (253572)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 62 м2, III,
ЦГ; пот пу но сре ђен, усе љив,
34.000. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (253572)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, пре у ре -
ђен у дво и по со бан, 63 м2, ВП,
ЦГ, без ула га ња, 35.000.
„Олимп”, 351-061, 
063/494-898. (253572)

СО ДА РА, јед но и по со бан, 46
м2, V, ЦГ, лифт, усе љив,
29.000. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (253572)

КО ТЕЖ 2, гар со ње ра, 22 м2,
IV, ЦГ, лифт, усе љи ва, 14.500.
„Олимп”, 351-061, 
064/234-36-01. (253572)

ЦЕН ТАР, ј3ед но со бан, 36 м2,
VII, ЦГ, без ула га ња, 24.500.
„Олимп”, 351-061, 
063/494-898. (253572)

МИ СА, гар со ње ра, 21 м2, ВП,
ТА, усе љи ва, 13.500, до го вор.
„Олимп”, 351-061, 
064/234-36-01. (253572)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по со бан
стан 44 + 4 м2, ЦГ, на Стре ли -
шту, 25.000 или за ме на за ку -
ћу у Пан че ву. 
060/066-13-05. 
(253619)
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ЦЕН ТАР 2.0, ЦГ, 33.000; дво и -
по со бан, 56, ЦГ, 40.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025. (253594)

ХИТ НО про да јем, пот кро вље,
Ми са, 100 м2, укњи же но, си ва
фа за. 065/333-55-25. (253595)

НО ВА МИ СА, дво со бан, III, 58
м2, TA, укњи жен, 23.000. (320)
„Пре ми ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (253593)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, VI,
ЦГ, 66 м2, 29.000. (320) „Пре -
ми ер”,352-489, 063/800-44-30.
(253593)

ЦЕН ТАР, дво со бан, II, 55 м2,
ТА, 31.000. (320) „Пре ми -
ер”,352-489, 063/800-44-30.
(253593)

КО ТЕЖ, Кни ћа ни но ва, дво и -
по со бан, 61 м2, III, гас, 27.500.
(320) „Пре ми ер”,352-489,
063/800-44-30. (253593)

СКУП ШТИ НА ста на ра про да је
не у ре ђен та ван ски про стор,
140 м2, Со да ра. (320) „Пре ми -
ер”, 063/800-44-30. (253593)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 52 м2, II,
ЕГ, од лич на, 35.000, до го вор.
(300), „Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (253636)

НО ВА МИ СА, јед но со бан, 34
м2, II, ЕГ, те ра са, 20.000.
(300), „Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (253636)

ДВО И ПО СО БАН, Мар ги та,
ПР, фул, 64 м2, Пе пе ља ре, I,
58 м2, 23.500. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66. (4746)

ТРО СОБ НИ: цен тар, V, , 85 м2,
Ко теж 2, II, 78 м2; Мар ги та, I,
102 м2. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (4746)

ГАР СО ЊЕ РА, До њи град, 16
м2, 8.500; те сла, II, ЦГ, 25,
23.000. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.(4746)

ЈЕД НО СОБ НИ, цен тар, I, 34
м2, 26.500; Ми са, ПР, 31,
17.500. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (4746)

ЈЕД НО И ПО СОБ НИ: Мар ги та,
42 м2, фул, 18.500; Те сла, I,
51, нов, те ра са. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66. (4746)

ДВО СОБ НИ, Ко теж 2, пре леп,
ПР, 38.000; Ми са, I, ЦГ, пре -
леп. (67), „Мил ка М”, 063/744-
28-66. (4746)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан, 34
м2, III, ЦГ, 22.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816, 063/803-10-52.
(253636)

ТЕ СЛА, дво со бан, 57 м2, VI,
ЦГ, две те ра се, 33.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816, 063/803-
10-52. (253636)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 57 м2, ВП,
ЦГ, те ра са, 32.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816, 063/803-
10-52. (253636)

СТАН, 40 м2, до ули це, дво ри -
шни, 1/1, М. Ку ли ћа 32, це на
16.000 евра. Тел. 062/858-33-
47. (253643)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Ко те жу 2,
43 м2, сре ђен. 069/129-19-87.
(253629)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, ЦГ, 56 м2,
III, 31.000. (069), „Стан плус”,
063/771-75-96. (253628)

СТАН, 38 м2 + те ра са, ЦГ, IV,
Гун ду ли ће ва, Стре ли ште, без
лиф та, 19.000 евра, вла сник.
063/161-95-53. (253662)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и ку ће
свих струк ту ра, бр за и си гур на
ис пла та. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (253327)

КУ ПУ ЈЕМ ма њи стан без по -
сред ни ка. 064/850-71-87.
(253454)

ПО ТРЕБ НИ ста но ви свих
струк ту ра, бр за ис пла та. (677),
„Ни шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (252871)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со бан дво ри -
шни стан. Тел. 062/524-770.
(253462)

ХИТ НО по тре бан јед но со бан-
јед но и по со бан стан у на се љу
Стре ли ште, кеш ис пла та.
(636), „Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05. (253560)

ЗА ПО ЗНА ТОГ куп ца ку пу је мо
гар со ње ру, ТА, ЦГ.  (320),
„Пре ми ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (253593)

ПО ТРЕБ НЕ не крет ни не у Пан -
че ву и Бе о гра ду, за по зна те
куп це. (069), „Стан плус”,
063/771-75-96. (253628)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну со бу са -
ми ци или уче ни ци, Ко теж 2.
318-321. (253261)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, дво со бан,
стро ги цен тар, по лу на ме штен,
ку хи ња, ЦГ, кли ма, лифт.
063/422-024. (253254)

ИЗ ДА ЈЕМ ком фор ну со бу,
упо тре ба ку хи ње и ку па ти ла,
Те сла. 065/803-53-29.
(253250)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе за рад ни ке,
сам це. 064/305-73-01. (25324)

ХИТ НО тра жим на ме ште ну
гар со ње ру или јед но со бан
стан, Со да ра, цен тар, на ду жи
пе ри од. 063/836-23-83.
(253266)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но на ме -
штен јед но со бан стан, но ва 

Ми са, ТА гре ја ње. Тел.
061/295-16-33. (253286)

ТЕ СЛА, 27 м2, II, TA, на ме -
штен, ре но ви ран, за сам це.
060/339-04-67. (253306)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан по лу -
на ме штен стан, Со да ра, ЦГ,
кли ма, 120 евра. 
064/245-88-57.  (253313)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру, Ко теж 1,
фул на ме штен, ЦГ, при зе мље,
на ду же. 066/494-900.
(253315)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан ма -
њи, у цен тру, гре ја ње ТА. 
Тел. 065/335-12-73. 
(253318)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на ме -
штен стан, Ко теж 2. 
064/226-23-71. (253322)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан дво ри -
шни стан, код Сто ма то ло шког
фа кул те та, код Цр не мач ке.
064/861-17-04. (253346)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен дво со бан
ком фо ран стан, ТА пећ, 300 м
од Сто ма то ло шког фа кул те та.
352-67-10, 066/352-710.
(253345)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру, но ва
Ми са, 100 евра. 064/086-20-
51. (253344)

ИЗ ДА ЈЕМ стан дво со бан про -
стран, на ме штен, Ка ра ђор ђе -
ва. 064/994-13-16. (253348)

ИЗ ДА ЈЕМ стан Те сла, ма њи,
дво со бан без гре ја ња, не на ме -
штен. 064/426-27-09, 064/238-
09-48. (253338)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан пра зан
стан, Стре ли ште, Вељ ка Пе тро -
ви ћа 8, згра да. 064/259-97-00. 

ИЗ ДА ЈЕМ стан, 27 м2, Стре ли -
ште, од мах усе љив, ЦГ.
063/617-421. (253373)

ИЗ ДА ЈЕМ но ви ју ку ћу 120 м2,
са окућ ни цом, у цен тру Стар -
че ва. Тел. 063/502-211.
(254333)

ИЗ ДА ЈЕМ 50 м2, цен тар. Тел.
064/586-92-40. (253437)

ИЗ ДА ЈЕМ ре но ви ра ну дво ри -
шну ку ћу у цен тру гра да.
013/346-292, 062/741-119.
(253438)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи стан, Ми са,
Ти моч ка 32. 064/993-71-74,
013/371-635. (253450)

МАР ГИ ТА, дво со бан 53 м2, на -
ме штен, но ви ја град ња, 130
евра. „Ни шић”, 064/206-55-74.
(253455)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан стан у цен -
тру, ду плекс, 55 м2. Тел.
064/227-66-96. (253481)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан по лу на ме -
штен стан, на Ко те жу 2, по ред
га ра жа. 064/147-77-53.
(253486)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ У ЈАНУАРУ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

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

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

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

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

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

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити,  хемоглобин,  

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе

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

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УРЕЕ цена: 90 динара 

• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА цена: 90 динара

• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

TSH - цена: 450 динара

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”
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ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан стан,
Ко теж 2, пе ти спрат, од 1. фе -
бру а ра 2018. 063/803-77-27.
(253489)

ИЗ ДА ЈЕМ у згра ди, јед но со бан
стан, опре мљен, Ми са, вре ди
по гле да ти. 063/735-44-50.
(253532)

ЈЕД НО И ПО СО БАН дво ри шни
на ме штен, ком пле тан ком фо -
ран стан, гре ја ње. Стре ли ште.
013/362-406, 064/218-83-45.
(253531)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан на
Ми си. Тел. 066/631-31-80.
(253540)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но опре -
мље не ста но ве, но во са гра ђе -
не, Ули ца Све тог Са ве 133,
Пан че во, про да јем  77 ари зе -
мље, ста ри цре пај ски пут.
065/283-53-01. (253541)

ДВО СО БАН ре но ви ран, не на -
ме штен стан, Те сла, ЦГ, кли -
ма, ка блов ска, те ле фон, 110
евра + де по зит. 063/777-66-
11. (253571)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на ме -
штен стан, Ко теж 2, пре ко пу -
та Пи ва ре. Тел. 064/425-36-00.
(253598)

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж 2, на ме -
ште на, 90 евра. 063/189-74-
50. (253611)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру у Са мач -
ком, по лу на ме ште ну или на -
ме ште ну. 061/150-07-00.
(253614)

НА МЕ ШТЕ НА гар со ње ра, Те -
сла, код „Ави ва”, ку ћа, 100
евра де по зит. 064/595-98-01.
(253640)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан на
Те сли, пра зан. 060/032-16-04.
(253648)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на ме штен
стан на Стре ли шту, на ду жи
пе ри од. 064/153-32-78.
(253634)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу у Вој ло ви ци, са
пла цем. 065/963-67-00.
(253657)

НА МЕ ШТЕН јед но и по со бан,
но во град ња, ТА, дво ри ште, 80
евра, код Хо те ла „Та миш”.
064/122-48-07. (253655)

ПО ТРЕБ НА гар со ње ра или јед -
но со бан стан са гре ја њем. Тел.
065/207-73-17. (253658)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со ње -
ру, цен тар, ЦГ, ин тер нет, кли -
ма, ка блов ска. 063/118-22-09.
(253666)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, из да јем ло -
кал 45 м2 + три га ра жна ме -
ста. Но во. Тел. 060/152-87-70.
(252676)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, 18 м2, цен -
тар, из лог, изо ло ван, кли ма, до
мар та бес пла тан за куп.
069/332-04-00. (253243)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 18 м2, цен тар,
из лог, изо ло ван, кли ма, но во -
го ди шњи по клон, до мар та
бес пла тан за куп. 063/752-04-
00. (253243)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 68 м2, Ули ца
ЈНА 20, Ја бу ка. Тел. 262-45-70,
062/702-277. (253358)

ЛО КАЛ пре ко пу та Бол ни це за
из да ва ње, М. Тре бињ ца.
062/714-498. 
(253324)

ИЗ ДА ЈЕМ нов ло кал, од мах
усе љив, од лич на ло ка ци ја, ве -
ли ки из лог. 063/217-130.
(253373)

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

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23 м2, код Ау -
то бу ске ста ни це. 352-105.
(253434)

ПРО ДА ЈЕМ про дав ни цу здра -
ве хра не, у ра ду, са роб9ом.
Стре ли ште. Зва ти по сле 18 са -
ти. 061/235-17-50. (253454)

ИЗ ДА ЈЕ се по слов ни про стор
55 м2, у Ди ми три ја Ту цо ви ћа
55-а. Тел. 063/281-954.
(253467)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ ло кал
на Зе ле ној пи ја ци, ло ка ци ја,
од лич на. 063/745-44-73,
013/210-48-23. (253497)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ло ка ле
од 81 и 39 м2, цен тар Стре ли -
шта. Тел. 064/267-71-74.
(253505)

ИЗ ДА ЈЕМ ха лу од 200 м2, у на -
се љу Ка ра у лу, Ри бар ска 22, у
ха ли по сто ји кан це ла ри ја, ку -
па ти ло, мо кри чвор и хи дрант -
ска мре жа. 063/321-707.
(253522)

МА ГА ЦИН 200 к вм + дво ри -
ште 300 м2, сва ин фра струк ту -
ра. 061/139-28-10. (253554)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код Ау то бу ске
ста ни це. 063/725-71-70.
(253574)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 17 м2, ро ло-
вра та, из лог, те ле фон, кли ма,
ре кла ма, Ње го ше ва. 065/221-
19-73. (253604)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 13 м2, у цен -
тру, 13.000. (300), „Ћур чић”,
063/803-10-52. (253636)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 20 м2, Ла ва
Тол сто ја 5. 063/194-81-95.
(253638)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и Е ка те -
го ри је, са ис ку ством. 063/884-
22-71. (СМС)

ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „Karbo Koncept”
тра жи ис ку сног ме та ло гло да -
ча. 069/334-54-42 (СМС)

АУ ТО ЦЕН ТРУ „Љу би чић” по -
треб ни са мо стал ни мај сто ри и
уче ни ци. 013/344-011,
063/372-231. (252541)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад у
ка фи ћу у Стар че ву. 065/257-
25-79. (253342)

ВЕ ЛЕ ПРО ДАЈ НОЈ фир ми по -
треб на ад ми ни стра тив на рад -
ни ца/про да вац, од 26 – 35 го -
ди на, са ис ку ством. 063/744-
65-12. (253364)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за пре -
храм бе ну про дав ни цу.
062/493-580. (253387)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад у
ка фи ћу, усло ви од лич ни, при -
ја ва. 062/195-99-39. (253430)

ПО ТРЕБ НИ во за чи са Б и Ц
ка те го ри јом, за рад у ди стри -
бу ци ји пи ћа Weifert. 062/446-
285. (253471)

„ЗО КИ СТА КЛО” д.о.о. по тре -
бан рад ник. 064/131-72-85.
(253485)

ВА РИ О ЦИ и це ва ри по треб ни
за рад у Не мач кој. 063/893-
89-66. (253499)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну „Ми ра”
по тре бан му шко-жен ски фри -
зер. 064/185-92-34. (253500)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца ка феу
„Па ци фи ко”. 060/319-05-77,
061/236-32-87. (253542)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у пе ка ри,
про да ва чи ца. 064/403-51-32.
(253548)

МЕ ЊАЧ НИ ЦИ „Бас ми нус” по -
треб не де вој ке за рад.
063/771-16-37. (253565)

ПО ТРЕБ НА чи ста чи ца за ло -
кал на Ко те жу 2, 1.5 до два са -
та днев но. 063/882-49-90.
(253569)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц ка те го ри -
је. Тел. 061/176-34-08.
(253575)

ПО ТРЕ БАН ме ха ни чар са ис -
ку ством у ра ду те рет них во зи -
ла. 064/648-24-51. (253606)

ПО ТРЕ БАН пе да го шки аси -
стент за пе ти раз ред основ не
шко ле. Зва ти по сле 17 са ти.
064/198-50-13. (23596)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад у
тра фи ци. 064/853-83-50.
(253610)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба ри, ко но ба -
ри це, пред ност ста ри ји од 25
го ди на. 060/362-22-21.
(253618)

ФИР МИ „Пре во зник” у Бе о -
гра ду по треб ни во за чи за пре -
воз хле ба и пе ци ва. Пре воз
обез бе ђен. 060/864-07-71.
(253621)

ЋЕ ВАБ ЏИ НИ ЦИ „Ха ло Ле ско -
вац” у Бра ће Јо ва но вић, по -
треб не рад ни це за рад на шал -
те ру и у ку хи њи. 013/354-043.
(253623)

ЋЕ ВАБ ЏИ НИ ЦИ „Ха ло Ле ско -
вац” у цен тру, В. Р. Пут ни ка,
по треб не рад ни це за рад на
шал те ру. Тел. 013/333-441.
(253623)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца за
бар. 063/135-28-32. (253639)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за ау то-
пе ри о ни цу. 069/108-06-54.
(253699)

ПО РО ДИ ЉИ по треб на по моћ
у ку ћи. 064/135-95-67.
(253645)

КА ФИ ЋУ у Ави ву по треб на
спре ма чи ца за три да на, по
три са та, не дељ но. 069/440-
39-25. (253645)

ПО ТРЕБ НЕ ко но ба ри ца за би -
фе на пи ја ци. 061/625-88-85.
(253656)

ПО ТРЕБ НИ ку вар, pizza-мај -
стор, ко но бар, во зач-до ста -
вљач хра не. При ја ве пу тем
сај та www.konoba32.rs
(253652)

РЕ СТО РА НУ Poco Loco по тре -
бан ку вар са ис ку ством.
064/151-20-08. (253664)

ЧА СО ВИ хе ми је, ма те ма ти ке и
фи зи ке. По вољ но 
065/202-36-39. 
(СМС)

РА ДИМ сит не по прав ке по ку -
ћи, ис ку сно, по вољ но. Не над.
064/406-43-50 
(СМС)

МО ЛЕР СКО-ГИП САР СКИ ра -
до ви, мај сто ри из Ко ва чи це.
060/066-08-60. 
(СМС)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ко мар ни -
ци, ро лет не, ве не ци ја не ри,
угра ђу јем, по пра вљам, за ме на
гурт ни. 064/181-25-00.
(253068)

СО ЉЕ ЊЕ и су ше ње ме са и об -
ра да по лут ки. 064/668-87-38.
(252932)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске услу -
ге. Алек сан дар. 351-073,
064/157-20-03. (2532679

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР. Од гу ше -
ње ку па ти ла, ка на ли за ци је, во -
до вод не адап та ци је, за ме на
вир бли, вен ти ла, ба те ри је, са -
ни та ри је, при кључ ка во де и
ка на ли за ци је. Од 0-24 са та,
пен зи о не ри ма екс тра по пуст.
До ла зим од мах. 013/235-39-
21, 013/404-560, 064/290-45-
09, 061/348-20-00, 062/845-
96-26. (253272)

КРО ВО ВИ, по прав ке, за ме на
цре па, ле тви, ста рог цре па и
по став ке но вог кро ва, цре па,
ро го ви, па то ше ње, изо ла ци је,
нај јеф ти ни ји у гра ду, пен зи о -
не ри ма екс тра по пуст.
013/235-39-21, 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26. (253272)

РА ДИ МО са ве фи зич ке по сло -
ве, ру ше ња ку ћа, бе то на, чи -
шће ње та ва на, оба ра ње ста ба -
ла, од но ше ње ства ри.
064/122-69-78. (253288)

ХЕ МИ ЈА, фи зи ка, ста ти сти ка,
ма те ма ти ка, основ ци ма, сред -
њо школ ци ма, сту ден ти ма.
Про фе сор ка. 063/842-81-90.
(253237)

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.
(253253)

ОЗБИЉ НА, од го вор на же на
чу ва ла би ста ри ју осо бу.
065/624-76-23, 062/167-67-69.
(253290)

СЕР ВИС бој ле ра, ТА пе ћи,
шпо ре та, осве тље ње, ин ста ла -
ци је. Елек три чар Мар ко.
069/174-14-78. (253353

ЗА МЕ НА по ло мље ног цре па,
чи шће ње олу ка, ви син ски ра -
до ви. 065/535-24-56. (253316)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу ше -
ње ку па ти ла, ка на ли за ци је,
адап та ци је, за ме не, по прав ке.
013/331-657, 064/495-77-59.
(253087)

ЧИ СТИМ шут, по дру ме, та ва -
не, дво ри шта, ру шим ста ре
објек те, по вољ но. Злат ко.
063/196-54-56, 061/144-82-80.
(253380)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да ње, ре -
но ви ра ње, кро во ви, сти ро пор,
ба ва лит фа са де, бе то ни ра ње.
063/865-80-49. 
(253384)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз са рад ни ци -
ма у свим прав ци ма, ту ра
1.000 ди на ра. Злат ко,
063/196-54-56, 
061/144-82-80. (253380)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, по прав ка
ста рих, мон та жа но вих це ви,
од гу ше ња, мон та жа са ни та ри -
је. 062/382-394. 
(253397)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ко мар ни -
ци, ро лет не, ве не ци ја не ри,
угра ђу јем, по пра вљам, за ме на
гурт ни. 064/181-25-00.
(253068)

ЕН ГЛЕ СКИ основ ци ма, по пра -
вља ње оце не, по чет ни курс,
дво час 400, до ла зим. 061/132-
11-18. (253431)

НЕ ГА ста рих, бо ле сних и ин ва -
лид них ли ца. 063/868-04-51.
(253442)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, ре но ви -
ра ње ку па ти ла, вен ти ли, сла -
ви не, од гу ше ње ка на ли за ци је
од мах. 061/193-00-09.
(253453)

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.
(253523)

СПРЕ МАМ ку ће и ста но ве, ако
вам тре ба по зо ви те. 064/278-
71-20. (253529)

ДУ БИН СКО пра ње на ме шта ја,
те пи ха, ду ше ка, ау то мо би ла,
до ла зак. На та ша, 361-474,
060/361-47-41. (253482)

ОД ГО ВОР НО бих во ди ла бри -
гу о ста ри јој по лу по крет ној
осо би. 062/826-07-99.
(235536)

МЕ ЊА ЊЕ пе ле на, чу ва ње ста -
рих и не по крет них на сат.
061/725-85-61. (253546)

ЧУ ВА ЊЕ ста рих и не по крет -
них ли ца, ме ња ње пе ле на.
061/621-82-77, 061/621-82-77.
(253546)

РЕ ЗИД БА во ћа, про фе си о нал -
но, дипл. инж. по љо при вре де.
Тел. 065/337-04-09. 
(253544)

ОЗБИЉ НА же на спре ма ста -
но ве, кан це ла ри је, ор ди на ци -
је, ка фи ће. 
063/430-409. (253549)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке бој ле -
ра, шпо ре та, ин ди ка то ра, раз -
вод них та бли, ин ста ла ци ја.
Ми ћа, 064/310-44-88.
(253550)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз ра сти ма,
до ла зим, јеф ти но, 23 го ди не
ис ку ства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. 
(253591)

МЕ ДИ ЦИН СКИ пе ди кир, ура -
сли нок ти, кур је очи, те ра пе ут -
ска, ре лакс ма са жа. 
061/308-95-86. (253589)

ЧА СО ВИ ен гле ског, сви ни вои,
про фе сор ка са ис ку ством. По -
вољ но. 062/760-036. (253562)

МЕ ДИ ЦИН СКА се стра са ис ку -
ством: не га, пре ви ја ња, те ра -
пи ја, ка те те ри. 060/067-61-05.
(253602)

ПАР КЕТ и ла ми нат, по став ка,
хо бло ва ње и ла ки ра ње.
061/314-90-18, 601-892.
(253607)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста ти сти ка,
фи зи ка, ин фор ма ти ка, мо гућ -
ност ме сеч ног пла ћа ња, про -
фе сор. Цен тар, 013/353-569,
066/405-336, 061/603-94-94.
(253592)

АЛУ, ПВЦ сто ла ри ја, ро лет не,
ко мар ни ци, вне ци ја не ри, тра -
ка сте за ве се, угра ђу јем, по -
пра вљам. 063/882-25-09.
(253612)

ДИ МЉЕ ЊЕ ме са, сла ни не и
пре ра ђе ви на. 063/179-01-78.
(253624)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли те тан, ис -
ку сан, ра дим адап та ци је ку па -
ти ла. 064/227-43-70. (253630)

КЕ РА МИ ЧАР, све вр сте ке ра -
ми чар ских ра до ва, ква ли тет но
и пре ци зно. 064/492-79-58.
(253630)

ПАР КЕТ по ста вљам и хо блу -
јем, мај стор с ду го го ди шњим
ис ку ством из Де бе ља че, с ма -
те ри ја лом или без ње га. Но ле
(имам и пар кет), 013/665-220,
063/847-74-38. (246167)

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. (253011)

СЕ ЛИД БА, 1.000 ди на ра, мо -
гућ ност рад ни ка. 
063/174-77-69. (250194)

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

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге ро бе.
Пан че во-да ље. Це на до го вор.
013/366-843, 063/193-22-29. 

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње  дим -
ња ка, ко тло ва и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95. 

ПРЕ ВО ЗИМ ки пе ром по вољ но,
огрев, др во, гра ђе вин ски ма те -
ри јал. 064/354-69-94,
063/754-02-72. (253300)

АДАП ТА ЦИ ЈЕ, зи до ви, пла фо -
ни, мо ле рај, гипс, тер мо и зо ла -
ци ја, ке ра ми ка, во да, ма те ри -
јал. 060/131-81-70. (253663)

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.
(253321)

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 на од -
мах. 013/331-657, 064/495-77-
59. (253087)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”  Бо -
рис, све ре ла ци је по Ср би ји с
ком би ји ма, ка ми о ни ма, еки па
рад ни ка, ку ти је, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја, 0-24, сва ког
да на и не де љом. Бес пла тан
до ла зак и про це на по сла. Пла -
ћа ње мо гу ће че ко ви ма и пре -
ко ра чу на. Бо рис. 013/352-
536, 063/253-028, 064/444-66-
74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(253446)

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.(253446)

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.
(253446)

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. bombon-
cicb@gmail.com, www.selidbe-
bomboncic.com (253446)
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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.(253446)

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. (253446)

ВР ШИ МО про из вод њу и мон та -
жу ха ла-гра ђе вин ску ли ма ри ју
и оста лу ме тал ну га лан те ри ју.
064/068-10-85. (253473)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ри си ве ра,
ТВ ан те на, ау то-ра ди ја, ау то-
кљу че ва, да љи на ца, ЦО 2 апа -
ра та, ба те ри ја. 064/179-26-60.
(253432)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ ра -
до ви и фа са де. 061/283-66-41,
062/156-02-07. (253439)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ ра -
до ви, гипс, ла ми нат. 062/834-
66-50, 064/390-00-87. (253439)

РО ЈАЛ МГ: уград ња/по прав ка
ро лет не, ко мар ни ци, ве не ци ја -
не ри, све за ве се, тен де, хар мо-
вра та, ро ло-за шти та. 063/816-
20-98, 013/351-498. (253491)

ЛИ МАР СКИ ра до ви, из ра да,
мон та жа гра ђе вин ске ли ма ри -
је, пре прав ке, кро во ви, са на ци -
је. Нај јеф ти ни је. 065/602-29-
08. (253506)

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. (253514)

АГЕН ЦИ ЈА „До бар сал до” вр ши
све вр сте књи го вод стве них
услу га, dobarsaldo@gmail.com
013/311-785, 060/706-29-28.
(253520)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт ро бе,
мон та жа и де мон та жа на ме -
шта ја, па ко ва ње и за шти та
ства ри, од но ше ње не по треб них
ства ри са рад ни ци ма и без њих,
00-24 са та. 064/047-55-55.
(253545)

ДУ БИН СКО пра ње те пи ха. Пре -
воз бес пла тан. 302-820,
064/129-63-79. (253626)

СЕ ЛИД БА, 1.000 ди на ра, пре -
воз и мо гућ ност рад ни ка.
063/174-77-69. (253654)

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
ква ли тет но, са га ран ци јом.
„Фри го тех ник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (253650)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње, спу ште ни
пла фо ни, пре град ни зи до ви,
тер мо и зо ла ци ја, ке ра ми ка, во -
да. 060/131-81-70. (253663)

ИН ТЕ ЛЕК ТУ А ЛАЦ, 65, си ту и -
ран, упо знао би шланг да му до
55 го ди на. 
065/335-53-48. 
(253251)

ОЗБИ ЉАН брач ни пар чу вао
би ста ри ју осо бу, до жи вот но.
До го вор. 345-874.
(253647)

ИНО СТРА НОМ пен зи о не ру по -
треб на же на за по моћ у ку ћи,
стан, хра на + пла та по до го во -
ру. Тел. 064/336-72-65.
(253360)

ИНВ. ПЕ НИ О НЕР, 1968, тра жи
же ну озбиљ ну ра ди бра ка. Зо -
ки. 065/672-87-01. 
(253414)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ма не на Ко па о -
ни ку, екс тра по вољ но. 
065/377-86-58. 
(253219)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у цен тру
Зла ти бо ра, по вољ но. 
063/709-44-97. 
(253421)
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По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту
жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 25. За ко на о про це -
ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник
Р”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о до но ше њу ре ше ња о  да ва њу са гла сно сти 

на Сту ди ју о про це ни ути ца ја  ста ња на жи вот ну
сре ди ну

      Над ле жни ор ган оба ве шта ва јав ност да је 27. 12.
2017. го ди не до не то Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на
Сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ПРО -
ЈЕК ТА Ре кон струк ци ја ре зер во а ра ТК – 1101А, скла -
ди ште при мар ног бен зи на, у фа бри ци Ети лен у ком -
плек су „ХИП Петрохемијa”, на к.п бр. 15993 КО Пан -
че во, но си о ца про јек та „ХИП Пе тро хе ми ја” Пан че во –
у ре струк ту ри ра њу, Ули ца Спољ но стар че вач ка бр. 82
из Пан че ва.
      Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти је до не то на осно ву
пред ло га од лу ке ко ји је са став ни део Из ве шта ја Тех -
нич ке ко ми си је као и уви дом у до ста вље ну до ку мен -
та ци ју, ко јом је кон ста то ва но да пред мет ни про је кат
сво јом ре а ли за ци јом не ће има ти не га тив них ути ца ја
на жи вот ну сре ди ну уко ли ко се ис по шту ју про пи са не
ме ре за шти те.
      Ра ди за шти те чи ни о ца жи вот не сре ди не, но си лац
про јек та је ду жан да обез бе ди усло ве, спро ве де ме ре и
про грам пра ће ња де фи ни сан по гла вљем 8.0 и 9.0 Сту -
ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.
Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на сту ди ју о про це ни
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну је ко нач но у управ ном по -
ступ ку. Про тив овог ре ше ња се мо же по кре ну ти
управ ни спор пред Управ ним су дом у Бе о гра ду, у ро -
ку од 30 да на, од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња.

У скла ду са чла ном 29, За ко на о про це ни ути ца ја на
жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”)  број
135/04 и 36/09)

ГРАД ПАН ЧЕ ВО
ГРД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ
ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ЗА ЈАВ НОСТ

      Се кре та ри јат за за шти ту жи во тие сре ди не је 08.
01. 2018. го ди не на осно ву зах те ва но си ла ца про јек та
ЈКП „ХИ ГИ ЈЕ НА” Пан че во, Ули ца Ца ра Ла за ра бр. 57.
до нео ре ше ње број: ХV-07-501-357/2017 ко јим је
утвр ђе но да је за про је кат из град ње и до град ње ком -
плек са ко му нал не зо не у Пан че ву на ло ка ци ји Пан че -
во, Вла син ска бр. 1, ка та стар ској пар це ли бр. 494-4 к.
о Пан че во, на те ри то ри ји гра да Пан че ва, по треб на
про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.
      Увид у ре ше ње из пред ход ног ста ва мо же се оба ви -
ти у про сто ри ја ма Се кре та ри ја та за за шти ту жи вот не
сре ди не Град ске упра ве гра да Пан че ва, Пан че во, Трг
кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 710, рад ним да ном од 10
до 14  са ти.
      На до не то ре ше ње за ин те ре со ва на јав ност мо же
из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту за ур ба -
ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, Но -
ви Сад, у ро ку од 15 да на од да на ње го вог об ја вљи ва ња
оба ве ште ња,  а пре ко овог ор га на.

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту
жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 10. За ко на о про це -
ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник
РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о до не том ре ше њу о при сту па њу из ра ди сту ди је о

про це ни ути ца ја  на жи вот ну сре ди ну

     По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту
жи вот не сре ди не, да на 05. 01. 2018. го ди не, до нео је
ре ше ње о при сту па њу из ра ди сту ди је о про це ни ути -
ца ја на жи вот ну сре ди ну ПРО ЈЕК ТА За ме на ре зер во а -
ра за скла ди ште ње H2SO4 у Енер га ни Пан че во, у
скло пу Ра фи не ри је наф те Пан че во, на к.п. бр. 3557
КО Вој ло ви ца, но си о ца про јек та НИС а. д. Но ви Сад из
Но вог Са да, ули ца На род ног фрон та бр. 12.
      Ре ше ње о не при сту па њу из ра ди Сту ди је о про це ни
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за пред мет ни про је кат
мо же се до би ти на увид рад ним да ни ма од 10 до 14 са -
ти, у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја та за ур -
ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла
Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39).
      За ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу на
до не то ре ше ње у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња
овог оба ве ште ња.

У скла ду са чла ном 45а За ко на о пла ни ра њу и из град -
њи („Сл. гла сник  РС” број  72/09, 81/09-ис прав ка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и
98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)   

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА
Се кре та ри јат за  ур ба ни зам,

гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве

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

УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА КАО УР БА НИ СТИЧ -
КО-АР ХИ ТЕК ТОН СКЕ РАЗ РА ДЕ ЛО КА ЦИ ЈЕ за ре -
кон струк ци ју и до град њу де ла по сто је ћег по слов ног
објек та П+0 на пар це ли 11416/3 К.О. Пан че во, у ули -
ци Ска дар ска бр. 97 а,  из ра ђен од стра не ДОО за ар -
хи тек ту ру и ур ба ни зам „Art Royal inženjering” ул. Трг
Сло бо де бр.1, Пан че во, под бро јем УП-43/17, за ин ве -
сти то ра Пе та ко вић Ла за ра  из Пан че ва, ул. Све тог Са -
ве бр. 58
      Увид у Ур ба ни стич ки про је кат мо же се из вр ши ти
и згра ди Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе -
тра I, бр.2-4 у Пан че ву, у хо лу VI спра та, у Се кре та ри -
ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске, стам бе но-ко му нал не
по сло ве и са о бра ћај. Ин фор ма ци је и сва оба ве ште ња
о јав ној пре зен та ци ји мо же те до би ти на те ле фон
013/331-130, кан це ла ри ја 609 и 610, у вре ме ну од 10-
13 са ти у пе ри о ду тра ја ња јав не пре зен та ци је од 7 да -
на, по чев од 12. 01. 2018.
      За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -
не ти  при мед бе  на На црт ур ба ни стич ког про јек та, за
вре ме  тра ја ња јав не пре зен та ци је, у пи са ном об ли ку,
Град ској упра ви гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур -
ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве,
пу тем пи сар ни це Град ске упра ве  гра да Пан че ва, Трг
кра ља Пе тра I, бр.2 - 4, Пан че во.   

У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца ја на
жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС” бр.135/04 и
36/09)

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА
АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО
ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ
ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

ОБА ВЕ ШТА ВА  ЈАВ НОСТ

да је но си лац про јек та, „TЕЛЕКОМ СР БИ ЈА’” А. Д  Бе -
о град, Ули ца Та ков ска 2, под нео зах тев за од лу чи ва ње
о по тре би из ра де про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну
за пројекaт  ре кон струк ци ја ло ка ци је РБС  „Ба нат ско
Но во Се ло” - ПА20/ПАУ20/ПАО20 на ка та стар ској
пар це ли  2702 к. о. Ба нат ско Но во Се ло, на те ри то ри -
ји гра да Пан че ва. 
      Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о -
ца про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се кре -
та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не Град ске упра ве
гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 710 у
пе ри о ду од  12. до 24. ја ну а ра 2018. го ди не рад ним да -
ном од 10 до 14 са ти.
      По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве де -
ном ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах те вом.

У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца ја на
жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС” бр.135/04 и
36/09)

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА
АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО
ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ
ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

ОБА ВЕ ШТА ВА  ЈАВ НОСТ

да је но си лац про јек та,  „ТЕ ЛЕ КОМ СР БИ ЈА’’ А. Д  Бе -
о град, Ули ца Та ков ска 2, под нео зах тев за од лу чи ва ње
о по тре би из ра де про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну
за пројекaт  ре кон струк ци ја ло ка ци је РБС )„ПАН ЧЕ ВО
– ЈА БУЧ КИ ПУТ” - ПА84/ПАУ84/ПАЛ84 на ка та стар -
ској пар це ли 9364/1 к. о.Пан че во, на те ри то ри ји гра да
Пан че ва. 
      Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о -
ца про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се кре -
та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не Град ске упра ве
гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 710 у
пе ри о ду од   12. до 24. ја ну а ра 2018.  го ди не рад ним
да ном од 10 до 14 са ти.
       По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве де -
ном ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах те вом.

„TEHNOMARKET” d. o. o PANČEVO

RASPISUJE KONKURS
ZA SLEDEĆA RADNA MESTA:

1. MENADŽER PRODAJE ALUMINIJUMSKIH SISTE-

MA ZA IZRADU PROZORA, VRATA I FASADA

Uslovi:

–- inženjer mašinstva, građevine ili arhitekture – viso-

ka ili viša stručna sprema

–   iskustvo u radu sa aluminijumskim profilima i siste-

mima – minimum 2 godine

–  iskustvo u prodaji u građevinarstvu – minimum 2 go-

dine

–  obavezan rad u AutoCad-u

–  aktivno znanje engleskoj jezika – poželjno znanje još

jednog stranog jezika

–  vozačka dozvola B kategorije

      2 izvršioca

2. PROJEKTANT ZA ALUMINIJUMSKE KONSTRUK-

CIJE

Uslovi:

– inženjer mašinstva ili građevine – visoka ili viša struč-

na sprema

– iskustvo u projektovanju aluminijumskih konstrukcija

i poznavanju sistema – minimum 2 godine

– obavezan rad u AutoCad-u, poželjno poznavanje pro-

grama za kalkulacije elemenata (prozora, vrata ...)

– aktivno znanje engleskoj jezika 

– vozačka dozvola B kategorije

      2 izvršioca

Molimo vas da prijave, uz aktuelan CV, šaljete na mail:

marketing@tehnomarket.com

ili predate lično na adresu: Skadarska 73, u Pančevu.

Konkurs je otvoren do popune slobodnih radnih mesta.

O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O.
Tekstilna kompanija koja se bavi proizvodnjom zaštitne

odeće za jednokratnu upotrebu

traži osobe za sledeća radna mesta:

1. Šivači za rad na industrijskim šivaćim mašinama
2. Pakeri gotovih proizvoda
3. Kontrolor proizvodnje za radno vreme od 14 – 22 sata

Prijave i biografije slati na e-mail adresu:
jelenailijevski@icloud.com
ili postom na: ALM Nonwoven Manufacturing, 
Jabučki put 54, Pančevo
Kontakt telefoni: 310-717; 063/207-114

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ВУ ЧИ ЋЕ ВИЋ

МИ ЛИ ЦА                     ЧА СЛАВ
13. I 2011. 31. III 2012.

С љу ба вљу уну ци ГОР ДА НА и ГО РАН са ро ди те љи ма
(167/

По след њи по здрав дра гој

БОГ ДАН КИ ЂУР ЂЕ ВИЋ БО ДИ
1949–2018.

Ћер ка ВЕ СНА, зет ЗВЕ ЗДАН, унук СР ЂАН, уну ка
СА ЊА, се стра ЦЕ ЦА и зет АН ЂЕЛ КО, при ја

МИЛ КА и оста ла род би на и при ја те љи
(168/
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31. де цем бра 2017. упо ко ји ла се Го спо ду на ша

КСЕ НИ ЈА КР СТИЋ

1929–2017.
мр. дипл. инж. агро но ми је

Са хра на је оба вље на 4. ја ну а ра 2018, у 14 са ти, на Но вом

гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: ћер ка ЉИ ЉА НА, уну ка ТИ ЈА НА, 

се стра АНА и зет НИ КО ЛА
(30/253284)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

29. де цем бра 2017. на пу стио нас је наш во -

ље ни Сла во љуб Јок си мо вић. Са хра на је оба -

вље на 2. ја ну а ра 2018, на Но вом гро бљу. За -

хва љу је мо се по ро ди ци, ку мо ви ма, при ја те -

љи ма, ко ле га ма из Ра фи не ри је и ком ши ја -

ма што су би ли уз нас у овом те шком тре -

нут ку и што су при су ство ва ли ње го вом по -

след њем ис пра ћа ју.

Ожа ло шће на по ро ди ца ЈОК СИ МО ВИЋ
(50/253314)

По след њи по здрав во ље -

ном си ну, бра ту и оцу

СЛА ВО ЉУ БУ
ЈОК СИ МО ВИ ЋУ

Ожа ло шће ни: мај ка
ЗОР КА, се стра 

СЛА ВЕН КА 
са по ро ди цом, брат

ДРА ГО ЉУБ с по ро ди -
цом, син АЛЕК СА и син
НИ КО ЛА с по ро ди цом

(51/253334)

По след њи по здрав во ље -

ном оцу

СЛА ВО ЉУ БУ

ЈОК СИ МО ВИ ЋУ

од си на АЛЕК СЕ и си на

НИ КО ЛЕ с по ро ди цом

(52/253334)

По след њи по здрав дра гој

ком ши ни ци

КСЕ НИ ЈИ 

КР СТИЋ

Ста на ри стам бе не 

за јед ни це 

у Сав ској бр. 6

(47/253330)

По след њи по здрав

СЛА ВО ЉУ БУ

ЈОК СИ МО ВИ ЋУ

од се стре МИ ЛАН КЕ 

и зе та ЈО ВЕ

(57/253347)

Во ље ном уја ку

СЛА ВО ЉУ БУ

ЈОК СИ МО ВИ ЋУ

од ње го ве ДА ДУ ШКЕ 

с по ро ди цом

(58/253347)

По след њи по здрав бра ту 

СЛА ВО ЉУ БУ 

од НА ДЕ и БОГ ДА НА

(135/253537)

9. ја ну а ра 2018. из не на да нас је на пу сти ла, у 91 го ди ни, на ша мај -

ка, ба ка и пра ба ка

НА ДА РА ЈА ЧИЋ

Са хра на ће се оба ви ти 11. ја ну а ра 2018, на Но вом гро бљу, у 14 са ти.

Ожа ло шће ни: по ро ди це РА ЈА ЧИЋ, ЂУР ЂЕ ВИЋ, МА РИН КО ВИЋ 

и ШО ЛА ЈА

(162/253645)

Опра шта мо се од на ше во ље не мај ке, ба ке и пра ба ке

НА ДЕ РА ЈА ЧИЋ
рођ. Шу шњар

Хва ла јој за сву љу бав и по др шку ко ју нам је не се бич но да ва ла. 

Веч но ће жи ве ти у ср ци ма ње них нај ми ли јих: ћер ке БРАН КЕ,

уну ка ЖАР КА и сна је МИ ЛИ ЈА НЕ, уну ке ВЕ СНЕ и зе та МИ ЛА НА

и пра у ну ка МА ШЕ, РЕ ЉЕ и ПРЕ ДРА ГА

(163/253645)

С не из мер ном ту гом у бо лом 3. ја ну а ра 2018. опро сти ли смо се од 

на ше мај ке, све кр ве и ба бе

КА ТА РИ НЕ ПЕ ТРИ ЧИЋ КА ЋЕ

1930–2017.

Мај ко, хва ла ти за сву љу бав, не жност и до бр о ту ко ју си нам пру -

жа ла.

Не ка те у ти ши ни веч ног ми ра пра ти на ша љу бав ко ја је веч на. 

Тво ји: син ВОЈ КАН, сна ја БИ ЉА и уну ка ТА ЊА

(79/253391)

По след њи по здрав дра гој

тет ки и ба би

КА ТА РИ НИ

ПЕ ТРИ ЧИЋ

од БЕ БЕ, МА ЈЕ 

с де цом и МИ ЋЕ

(92/253408)

МА РИ ЈА СО ВИЉ
1934–2017.

На ша во ље на мај ка и ба ка пре ми ну ла је 29. де цем бра,
али за у век ће жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни син НО ВИ ЦА с по ро ди цом

(77/253390)

МА РИ ЈА СО ВИЉ
1934–2017.

На ша во ље на мај ка и ба ка пре ми ну ла је 29. де цем бра,
али ће за у век жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни син ЂУ РИ ЦА с по ро ди цом

(78/253390)

ВЕ СНА ТРАЈ КОВ СКИ

По след њи по здрав од ко лек ти ва 

Ин тер ног оде ље ња
(54/253341)

По след њи по здрав по што ва ној ко ле ги ни ци

ВЕ СНИ ТРАЈ КОВ СКИ
ме ди цин ска се стра тех ни чар

Оп штин ски са вез здрав стве них рад ни ка Пан че во

(55/ф)

С по што ва њем опра шта мо се од на ше дра ге ко -

ле ги ни це

ВЕ СНЕ ТРАЈ КОВ СКИ
ме ди цин ска се стра

Ко лек тив Оп ште бол ни це Пан че во
(56/ф)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

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

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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На пу стио нас је наш

МИ ЛО РАД ЗЕЦ

1951–2018.

У ср цу ће мо те но си ти и од за бо ра ва чу ва ти. Бес крај но смо ти за -

хвал ни за све.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га МИ РА, си но ви НЕ БОЈ ША и НЕ НАД 

и сна ја ИВА НА

(69/253377)

МИ ЛО РАД ЗЕЦ

1951–2018.

По след њи по здрав дра гом бра ту 

од се стре ДРА ГИ ЦЕ с по ро ди цом
(70/253377)

МА РА АЛ МА ЖАН

По след њи по здрав од си на ЗО РА НА, сна је ЦИ ЦЕ, 

уну ка ПРЕ ДРА ГА и уну ке СНЕ ЖА НЕ

(85/253400)

По след њи по здрав дра гој ма ми и ба ки

МА РИ АЛ МА ЖАН
од ње них нај ми ли јих: ћер ке АН КИ ЦЕ, зе та ДРА ГА НА

и уну ка АЛЕК САН ДРА и МИ О ДРА ГА

(87/253402)

По след њи по здрав дра гој

тет ки

МА РИ 

АЛ МА ЖАН

од ЖИ ВЕ и МИ РЕ 

с по ро ди цом

(88/253403)

ИЗЈАВА 

ЗА ХВАЛ НОСТИ

За хва љу је мо се Го ци

Илић, Цо ци Што пуљ, ме -

ди цин ским се стра ма

Дра га ни Сто ја нов, Оли -

ве ри Ђу рић и мед. осо -

бљу Ге рон то ло шког цен -

тра у Пан че ву на не се -

бич ном тру ду и по све -

ће но сти, да на шој мај ци

Ма ри Ал ма жан олак ша ју

по след ње да не ово зе маљ -

ског жи во та.

За хвал ни: ћер ка 

АН КИ ЦА и син ЗО РАН

(89/253404)

По след њи по здрав дра гом и по што ва ном при ја -

те љу

МИ ЛО РА ДУ ЗЕ ЦУ

од по ро ди це КНЕ ЖЕ ВИЋ
(91/253406)

СТЕ ВО 

АР БИ ЊА

По след њи по здрав 

од су пру ге ВОЈ КЕ

(131/253535)

СТЕ ВО АР БИ ЊА

По след њи по здрав од

ком ши ја из То по ле

(132/253535)

СТЕ ВО АР БИ ЊА

По след њи по здрав од ћер ке МИ ЛИ ЦЕ, 

зе та РАЈ КА и уну ка ВУ КА и ЛУ КЕ

(133/253535)

СТЕ ВО АР БИ ЊА

По след њи по здрав од

по ро ди це СА ВИЋ

(134/253535)

По след њи по здрав 

РАД МИ ЛИ ВОЈ ВО ДИЋ

1925–2018.

од ћер ке НА ДЕ и уну ка МИ ЛА НА 

и СР БИ СЛА ВА с по ро ди ца ма

(110/253472)

По след њи по здрав

РАД МИ ЛИ ВОЈ ВО ДИЋ

1925–2018.

од ћер ке БИ БЕ и уну ка БО БА НА

(111/253412)

По след њи по здрав

РАД МИ ЛИ ВОЈ ВО ДИЋ

1925–2018.

од при ја те ља МИ РЕ и ИВИ ЦЕ
(112/253472)

По след њи по здрав дра гој

ком ши ни ци

РАД МИ ЛИ 
ВОЈ ВО ДИЋ

Би ла си из у зет на осо ба,
тво ја до бро та и при ја -
тељ ство ни ка да не ће би -
ти за бо ра вље ни. Хва ла
ти за све. По чи вај у ми ру.

ЈО ВАН, ДРА ГА НА 
и ДА НИ Е ЛА

(113/253475)

На ша во ље на мај ка, ба ка и се стра, на пу сти ла нас је у 81. го ди ни

ЈУЛ КИ ЦА МАЈ ЧИ ЦА
рођ. Сич

6. II 1937. Пан че во – 29. XII 2017. Пу ла

Ожа ло шће ни: кће ри ВЕ РА, ЈА ДРАН КА, и ДА НИ ЦА с по ро ди ца ма,

син ИВАН с по ро ди цом и се стра ИРЕ НА с по ро ди цом

(114/253479)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу и ве ли ком чо ве ку

МИ ЛО РА ДУ ЗЕ ЦУ

По ро ди ца РОМ ЧЕВ

(101/253440)

По след њи по здрав се стри

ЉИ ЉА НИ 
ЂУ РИ ШИЋ

1963-2018.
Од бра та ЈО ВА НА с по ро ди цом

(136/253543)

На шој дра гој

ЉИ ЉА НИ 
ЂУ РИ ШИЋ

од бра та ни ца ДИ А НЕ 
и АНЕ с по ро ди ца ма

(137/253543)

ДРА ГИ ЦА МЛА ДЕ НО ВИЋ
1953–2018.

Знаш ко ли ко сам те во лео, а са мо да знаш ко ли ко ми не -
до ста јеш.

Твој син НИ КО ЛА

(146/253578)

ДРА ГИ ЦА 
МЛА ДЕ НО ВИЋ

Чу ва ћу вас у ср цу и од за -
бо ра ва.

Ва ша ИВАН ЧИ ЦА

(147/253578

По след њи по здрав дра гој

се стри

ДРА ГИ ЦИ

МЛА ДЕ НО ВИЋ

од МА РИ ЈЕ, СЕ КЕ 

и МИ РЕ

(148/253580)

По след њи по здрав дра гој

при ја те љи ци

ЈУЛ КИ ЦИ 
МАЈ ЧИ ЦИ

рођ. Сич
Би ло је пре ле по и не за -
бо рав но дру же ње са то -
бом.

Тво је: МАГ ДА ЛЕ НА,
СЛАВ НА, ЗА ГА 

и СЛА ВИ ЦА

(159/253635)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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Пле ме ни том и дра гом

БРАН КУ МИ ЛЕ У СНИ ЋУ
1941–2017.

По след њи по здрав од ку мо ва НА ДИ ЦЕ, НЕ НА ДА 
и ЛЕ ЛЕ ЈАН КО ВИЋ 

(10/253260)

31. де цем бра 2017. на пу стио нас је наш во ље ни

БРАН КО МИ ЛЕ У СНИЋ

1941–2017.

Оста ћеш за у век у на шим ср ци ма и ми сли ма. Срећ ни смо што смо

те има ли.

Су пру га АН ЂА, кћер ка НА ТА ША, зет АЛЕК САН ДАР 

и уну ке БО ЈА НА и КА ТА РИ НА

(12/253263)

31. де цем бра 2017. пре ми нуо је

БРАН КО МИ ЛЕ У СНИЋ

Дра ги мој Ба не, хва ла ти за сва ки тре ну так ко ји сам про ве ла с то -

бом.

Тво ја су пру га АН ЂА

(13/253263)

По след њи по здрав

БРАН КУ МИ ЛЕ У СНИ ЋУ

од ку мо ва КА ЛИ НИ ЋА

(14/253263)

По след њи по здрав

БРАН КУ МИ ЛЕ У СНИ ЋУ

По ро ди ца БЕ ЛИЋ

(15/253263)

С ве ли ком ту гом опра шта мо се од на шег до бр ог

и пле ме ни тог ку ма

БРАН КА МИ ЛЕ У СНИ ЋА

По ро ди ца ПАН ТЕ ЛИЋ
(26/253279)

По след њи по здрав стри цу и де ди

БРАН КУ МИ ЛЕ У СНИ ЋУ

Дра ги наш Ба не, не ка ти је веч на сла ва и хва ла!

С ту гом и по што ва њем ГОР ДА НА и МИ ЛОШ

МИ ЛЕ У СНИЋ
(29/253280)

По след њи по здрав дра гом уја ку

БРАН КУ МИ ЛЕ У СНИ ЋУ

С љу ба вљу и по што ва њем тво ји: ДРА ГАН, 

НЕ ВЕН КА, ОГ ЊЕН и СР ЂАН СМИ ЉА НИЋ 

с по ро ди ца ма
(59/253351)

Дра ги наш

чи ка БА НЕ
За у век ће те би ти у на шим ср ци ма.

ЈО ВА НА с по ро ди цом, ма мом и та том

(21/253271)

Опро сти ли смо се с ту гом

од дра гог и по што ва ног

дипл. инж.

БРАН КА 

МИ ЛЕ У СНИ ЋА

Пам ти ће га три 

ге не ра ци је по ро ди це

БР КИЋ

(66/253368)

По след њи по здрав дра гом ком ши ји

БРАН КУ МИ ЛЕ У СНИ ЋУ

од по ро ди ца: ГР БИЋ, ЖИ ВА НОВ, ШИ МИЋ, НИ КО ЛИШ, ЈА ЊИЋ,

ЂО КО ВИЋ, КУ ЗМА НОВ, КО ВА ЧЕ ВИЋ, ДЕ А НО ВИЋ, МА ДИЋ,

СУ БО ТИЋ, РО ДИЋ и БО БИЋ

(120/253494)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу и ком ши ји

БРАН КУ МИ ЛЕ У СНИ ЋУ

од по ро ди це ГРУ ЈИЋ

(119/253494)

БРАН КО 

МИ ЛЕ У СНИЋ

1941–2017.

С ду бо ким по што ва њем и

ве ли ком ту гом.

По ро ди ца ТА ЛИЋ

(140/253556)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ДРА ГИ ЊА 

ВУ КО СА ВЉЕ ВИЋ

1942–2018.

На ша во ље на је пре ми ну ла 3. ја ну а ра, али

ће за у век оста ти у на шим ср ци ма.

Си но ви ГО РАН и НЕ БОЈ ША 

с по ро ди ца ма

(116/253490)

29. де цем бра 2017, у 85.

го ди ни, на пу стио нас је

наш во ље ни та та и нај -

дра жи де ка и пра де ка

МИ ЛОШ 

БО ЈО ВИЋ

1933–2017.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма и ми сли ма.

С љу ба вљу и по што ва -

њем ње го ви нај ми ли ји.

ВЕ СНА, МЛА ЂА, СА ЊА,

ФИ ЋА и ОГИ

(84/23999)

По след њи по здрав ком -

ши ји

МИ ЛО ШУ 
БО ЈО ВИ ЋУ

Ста на ри у Ду нав ској 7
(90/253405)

28. де цем бра 2017. пре ми нуо је наш дра ги

ФИ ЛИП КЛА ДАН ЧИЋ МУ ЈА

Ожа ло шће ни: су пру га WANDA, син ДА МИР,

брат СЕ ФЕР, се стра ЗА ДА и се стри чи не САН ДА

и ТИ ЈА НА с по ро ди ца ма
(65/253367)

По след њи по здрав

НА ДИ 

СРЕЋ КОВ

од по ро ди це КУ ЦО РА

(117/253492)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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С пу но ту ге оба ве шта ва мо све нај ми ли је да нас је 30. де цем бра

2017. го ди не за у век на пу сти ла на ша 

СМИ ЉА ОМА ЉЕВ
Дра га ма ма и ба ко за у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Син МА РИО, ћер ка АНИ ТА, сна ја МА РИ НА, 

уну чад НА ЂА, ОГ ЊЕН, МИ ЛА и МИ ЛАН

(25/253277)

С ту гом се опра шта мо од на ше во ље не

СМИ ЉЕ ОМА ЉЕВ
рођ. Шкр бић

1952–2017.

За у век ће оста ти у на шим ми сли ма и ср ци ма.

Бра ћа: ЛУ КА, БО ШКО и ДРА ГО с по ро ди ца ма

(37/253299)

По след њи по здрав дра гој

при ји

СМИ ЉИ 

ОМА ЉЕВ

од БЕ БЕ и МИР ЋЕ ТА

(122/253507)

29. де цем бра на пу стио нас је наш

МИР КО ЛЕУ

1933–2017.

Успо ме ну на ње га за у век чу ва ју: син БО ЖИ ДР,

сна ја ЗО РИ ЦА и унук МИ ХАЈ ЛО
(18/253264)

По след њи по здрав 

де ди МИР КУ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Уну ка ГОР ДА НА, зет ГОЈ КО и пра у нук СТЕ ФАН

(19/253269)

По след њи по здрав дра гом бра ту, шу ра ку,

уја ку и де ди

РА ДО ВА НУ ЛИ ТВИ НО ВУ

од ЈО ВАН КЕ, БО ЖИ ДА РА, АЛЕК САН ДРА,

МА РИ ЈА НЕ и ЂОР ЂА

По чи вај у ми ру.

(36/253298)

На пу стио нас је 29. де цем бра 2017, наш во ље ни

су пруг, та та и де да

РА ДО ВАН ЛИ ТВИ НОВ МА ЛИ
1957–2017.

Са хра на је оба вље на 2. ја ну а ра 2018, на Но вом
пра во слав ном гро бљу.
С бо лом и ту гом: су пру га ТА ЊА, ћер ке ТА МА РА

и ТИ ЈА НА, зе то ви ДЕ ЈАН и СТЈЕ ПАН, уну ка
УНА и уну ци АН ДРЕЈ и СЕР ГЕЈ

(22/253274)

По след њи по здрав при ја -
те љу

РА ДО ВА НУ 
ЛИ ТВИ НО ВУ

од при ја те ља ЉУ БИ ШЕ,
СНЕ ЖА НЕ и ГО РА НА

(96/253420)

30. де цем бра 2017. го ди не пре ми ну ла је на ша

дра га

ЉУ БИ ЦА БОГ ДА НО ВИЋ

1945–2017.

Са хра на је оба вље на 3. ја ну а ра 2017. го ди не.

Ожа ло шће ни: син ВЛА ДИ МИР, сна ја МИ ЊА,

уну ци НИ КО ЛА и ЈО ВАН
(23/253775)

По след њи по здрав дра гој

ЉУ БИ ЦИ 

БОГ ДА НО ВИЋ

По ро ди ца МА ЛИ ЏАН

(24/253776)

По след њи по здрав це ци

и тет ки

ВЕ СЕ ЛИН КИ

БО ГИЋ

Пре ра но си оти шла, не -

до ста ја ћеш.

Зет СПА СА, НА ТА ША 

и ГО РАН

(41/253308)

По след њи по здрав су пру зи, мај ци, све кр ви, ба -

ки и се стри 

ВЕ СЕ ЛИН КИ БО ГИЋ
на став ник ма те ма ти ке у пен зи ји

пре ми ну ла 31. де цем бра 2017. а са хра ње на 1. ја -

ну а ра 2018.

Су пруг ВА СА, син СЛАВ КО, сна ја СЛО БО ДАН КА

и се стра СЛО БО ДАН КА
(40/253307)

Во ље ном и дра гом оцу

МЛА ДЕ НУ ВУ ЈА КЛИ ЈИ
17. II 1955 – 9. I 2018.

Из ср ца су зе те ку, 

пе че бол и пла че ду ша.

Ни сам те ус пе ла са чу ва ти од смр ти, 

али ћу те са чу ва ти од за бо ра ва.

Тво ја ћер ка БО ЈА НА, зет ИГОР и унук

ЛА ЗАР

(153/253597)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

МЛА ЂИ
од МИ РЕ и ЂУ РЕ

(166/253653)

По след њи по здрав

МА РИ РА ДИН
26. XI 1931 – 31. XII 2017.

Чу ва ће мо је у се ћа њу: син СР ЂАН, ћер ка 

СЛА ЂА НА, унук БО ЈАН, сна је НА ТА ША 

и ЈА СМИ НА и пра у ну ци СТЕ ФАН и АНИ ТА
(20/253270)

По след њи по здрав тет ки

МА РИ РА ДИН
СТЕ ВА СТО ЈИЋ 

с по ро ди цом

(49/253333)

По след њи по здрав

МИ РИ 

МАР КО ВИЋ

од ко лек ти ва 

ОРЛ оде ље ња

(27/253281)

По след њи по здрав 

БРАН КУ 

СТОЈ МЕ НО ВИ ЋУ

од ко лек ти ва 

ОРЛ оде ље ња

(28/253281)

МИ ЛЕ ЧА КА ЛИЋ

1946–2018.
По но сни што смо те има ли, а ту жни што смо те из гу би ли.

Тво ји нај ми ли ји

(68/253376)

МЛА ДЕН 

ВУ ЈА КЛИ ЈА

Оти шао си без ијед не ре -

чи на пут без по врат ка. 

Ни су зе не мо гу убла жи -

ти ту гу ко ју си оста вио у

мом ср цу.

БРАН КА

(161/253644)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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Се ћа ње на ко ле гу

СТО ЈА НА 

ДО ДИ ЋА

од ко ле га: ЗО РИ ЦЕ, 

СИ НИ ШЕ, ТО МЕ, 

АН ЂЕЛ КА и ДРА ГА НА

са кру га 17 

из „Азо та ре”

(109/253468)

Мо јој ма ми, 

во ље ној и не пре жа ље ној за не за бо рав

РА ДИН КИ МИ ЛЕ У СНИЋ
13. I 2014 – 13. I 2018.

МИ РА с ДЕ ЈА НОМ
(126/253525)

У су бо ту, 13. ја ну а ра 2018, у 11 са ти, да ва ће мо го ди шњи по мен на -

шој дра гој

ДРА ГО СЛА ВИ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

1940–2017.

Мај чи це на ша ми ла, би ла си по нос, сна га и ве ли ки осло нац у на -

шем жи во ту.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју а ми ће мо од за бо ра ва.

Тво ја де ца

(139/253555)

МИ ЛАН СА ВИН

МИ ЋА

1986–2018.
Се ћа ње и ту га  за мо јим

је ди ним бра том, оста је

у мом бол ном ср цу.

Ње го ва се стра ВИ ДА 

и зет ЈО ВИ ЦА

(157/253616)

7. ја ну а ра 2018. го ди не

на вр ши ло се се дам го ди -

на от ка ко ни је с на ма наш

БО ЖИ ДАР 
ЛА ЛИЋ

Љу бав у ср цу и успо ме -
ну на те бе чу ва ју мај ка

БО СА, брат ДУ ШАН,
БО ЈА НА, СВЕ ТЛА НА,

КРИ СТИ ЈАН и СТЕ ФАН

(158/253662)

СЕ ЋА ЊЕ

ПЕ ТАР ДА БИЋ

13. I 1998 – 13. I 2018.

Го ди не про ла зе, ти оста -

јеш у на шим ср ци ма.

Син ВЕ ЛИ МИР, сна ја

РА ДА и уну ци ПЕ ТАР 

и АЛЕК САН ДАР

(160/253637)

Про шло је ту жних че тр -

де сет да на од од ла ска

на шег

ДИ МИ ТРИ ЈА

ТРАЈ КО ВИ ЋА

Оста ће за у век у на шим

ср ци ма и ми сли ма.

Ње го ви нај ми ли ји: 

су пру га ЉУ БИ ЦА, син

ДРА ГО СЛАВ, сна ја 

ТА ТЈА НА и уну ке 

МИ ЛИ ЦА и ЈО ВА НА

(164/4746)

Про шло је ту жних че тр -

де сет да на от ка ко нас је

на пу стио наш

ДИ МИ ТРИ ЈЕ
ТРАЈ КО ВИЋ

Пам ти ће мо га по до бр ом
док је и нас.

Сна ја ОЛИ ВЕ РА 
и бра тан ци НИ КО ЛА 

и СИ НИ ША
с по ро ди ца ма

(165/4746)

Оба ве шта ва мо при ја те ље, да је у уто рак,

2. ја ну а ра 2018. го ди не, по сле кра ће и те -

шке бо ле сти, пре ми нуо наш дра ги

БОР КО АВРА МО ВИЋ
7. X 1943 – 2. I 2018.

Био си до бар и пле ме нит су пруг и отац.

Оста вио си нам ве ли ку пра зни ну. 

С не за бо ра вом тво ји нај ми ли ји: су пру га

РАЈ НА и син ЖЕЉ КО

(31/253291)

БОР КО 

АВРА МО ВИЋ

С ту гом,  љу ба вљу и

по што ва њем 

до жи вот но ће те но си ти

у ср цу тво ји: КО ЈА, 

СИ МО,  НА ЂА и ЛА ЛА

(32/253292)

По след њи по здрав

БОР КУ 

АВРА МО ВИ ЋУ

На ша љу бав је ја ча од

вре ме на и за бо ра ва.

Тво ји: РА ДА, ПЕ ТАР,

СНЕ ЖА НА с по ро ди цом

и ГОР ДА НА 

с по ро ди цом

(33/253293)

БОР КО 

АВРА МО ВИЋ

По след њи по здрав 

де ве ру Бор ку од сна је

ДРИ НЕ АВРА МО ВИЋ

с по ро ди цом

(106/253457)

По след њи по здрав

БОР КУ 

АВРА МО ВИ ЋУ

од бра та РИ СТЕ 

с по ро ди цом

(34/253294)

По след њи по здрав дра гом

БОР КУ 
АВРА МО ВИ ЋУ

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.
По ро ди ца

МИ ЛЕН ТИ ЈЕ ВИЋ
(35/253292)

По след њи по здрав во ље ној

МА РИ ЈИ КУ ЛИЋ

1935–2018.

Ожа ло шће ни: син ДРА ГАН, снај ка ЉИ ЉА НА 

и уну ци ЖЕЉ КО, НЕ БОЈ ША и ДЕ ЈАН
(11/253262)

По след њи по здрав во ље ној мај ци и ба ки

ЗО РИ ЦИ ЦВЕТ КО ВИЋ
16. V 1950 – 31. XII 2017.

од ћер ке СЛА ВИ ЦЕ, си на ДА ГА НА, 

зе та СИ НИ ШЕ, сна је ДРА ГИ ЦЕ 

и уну ка ТЕ О ДО РЕ, ЂОР ЂА, ИСИ ДО РЕ 

и БРА НИ СЛА ВА
(17/253268)

22. де цем бра 2017. пре ми ну ла је на ша дра га те -
та, ба ка и прам ба

ДА НИ ЦА МА ТИЋ
1938–2017.

Са хра на је оба вље на 24. де цем бра 2017. у род -
ном Вр би ћу код Круп ња. 
С љу ба вљу и по но сом чу ва ће мо успо ме ну на њен
лик, ње ну пле ме ни тост и љу бав ко ју нам је не се -
бич но да ри ва ла.

С ту гом ње на се стри чи на ЦИ ЦА 
и зет ЉУ БИ ША с по ро ди цом

(8/253257)

МА РИ КА 

СТО ЈА НО ВИЋ

По след њи по здрав 

во ље ној се стри 

од бра та СТЕ ВЕ 

и сна је ЛЕ ЛЕ

(4/253240)

По след њи по здрав тет -

ки Ма ри ки

МА РИ КИ 

СТО ЈА НО ВИЋ

од СВЕ ТЛА НЕ 

и ЈО ВИ ЦЕ БА ЛОГ

(5/253241)

По след њи по здрав 

МИ ЛЕ ТУ 
ЧА КА ЛИ ЋУ

од ко ле ге ЛА ЗА РА 
АНО ВИ ЋА

(123/253516)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

МИ ЛЕ ТУ 

ЧА КА ЛИ ЋУ

од ста на ра 

у Мо рав ској 11

(95/253413)

По што ва ни

ДРА ГО МИР 

БО ДРО ЖИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(44/253312)

По след њи по здрав 

ЂО КИ 

РА ДА НО ВУ

од БО ЖЕ, МА РИ ЈЕ, 

ВА СЕ и РО БЕР ТА

(61/253356)

По след њи по здрав 

ВИК ТОР ЧИ КА

1936–2017.

Хва ла ти за све што си

учи нио за нас и увек ће -

мо те се се ћа ти.

Тво ји: ЖИВ КА, 

МА РИ ЈА НА и ДРА ГО

(128/253530)

По след њи по здрав на шем дра гом ком ши ји

ВЛА ДИ МИ РУ ЛА ЈО ВИ ЋУ

од ста на ра у Ки кинд ској 6

(62/253357)

По чи вај у ми ру

МА РИ ЈА 

ЖИВ КУ

Ни ка да те не ћу за бо ра -

ви ти.

Тво ја дру га ри ца 

и ко ле ги ни ца ДАН КА

(86/253401)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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СЕ ЋА ЊЕ

12. I 1998 – 12. I 2018.

РА ДУН КА 
МАР КО ВИЋ

рођ. Пе ро вић
из Стар че ва

С љу ба вљу и по но сом чу -
ва мо успо ме ну на те бе.
Су пруг МИ ЛУН и ћер ка

ВЕ РА

(75/253368)

10. ја ну а ра 2018. на вр ша -

ва се че тр на ест го ди на од

смр ти

МИ ЛО ЈА 
МА РИН КО ВИ ЋА
Увек ћеш жи ве ти с на ма.

Су пру га ТАН КО СА ВА,
син ГРУ ЈИ ЦА, сна ја

ЉИ ЉА НА и уну ци
МА РИ ЈА и НИ КО ЛА

(104/253440)

13. ја ну а ра, у 11 са ти, на

гро бљу у Ка ча ре ву да ва -

ће мо ше сто ме сеч ни по -

мен на шој во ље ној

ИЛИН КИ 
АНА СТА СОВ

Су пруг АЛЕК САН ДАР,
ћер ка АЛЕК САН ДРА,

уну ка МАР ТА 
и зет ДА НИ ЛО

(107/253458)

На шој во ље ној

ЛИ ЗИ 

ИВА НО ВИЋ

да ва ће мо че тр де се то -

днев ни па ра стос, у уто -

рак, 16. ја ну а ра 2018, у 10

са ти, на Ка то лич ком гро -

бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће на по ро ди ца

(108/253461)

13. ја ну а ра, у 11 са ти, обе ле жа ва мо го ди шњи цу дра гом

та ти

КА ЛУ ЖА

ЈО СИП                  ЗДЕН КА

2017–2018. 2010–2018.

Мир си на шао по ред дра ге ма ме без ко је смо осам го ди на.

По чи вај те у ми ру дра ги ро ди те љи. Мно го нам не до ста је те.

Ћер ке СЛА ВИ ЦА, КА ТИ ЦА и ОЛ ГИ ЦА с по ро ди ца ма

(115/253488)

Го ди на је про шла од смр ти на шег дра гог

СТО ЈА НА ДО ДИ ЋА

Не до ста јеш нам.

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Твој брат АЦА, сна ја ВУ КИ ЦА, БО ЈА НА 

с по ро ди цом и НЕ ША
(118/253493)

РА ДО ВАН 

ЋУ ЋА

10. I 2013 – 10. I 2018.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

По ро ди ца

(125/253518)

13. ја ну а ра 2018. да ва -

ће мо че тр де се то днев ни

по мен на шој дра гој су -

пру зи, мај ци и ба ки

МИР ЈА НИ

РА ДИЋ

1936–2017.
По ро ди ца РА ДИЋ

(129/253531)

МИ ЛЕН КО МОМ ЧИ ЛОВ
17. I 2002 – 17. I 2018.

Cећање на те бе је део на шег жи во та.

Тво ја по ро ди ца

(138/253512

Се ћа ње на на ше дра ге ро ди те ље

МАЈ СТО РО ВИЋ

СВЕ ТА                БОР КА
1941–2014.                      1941–2016.

У не де љу, 14. ја ну а ра, у 12 са ти, на Но вом гро -
бљу, обе ле жи ће мо че твр ту го ди ну от ка ко ни је с
на ма дра ги та та Све та.

За у век у на шим ср ци ма: ЦЕ ЦА, БИ ЉА, РА ЦА,
МА РИО, ЛУ КА, ДУ ШАН, ЛЕН КА и ЛУ КИ АН

(143/253564)

СЕ ЋА ЊЕ

16. I 2005 – 16. I 2018.

при ма ри јус др ЖИ ВАН 

ПО ЗНА ТОВ

По сле ду го го ди на оста ло је се ћа ње и успо ме не.

По ро ди ца
(142/253560)

17. ја ну а ра 2018. на вр ша ва се ту жна го ди на од

смр ти на ше дра ге ма ме

ШАР ЛО ТЕ ТОТ
1940–2017–2018.

С по но сом чу ва мо успо ме ну на те бе. 

За у век у ср ци ма: ћер ке ИРЕ НЕ, си на ЈА НО ША

и уну ка АЛЕК САН ДРЕ, КСЕ НИ ЈЕ и МИ ЛА НА
(144/253566)

ШАР ЛО ТА ТОТ

Ту гу је мо за то бом.

Се стра ЕР ЖЕ БЕТ,

се стри ћи СА ША 

и ДЕ ЈАН и зет СР БА

(145/253566)

СЕ ЋА ЊЕ

МОМ ЧИ ЛО 

ЈА ГО ДИЋ

Ти ни си за бо рав и не -

ћеш ни би ти.

Ку мо ви ЈЕ ЛЕ НА 

и ЖАР КО БРА ДИЋ са

ку ма КА ЈОМ

(149/253583)

Про шла је го ди на от ка ко

ни си с на ма. Мно го нам

не до ста јеш.

БРА НИ СЛАВ

ПЕ РИЋ

1928–2017.

Тво ји си но ви БОГ ДАН и

ДРА ГАН с по ро ди ца ма

(150/253585)

БРЕ ЂАН

СТО ЈАН КА               СРЕТ КО
2007–2018. 1984–2018.

Бде ли сте над на ма све док нас ни сте из ве ли на
пра ви пут. 
Ми по но сно иде мо тим пу тем ис пу ње ни бес крај -
ном љу ба вљу и за хвал но шћу пре ма ва ма.

Ва ши: син АЛЕК САН ДАР и ћер ка МА РИ ЈА
(151/253586)

13. ја ну а ра 2018, у 11 са ти, на Ста ром пра во слав ном гро -

бљу обе ле жи ће мо го ди ну да на от ка ко ни је с на ма на ша во -

ље на

ХЕР ТА ЂУР КО ВИЋ

Мно го нам не до ста је тво ја љу бав и па жња. Сва ког да на, сва -

ког ча са си с на ма у ми сли ма и ср ци ма.

Тво ја де ца: СЛАВ КА, АЦА и БРАН КА с по ро ди ца ма
(152/253590)

11. I 2002 – 11. I 2018.

ВА СА ЖИ ВУЉ

Веч но у на шим ср ци ма.

По ро ди ца

(154/253601)

СЛО БО ДАН 

ЋО СИЋ

27. XII 1937–2007–2018.

Мно го нам не до ста јеш. 

Тво ја су пру га, тво ја 

де ца и тво ја уну чад

(15/253603)

Во ље ној

НА ДИ 

ВЕ ЛИ МИ РО ВИЋ

У су бо ту, 13. ја ну а ра да -

ва ће мо ше сто ме сеч ни

по мен, у 11 са ти.

По ро ди ца 

ВЕ ЛИ МИ РО ВИЋ

(156/253602)

Без Те бе ви ше ни шта ни је ле по као пре

МА РИ ЈА БЛА ГО ЈЕ ВИЋ

1925–2011.

С љу ба вљу, за хвал но шћу и по што ва њем чу ва мо

успо ме ну на Те бе.

Тво је: ЛИ ДИ ЈА и ЈО ВАН КА
(63/253362)
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

СЕ ЋА ЊЕ

ДАЛ ФИ НА

СТЕ ФА НОВ

14. I 2002 – 14. I 2018.

У на шим си ср ци ма.

Ћер ка СЛА ВИ ЦА 

с по ро ди цом

(71/253379)

СЕ ЋА ЊЕ

3. I 2016 – 3. I 2018.

ЖЕЉ КО ГВО ЗДЕ НО ВИЋ
Дра ги си не из да на у дан ту га је све ве ћа... Све нас ви -
ше бо лиш, ра но на ша.

Не у те шни ро ди те љи
(72/253381)

СЕ ЋА ЊЕ

3. I 2016 – 3. I 2018.

ЖЕЉ КО ГВО ЗДЕ НО ВИЋ
По сто ји љу бав ко ју смрт не пре ки да и ту га ко ју вре ме не
ле чи.

Се стра с по ро ди цом
(73/253381)

У че твр так, 18. ја ну а ра, у 11 са ти, на вој ло вач -

ком гро бљу, одр жа ће се че тр де се то днев ни по -

мен  на шем дра гом су пру гу, оцу и де ди

ПРЕ ДРА ГУ ПО ПО ВИ ЋУ

1959–2017.

од ње го вих нај ми ли јих
(76/253386)

17. ја ну а ра  на вр ши ће се че тр де сет да на от ка ко

ни је с на ма на ша дра га

МИР ЈА НА ЈУ КИЋ

По мен ће се одр жа ти на гро бљу Ко теж, у 11 са ти.

С ве ли ком ту гом: су пруг МИ ЛАН и ћер ке 

СНЕ ЖА НА и БРАН КА с по ро ди ца ма
(81/253395)

СВЕ ТИ СЛАВ

ИЛИЋ

2008–2018.

Вре ме про ла зи, бол у ср -

цу оста је.

Су пру га КР СТА НА  

и син ЗО РАН

с по ро ди цом

(82/253396)

проф. др ЈЕЛ КА 

СТЕ ВА НО ВИЋ

1959–2013.

Вре ме про ла зи, бол оста је.

Твој отац ЖИ ВО ЈИН

(83/253318)

СЕ ЋА ЊЕ

Про шле су две го ди не от ка ко ни је с на ма на ша

дра га

ЉИ ЉА НА ПЕТ КО ВИЋ
Вре ме про ла зи, али ту га у на шим ср ци ма оста је

за у век.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји: су пруг ЈО ВА, син НЕ ША и ћер ка МИ РА
(102/253443)

Про шло је де сет го ди на от ка ко ви ше ни је

с на ма наш дра ги

НО ВАК РАЗ ДО ЉАЦ

2008–2018.

Ћер ка ДА ДА, син ДАР КО и сна ја ТА ЊА

(105/253447)

Во ље ној мај ци и ба ки, 13. ја ну а ра, у 12 са ти, на Но вом гро -

бљу, да је мо го ди шњи по мен

ДУ ШАН КА АВРА МО ВИЋ
27. XII 1933 – 17. I 2017.

Вре ме про ла зи, али ту га за то бом  не пре ста је.

Тво ји: ћер ка МА РИ НА и син МИ ЛАН с по ро ди ца ма
(124/253517)

13. ја ну а ра 2018. го ди не да ће мо ше сто ме сеч ни

по мен на шој дра гој и во ље ној су пру зи и мај ци

ДА НИ ЦИ ДРА ГИЋ

Вре ме про ла зи, оста ју бол, нај леп ша се ћа ња на

те бе и љу бав ко ја ни ка да не ће про ћи. 

Во ле те тво ји: су пруг МАК СИМ и ћер ка ИВА НА
(97/253325)

Ше сто ме сеч ни по мен во -

ље ној се стри

ДА НИ ЦИ 

ДРА ГИЋ

Вре ме про ла зи а љу бав и

се ћа ње ни ка да.

Се стра БРАН КА, 

МИ ЋА, ЈО ВА НА 

и ЈЕ ЛЕ НА

(98/253324

У пе так, 12. ја ну а ра на вр ши ће се че тр де сет да на

от ка ко нас је на пу сти ла на ша во ље на мај ка. По -

мен ће се одр жа ти на Ста ром пра во слав ном гро -

бљу, у 12 са ти

РАЈ НА КО ВА ЧЕ ВИЋ
1935–2017.

С љу ба вљу и по но сом веч но ћеш оста ти у на шим
ср ци ма и на шем се ћа њу.

Си но ви МИ ЛЕ и ДРА ГАН с по ро ди ца ма
(100/(253429)

Де да, за спао си, али се

ни си про бу дио да ми ка -

жеш то што си же лео!

Шта де да?

По след њи по здрав

СТЕ ВИ
АР БИ ЊИ

1943–2018.
од уну ка ВЛА ДА НА

(103/253445)

По ла го ди не про ђе, али бол и ту га у на шим ср ци -

ма не ће ни кад, 13. ја ну а ра 2018. да ва ће мо ше -

сто ме сеч ни по мен на  сеф ке рин ском гро бљу на -

шој дра гој и ни кад не пре жа ље ној Слај ки

СЛА ЂА НА ПА ВЛОВ
1969–2017.

Не у те шни до гро ба: мај ка СМИ ЉА, 
брат МИ РО СЛАВ, су пруг СА ША и де ца ФИ ЛИП

и КА ТА РИ НА
(127/253527)

16. ја ну а ра на вр ша ва се

го ди ну да на от ка ко ни је

с на ма наш во ље ни

БО ГО ЉУБ 

ИГ ЊА ТО ВИЋ

Оста ћеш за у век у на шим

ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји: су пру га НА ДА 

и ћер ке СВЕ ТЛА НА 

и ЖА КЛИ НА

с по ро ди ца ма

(99/253428)

13. ја ну а ра на вр ша ва се се дам го ди на от ка ко ни је с на ма

МИ ЛИ ЦА ВУ ЧИ ЋЕ ВИЋ
Тво ју пле ме ни тост и до бро ту за у век ће мо пам ти ти.

ВЕ СНА и ЈО ЦА

(130/253534)

Се ћа ње на на ше дра ге

ВРА НИЋ

ЛЕ ПО СА ВА      ДА НИ ЛЕ
1944–2016.                       1941–2017.

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

ну на вас.

Син МИ ЛО ВАН, ћер ка СУ ЗА НА и ћер ка

МИ ЛА с по ро ди цом

(141/253557)
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11. ја ну а ра на вр ши ла се го ди на от ка да ни је с на -

ма на ша во ље на мај ка и ба ка

ДУ ШАН КА СА ВИЋ
11. III 1936 – 11. I 2017.

Успо ме ну на њу чу ва ју с љу ба вљу и по што ва њем

ње ни нај ми ли ји.

Син ДРА ГАН и унук ПРЕ ДРАГ с мај ком
(16/2532)

СЕ ЋА ЊЕ

ЖАР КО РЕ ПО ВИЋ
9. I 1938 – 8. I 2009.

Го ди не про ла зе, а ту га и бол тра ју.

Тво ји: НЕ ДЕЉ КА, ДРА ГАН, ДУ ШАН КА, 

ЗО РАН и оста ли
(42/253308)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

СА НА ДЕР

ЈО ВАН                           АНА
14. I 2000 28. XII 2000.

2018.
Ни ка да вас не ће за бо ра ви ти ваш син МИ РО СЛАВ с по ро ди цом

(46/253328)

Про шло је три на ест го -

ди на от ка ко ни си с на ма

ДРА ГО ШУ ТА

2005–2018.

Оста ћеш веч но у на шим

ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(39/253304)

СЕ ЋА ЊЕ

ЕСАД ГЕ ЉО

2016–2018.

3. ја ну а ра 2018. на вр ши ло се две го ди не от ка да

ни си с на ма дра ги та та.

За у век оста јеш у на шим ср ци ма. Во ли мо те.

Тво ји нај ми ли ји
(9/253258)

СНЕ ЖА НА 

КО ЧИЋ

7. I 2014 – 7. I 2018.

Вре ме про ла зи, а ту га и

бол оста ју.

Не у те шни: 

син МИ ЛОШ и су пруг

МИ ЛУ ТИН

(43/253311)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

ЈУЛ КА БОГ ДА НОВ
рођ. Пе тра шек

1925–2017.

С по што ва њем и љу ба вљу се ћа ће је се ћер ке

БРАН КА и ЉУП КА с по ро ди ца ма
(6/253253)

ДРА ГАН ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ
Суд би на је хте ла да пре ра но на пу стиш сво је во -

ље не, али твој ве дри лик и до бр о та ће веч но

оста ти у на шим ср ци ма, се ћа њи ма и успо ме на -

ма. По ла го ди не тра жи мо те у сва кој сит ни ци.

По чи вај у ми ру и не ка те ан ђе ли чу ва ју, а ми ће -

мо те чу ва ти од за бо ра ва.

Су пру га ЗЛА ТА, си но ви ВЛА ДИ СЛАВ, ИГОР 

и НИ КО ЛА и сна ја ДРА ГА НА
(7/253256)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈОР ДАН 

ЛЕ СКА РО СКИ

Про шло је де вет ту жних

го ди на от ка да ни си с на ма. 

Тво ји нај ми ли ји

(48/253332)

10. ја ну а ра 2018. на вр ши ло се че тр де сет

да на от ка ко си нас на пу стио. Мно го те во -

ли мо и ни ка да те не ће мо  за бо ра ви ти.

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

ЛА ЗАР 

КОН СТАН ТИ НО ВИЋ
Ожа ло шће ни: су пру га ОЛ ГА, 

син МИР КО, уну ци АДАМ 

и АНА СТА СИ ЈА и сна ја МА РИ ЈА НА

(53/253340)

11. ја ну а ра 2018. на вр ши ло се три го ди не от ка ко ни је с

на ма наш

БРАН КО ЦВЕ ТА НО ВИЋ
Ту га и пра зни на за у век у на шим ср ци ма.

Тво ја по ро ди ца

(1/252964)

ПО МЕН

ЛА ЗАР КО СТИЋ

6. I 2015.

Та та, увек си у на шим

ми сли ма.

БИ ЉА НА и СНЕ ЖА НА

(2/253021)

9. ја ну а ра на вр ши ле су се

три ту жне го ди не от ка ко

ни је с на ма

МА РА 

РАН КО ВИЋ

С по што ва њем ње ни

нај ми ли ји

(3/253242)

На шем дра гом

СЛО БО ДА НУ

СТАН КО ВИ ЋУ

5. ја ну а ра 2018. го ди не,

да ва ли смо че тр де се то -

днев ни по мен.

Ње го ви нај ми ли ји

(60/25355)

На вр ша ва се го ди на од

смр ти на ше дра ге

ЈЕ ЛИ ЦЕ 

НИ КО ЛИЋ

Во ли мо те и чу ва мо од

за бо ра ва.

Тво ји: брат ИЛИ ЈА 

и сна ја ЂИ НА

(38/253304)

СЕ ЋА ЊЕ

ЛА ЗАР БУ ДИ ШКА
1929–2004.

Че тр на ест го ди на је про шло от ка ко ни је с на ма
наш дра ги та та и де да.
Љу бав и се ћа ње на те бе ће веч но оста ти у на шим
ср ци ма.

Ћер ка ЉИ ЉА с по ро ди цом и уну ка АН ЂЕ ЛА 
с по ро ди цом

(45/253323)

СЕ ЋА ЊЕ

ГР ГА

ВЕ ЛИ МИР  ЖИ ВА НА  ЂУР ЂЕВ КИ

1925–2004. 1950–2011.           1931–2017.

Ва шу љу бав и до бро ту но си мо веч но у на шим се -

ћа њи ма.

По ро ди ца ГР ГА
(64/253363)

СЕ ЋА ЊЕ на

ДРА ГА НУ                 ИЛИ ЈУ

СТЕ ФА НОВ           СТЕ ФА НО ВА
1970–2010.                          1946–2014.

Ва ши: ЈО ВАН КА, ВЕ СНА и ДА НИ ЛО
(67/253371)

СЕ ЋА ЊЕ

КР СТЕ ЋО СО

11. I 2003 – 11. I 2018.

За у век оста ју ле пе успо -

ме не.

Су пру га ЗОР КА и ћер ке

РАЈ КА и БРАН КА

(74/253383)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДА КА РАС

11. I 1998 – 11. I 2018.

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва мо успо ме не на

те бе.

Тво ји: НИ КО ЛА 

и НА ДА с по ро ди цом

(80/253399)

СЕ ЋА ЊЕ

АН ЂЕЛ КО 

СА ВИЋ

9. I 1998 – 9. I 2018.

Ни кад за бо ра вљен.

Тво ји нај ми ли ји

(93/253409)

Ше сто ме сеч ни по мен на шој дра гој мај ци, све кр ви, ба -

ки и пра ба ки

ГОР ДА НИ ВЛА ЈИЋ
С ту гом и по но сом чу ва мо те од за бо ра ва.

Син МИ ЋА и ћер ка БРАН КА с по ро ди ца ма

(94/253410)

Го ди шњи по мен

МИ ЛЕ ТА 
ГУ ЦИ ЈАН

1952–2017.
Оба ве шта ва мо род би ну и
при ја те ље да ће се го ди -
шњи по мен одр жа ти 13.
ја ну а ра 2018, у 10.30, на
Но вом гро бљу

По ро ди ца ГУ ЦИ ЈАН

(121/253497)
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Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
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ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Oсећате да прет по ста вље ни вр -
ше огр о ман при ти сак на вас. Не
го во ри те љу ди ма око се бе у за го -
нет ка ма, јер ни ко ни је рас по ло -
жен да ту ма чи шта же ли те да ка -
же те. Ма ња кри за у парт нер ским
од но си ма.

Оче куј те по зив из ино стран -
ства ко ји ће вас при јат но из не -
на ди ти, као и кра ћи пут и по зив
на не ку све ча ност. Тре нут но сте
до вољ ни са ми се би без об зи ра
на го ми лу љу ди ко ји вас окру жу -
ју. Пре хла да.

Ова сед ми ца баш ни је нај бо ља
за рас пра ве. Дис тан ци рај те се
од свих и не бри ни те ту ђе бри ге.
Кон цен три ши те се са мо на се бе.
Не од би јај те до бре по ну де. Стр -
пљен – спа сен.

То ком це ле ове не де ље мо же те
оче ки ва ти нов ча не до бит ке, ко ји
не ће би ти ве ли ки, али при ја ће
вам. На мет ну ће те сво је иде је
око ли ни. Већ ду го раз ми шља те о
не ко ме и ко ли ко год да се опи ре -
те, по пу сти ће те.

На пу ту ка успе ху не по сто ји ни -
јед на пре пре ка осим вас са мих.
До бре ве сти вам сти жу до кра ја
сед ми це. Ако сте сло бод ни, пред -
сто ји вам аван ту ри ца.

Оства ри ли сте до бар од нос са
са рад ни ци ма. Пред сто ји вам јед -
на бур на и стра сна не де ља. Има -
те до бру ко му ни ка ци ју с парт не -
ром. Ва жно је да бу де те не у трал -
ни у рас пра ва ма.

Су јет ни сте и за је дљи ви, па
око ли на тре нут но гле да на вас
као на јед но до сад но би ће. Гу ши -
те љу де око се бе до сад ним пи та -
њи ма. Су здр жи те се од ис па да у
јав но сти.

Тре нут но вам је са мо по сао у
гла ви, не би ра те сред ства ко ја
во де до ци ља. Бу ди те и да ље
упор ни и до жи ве ће те див не тре -
нут ке у љу ба ви.

Не оба зи ри те се пре ви ше на
за вид не ко мен та ре са рад ни ка,
јер вам сле де уна пре ђе ње и од -
го ва ра ју ћа на гра да за уло же ни
труд. Пре кон тро ли ши те крв ну
сли ку и при ти сак.

Но вац вам до ла зи с ви ше стра -
на, али ва ше стр пље ње је при
кра ју. Опу сти те се, све ла га но
до ла зи на сво је ме сто. Ства ри
ко је вас ду го му че, по ла ко се
сре ђу ју у ва шу ко рист.

До би ће те по зив за не ки ду жи
пут, па ис ко ри сти те то па мет но.
Но вац вам тре нут но пред ста вља
про блем, па не од би ја те по моћ
парт не ра. Ма њи про бле ми у ве -
зи. Ре ши те то раз го во ром.

Но вац вам сти же го то во сва ко -
днев но, али још бр же од ла зи.
Мо же те оче ки ва ти скла па ње уго -
во ра или на ста вак до са да шњег
по сла, али с ма ло из ме ње ним
усло ви ма.

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 ће р ку
12. де цем бра: Ка си ју – Сан дра Па влов и Де јан Жи вић; 15. де цем бра: Јо ва ну – Ма ри -

на и Да мир Оберк не жев; 17. де цем бра: Ле о ну – Ан ђе ла и Не над Ђу рић; 18. де цем бра:

Со фи ју – Мир ја на и Жељ ко Ше баљ, Ка та ри ну – Мир ја на и Бог дан Ми тро вић; 19. де цем -

бра: Ла ру – Јо ва на и Дар ко Ган чов, Ни ко ли ну – Дра ги ца и Ми лен ко Ра да но вић; 20. де -

цем бра: Ксе ни ју – Не да и Бо го љуб Алек сић, Вик то риjу – Ана и Алек сан дар Бе шка, Ању

– Адри ја на и Ми лан Ву ко је вић; 21. де цем бра: Те о до ру – Дра га на и Ро берт Дрен ко вић,

Ати ну – Ва ња Ста но је вић и Де јан Хр ћан;  22. де цем бра: Та ри ју – Мар ти на и Вла до Ши -

мак, Сте фа ни – Ма ја Ба ри нак Све тлик и Ми ро слав Све тлик, Еле ну – Је ле на Ву ле тић и

Пе тар Си муљ; 23. де цем бра: Алек сан дру – Ју ли ја на Кне же вић и Сте ви ца Је ли си је вић,

Хе ле ну – Џе си ка Гру ја и Са ва Ра ду;  24. де цем бра: Со фи ју – Је ле на и Јо ви ца Ва си љев,

Ми њу – Ива на и Ра до је Бу ла то ви ћа; 25. де цем бра: Лен ку – Ср на и Мо мир Же га рац,

Иси до ру – Ма ри ја на и Мар ко Ја њић; 26. де цем бра: Ми лу – Ма ја и Иван Рац ков. 

До би ли си на
6. де цем бра: Ђу ру – Ива на Ни ко лић и Ђу ра Но ва ков; 9. де цем бра: Ма те ју – Дра га на

и Мар ко Ле чић; 14. де цем бра: Фи ли па – Дра га на Ку јун џић и Ми лош Дун чић; 15. де -

цем бра: Га бри е ла – Ма ну е ла Журж и Го ран Јо ва но вић; 17. де цем бра: Ер ви на – Ле он -

ти на Да вид и Еде Чо ти; 19. де цем бра: Ни ко лу – Зо ра на Аћи мов Ла ки чин и Јо ван Ла ки -

чин, Ни ко лу – Је ле на и Мар ко Ко ва че вић; 20. де цем бра: Ву ка ши на – Ана и Дра ган Кој -

чи нов, Фи ли па – Је ле на и Ми ло рад Трив ко вић; 22. де цем бра: Ву ка – Да ни је ла Иван и

Сте фан Се ку лић; 24. де цем бра: Ан дри ју – Алек сан дра и Да ли бор Ста мен ков ски, Ми ло -

ша – Са ња и Ва си ли је Про да но вић, Ми ло ша – Ива на Ми тић и Дра ган Вуч ко вић; 25. де -

цем бра: Сер ге ја – Не ве на и Иван Бе рац ка, Ву ка – Алек сан дра и Сте фан Ла же тић, Бог -

да на – Ва ња и Не над Мр ђа; 26. де цем бра: Да ни је ла – Бо ја на и Ан дре ја Ушак.

ВЕН ЧА НИ

21. де цем бра: Је ле на Бр кић и Сте фан Ор лић, Та ња Га гић и Не ма ња Ми ло ва но вић;

28. де цем бра: Ми ле на Мар ко вић и Не над Ко ва че вић, Сне жа на Раз до љац и Ми о -

драг Стје па но вић, Ана Ко рес и Ду шан То шко вић, Оли ве ра Јо цић и Ду ша ко Џе лај ли -

ја, Не ве на Ро тар  и Зо ри слав Пе ле миш.

УМР ЛИ

21. де цем бра: Ма ри ја Жив ку (1947), Бра ни слав Ми лин ко вић (1961), Ма ри ја Жив -

ко вић (1939), То ми слав Но ва ков (1947); 22. де цем бра: Иштван Сич (1949), Бо жи -

дар Ву чи нић (1935), Жељ ко Стој ков (1992); 23. де цем бра: Зла тин ка Ја но шев

(1936), Ма ри ка Сто ја но вић (1950), Ми лош Кра чу нов (1943); 24. де цем бра: Не ран -

ђа Го лу бо вић (1964); 25. де цем бра: Сте ван Бу ра (1954); 26. де цем бра: Сла ви мир

Нин ков (1932), Ве ра Ба тан чев (1931), Дра го мир Бо дро жић (1950); 27. де цем бра:

Де сан ка Ра де вић (1942), Да ни ца Кец ман (1936), Дра ги ња Ба лог (1930), Бо јан Хе -

рац (1992); 28. де цем бра: За гор ка Ко ма рек (1929), Ја сми на Алек сић (1962), Ви -

до са ва Па вло вић (1938).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА – Укр ште ни сло го ви 4 х 4:ка у ци ја, увер ти ре, ци ти ра ти,
ја ре ти на. Ана грам у сти ху: Ми ли ца Ми хај ло вић. Мо за ик укр ште -
ни ца: Цр на Тра ва, атен та тор, Ра да, слап, ира, ател, си, Бра тић, т, на -
и ва, е, Ален ка, Ур, Аи да, оба, Ло ме, Грин, оца ри ни ти, Ве ра Чу кић.
Су до ку:718423695, 459716832, 236859147, 645982713, 871364529,
923571486, 564298371, 182637954, 397145268. По ми цаљ ка: Са ра
Па вло вић.

ПОМИЦАЉКА

По ми цаљ ка је вр ста слов не скри ва ли це. Гор ње

ре чи тре ба по ме ра ти ле во-де сно, та ко да у две

ус прав не ко ло не, чи та но по два сло ва, до би је те

име и пре зи ме од бој ка ши це ЖОК-а „Ди на мо”

Пан че во, ко ја игра на по зи ци ји ко рек тор ке (на

сли ци).

ПО СА ВИ НА

ПРЕ ПА РАТ

КО ПА О НИК

СВЛА ЧЕ ЊЕ

МИ ТРО ВАЦ

КНИ ЋА НИН

МОЗАИК УКРШТЕНИЦА
Дат је по пис ре чи, а ваш је за да так да их пра вил но укло пи те у при ло -

же ни лик. Упи са на су сло ва у изо ло ва ним по љи ма.

АИ ДА, АЛЕН КА, АНА, АРИ КА, АРП, АТЕЛ, АТЕН ТА ТОР, АТЛЕ ТА,

БИН ДЕ РА, БРА ТИЋ, ВЕ РА ЧУ КИЋ, ВО А ЛИ, ГНУ, ГРИН, ИРА, ИЧ,

ЛАО ЦЕ, ЛОВ, ЛО МЕ, НА И ВА, НЕ ДА, НЕ И МАР, ОБА, ОРИК, ОЦА -

РИ НИ ТИ, РА ДА, РА СТА ВА, РТА РИ, СИ, СЛАП, TT, ЋЕ РА НИЋ, УБИ -

ТИ, УР, ЦА РИ СТА, ЦР НА ТРА ВА.

1 2 3 4

1

2

3

4

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. нов ча ни за лог за узе ту ствар, 2. ин -

стру мен тал ни увод у опе ру (мн.), 3. до слов но на во ди ти не чи је ре чи, 4.

ја ре ће пе че ње.

АНАГРАМ У СТИХУ

ГЛУ МИ ЦА

ИЗ „KOMШИЈА”

ХВА ЛИ ЛИ

МИ МОЋ

ЛИ ЦА (И = J)

СУДОКУ

8 2 3 9

4 9 6 8 2

3 4

6 9 8 2 7 1

2 3 5 7 1 6

6 7

1 2 6 9 4

9 1 4 2



Тамбурашки оркестар „Чингрија” забавио народ на дочеку

Рада Шиц, која је про да ва ла
пче ли ње про из во де поро дич -
ног газдин ства, рекла је да је
ишло при лич но добро, што се
не може рећи и за годи ну с
обзи ром на пред у сло ве за про -
из вод њу меда, па се нада да у

ста ци ји било мало лоши је. Дода -
ла је да су солид ни је ишле само
штри ка не ства ри од дома ће вуне,
пре све га чара пе, шало ви и капе.
Про те кла годи на је за њу била
добра, а оче ку је да ће у овој годи -
ни оства ри ти услов за пен зи ју.

рекао је да су они при сут ни од
првог база ра, као и да никад
није било боље и што се тиче
при ло га у хра ни и нов цу и што
се тиче удо мља ва ња, јер је пет -
на е стак ште на ца доби ло нове
вла сни ке. За 2018. годи ну пла -
ни ра ју наста вак изград ње кући -
ца за напу ште не љубим це, нада -
ју се да ће доби ти и вози ло за
пре воз живо ти ња, а нестр пљи -
во ишче ку ју изме ну град ске
одлу ке о држа њу живо ти ња.

шаро ли ких укра са до разно вр -
сног јела и пића.

И све то у дома ћој извед би,
под ра зу ме ва се...

Све га на вољу
Поче ло је у четвр так, 28. децем -
бра, уз там бу ра ше и мажо рет -
ки ње, а дога ђај је отво рио, како
и доли ку је, први човек гра да.

Гран ди о зни шатор је од првог
до послед њег момен та био
испу њен гото во до послед њег
места. Поред кре а тив них поје -
ди на ца, поно во је и мно го
разно ли ких орга ни за ци ја гра -
ђа на пред ста ви ло пло до ве свог
зајед ни штва.

Јед но од њих је и удру же ње
„Веште руке”, чија је пред сед -
ни ца Јел ка Ђор ђе вић изја ви ла
да су ове годи не усло ви били
још бољи него лане. Они су
изло жи ли радо ве уче ни ка који
су поха ђа ли часо ве дома ћин -
ства, а чла ни це су при ка за ле
сво је руко тво ри не. Јел ка Ђор -
ђе вић била је вео ма задо вољ на

годи ни наме ра ва да про ши ри
ради о ни цу за пре ра ду.

Ката ри на Мија чић била је
први пут на база ру, про да ва ла
је укра се и сви ма је поже ле ла
здра вље, сре ћу, љубав...

Баш масо ван дочек
А све лепе жеље су и мно ги
наши сугра ђа ни, уз пољуп це и
загр ља је, раз ме ни ли у поноћ,
на раз ме ђи две ју годи на, у пре -
пу ној ули ци ново го ди шње чаро -
ли је (или ти Нико ле Тесле).

И заи ста, мало ко је веро вао
да ће се тако силан свет заде си -
ти на сасвим сигур но нај леп шем
месту у гра ду за весе ла оку пља -
ња. Број не Пан чев це и њихо ве
госте заба вља ли су там бу ра ши
из орке стра „Чин гри ја”, као и
атрак тив ни састав „Лагу на”, који
је чуве но одбро ја ва ње наја вио
позна тим хитом „Чека ла сам”.
Усле ди ли су зву ци тру бе, што је
био знак да поч не пре по зна тљи -
ва еуфо ри ја, а све то зачи нио је
ватро мет. У пре ле пој ноћи рас -
по ло же ни људи су још дуго, уз
кува но вино или вру ћу раки ју,
ђуска ли уз дома ће и стра не попу -
лар не нуме ре.

Реч ју, пун пого дак и нај бо -
љи могу ћи под стрек за орга -
ни за то ре да ова кав (орга ни зо -
ван) дочек пре тво ре у тра ди -
ци ју, сје ди не га с база ром и по
могућ ству додат но уна пре де...

овој сезо ни неће бити пре ја ких
мра зе ва који би уни шти ли пашу.

Дра ган Фишћаг је задо во љан
база ром, иако је нудио спе ци -
фич не арти кле, попут дома ћег
рена и џема од тикви ца. У новој

Петак, 12. јануар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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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.

Питица
Ова ве се ла ме шан ка, ста ра око
го ди ну и по да на, ко ја у се би има
кр ви пит бу ла, про на ђе на је у ве -
о ма ло шем ста њу у јед ном дво -
ри шту у цен тру гра да, где је др -
жа на на крат ком лан цу и у сме -
ћу и из ме ту.

Са да је при вре ме но на си гур -
ном и пот пу но се опо ра ви ла. Пи -
ти ца је у ме ђу вре ме ну сте ри ли са на, а би ће и чи по ва на за но -
вог вла сни ка, ко ји мо ра да по се ду је основ не усло ве за удо -
мља ва ње ова квог пса.

Све ин фор ма ци је мо гу се до би ти на кон такт-те ле фон
060/513-72-00.

Лија
Ма ле на слат ки ца из ба че на је
по ред кон теј не ра у на се љу Ми -
са за јед но са сво јим „бра том”.
Не са ве сни гра ђа ни ко ји су их
ба ци ли да се са ми „сна ђу” усред
зи ме по ред про мет ног пу та, за -
пра во су их осу ди ли на смрт.

Игром слу ча ја ху ма ни су гра -
ђа ни су их спа сли; „бра та” је већ удо ми ла јед на про ла зни ца,
а дру га је ову пуф ни цу при вре ме но скло ни ла.

Ли ја са да тра жи но ви дом, а сви за ин те ре со ва ни тре ба да
се ја ве на број те ле фо на 066/372-284.

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.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Насу прот њој Зора Чубрић из
кача ре вач ког удру же ња „Етно-
-кутак” рекла је да је базар био
„екс тра”, да је било више изла -
га ча и посе ти ла ца, који су од
њих нај ви ше купо ва ли пите и
штру дле. Дода ла је да је про те -
кла годи на била добра и за саму
орга ни за ци ју, јер су оства ри ли
мно го насту па на мани фе ста -
ци ја ма и нових кон та ка та, што
ће наста ви ти и убу ду ће.

Иако годи на ма на мар ги ни
инте ре со ва ња, првен стве но због
бли зи не глав ног гра да, али и
због дру гих узро ка попут сла бе
заин те ре со ва но сти „реле вант -
них” чини ла ца да се нешто по
том пита њу пре ду зме, Пан че -
во конач но поста је зани мљи ва
лока ци ја за ново го ди шње пра -
зни ке.

С тим у вези, од ове годи не
посто ји ули ца чаро ли је, у којој
је након дужег вре ме на орга -
ни зо ван јав ни дочек у нашем
гра ду, а при том је сед ми пут
успе шно упри ли чен и „Ново -
го ди шњи базар”.
Кад се све сабе ре, и јед но и
дру го је про те кло изнад оче ки -
ва ња, па би наред них годи на
оба дога ђа ја могла да доби ју на
интен зи те ту, уз опа ску да их
тре ба инте гри са ти у цели ну.

О ули ци чаро ли је „Пан че вац”
је писао у про шлом бро ју, када
је наја вљен оста так про гра ма,
закључ но с доче ком. Тако су
од четврт ка до субо те, изме ђу
28. и 30. децем бра, наста ви ли
да насту па ју разни фол кло ра -
шки саста ви и рок бен до ви, а
како се при бли жа ва ла „нај лу -
ђа ноћ”, атмос фе ра у Ули ци
Нико ле Тесле неу мит но се
загре ва ла.

За то вре ме на пла тоу испред
Град ске упра ве оди гра вао се
сед ми „Ново го ди шњи базар”.

Тамо су се, као и про шле
годи не, испод лук су зног белог
шато ра оку пи ле десе ти не изла -
га ча, како би пред ста ви ли сво -
је руко тво ри не и по могућ ству
нешто зара ди ли у ова „чађа ва”
вре ме на. Ако и нису напу ни ли
нов ча ни ке, сасвим сигур но им
је било топло око срца, и то не
само због греј них тела на гас,
већ пре све га захва љу ју ћи небро -
је ним искре ним осме си ма које
су изма ми ли сугра ђа ни ма.

А било је мно го тога што
добро дође пред пра зни ке – од

НОВО ГО ДИ ШЊИ ПРО ГРА МИ ИСПУ НИ ЛИ ОЧЕ КИ ВА ЊА

БАЗАР И ЧАРО ЛИ ЈА РАЗ ГА ЛИ ЛИ ПАН ЧЕВ ЦЕ

Дочек нове године у Панчеву на отвореном након више деценија

Анка Шкем бре вић је као и
рани јих годи на нуди ла ори ги -
нал не про из во де од ваља не вуне,
од којих је сва ки посе бан. Била
је задо вољ на одзи вом људи, који
су се изгле да нави кли на базар, а
нај бо ље су реа го ва ли на шало ве
и капе. Што се ове годи не тиче,
оче ку је више посла, као и мно го
мира у души и мање тен зи је.

Кати ца Јова нов ски мисли супр -
от но – да је овог пута на мани фе -

одзивом посе ти ла ца, који су,
како је сама рекла, нај бо ље реа -
го ва ли на мале јел ке од папи -
ра. Дода ла је како није нај -
срећ ни ја због тога што се она
и ново го ди шње дрво зову исто,
већ зато што су у изра ди пома -
га ли број ни мали ша ни, од којих
су мно ги дола зи ли да и сами
про да ју. А про те клом годи ном
је пре за до вољ на јер, иако су
мла до удру же ње, успе шно су
се пред ста ви ли на више мани -
фе ста ци ја, а чак су доби ли
подр шку за важан про је кат на
тему упо тре бе леко ви тог биља.
То ће се наста ви ти ове годи не,
јер се број уче ни ка који желе
да уче ству ју у њихо вим актив -
но сти ма кон стант но уве ћа ва.

Иван Кура јов из Дру штва при -
ја те ља живо ти ња „Љубим ци”

Баш како то деца воле...

И мото Деда Мразови навратили у улицу чаролије

Под шатором шарениша колико ти душа иште...

Било је и пазара на базару



рекао је на почет ку мани фе -
ста ци је дома ћин и први човек
Спорт ског саве за Пан че ва Сло -
бо дан Бите вић.

Посе ти о ци ма, који су испу -
ни ли вели ку дво ра ну Кул тур -
ног цен тра до послед њег места,
обра тио се и гра до на чел ник
Саша Павлов.

– Када се каже Пан че во, прво
се поми сли на спо рт. Чести -
там још јед ном сви ма на оства -
ре ним резул та ти ма и искре но
веру јем да ће они у 2018. годи ни

бити и бољи. И поред вели ких
фискал них при ти са ка које
трпи мо, буџет за спорт неће
бити сма њен ни у новој годи -
ни – рекао је гра до на чел ник,
што је иза зва ло буран апла уз у
сали.

Жири Спорт ског саве за Пан -
че ва за нај у спе шни јег спор ти сту
у 2017. годи ни иза брао је пред -
сед ни ка Спорт ског саве за Пан -
че ва и кара ти сту Дина ма Сло бо -
да на Бите ви ћа. Попу лар ни Боба
је про шле годи не осво јио нај -

заслу жи ла је сјај на џудист ки -
ња Дина ма Андреа Сто ја ди нов.
Она је рође на 2000. годи не,
више стру ка је шам пи он ка
Срби је у кадет ској, јуни ор ској
и сени ор ској кон ку рен ци ји,
осва ја ла је злат не меда ље на
тур ни ри ма у Чешкој, Немач -
кој и Руму ни ји. Три јум фо ва ла
је на Европ ском купу за јуни -
ор ке у Руму ни ји, оки ти ла се
титу лом вице шам пи он ке на
Европ ском првен ству за мла ђе
сени о ре, а на Свет ском првен -
ству у Чилеу зау зе ла је пето
место.

Члан Кара те клу ба Дина мо
Нико ла Ива но вић иза бран је
за нај у спе шни јег каде та. Он је
зва нич ни првак Срби је у кате -
го ри ји 70 кг, осва јач је дру гог
места на Купу Срби је, био је
четвр ти на Бал кан ском шам -

пи о на ту и осми на Свет ском
купу за мла де.

Одлич ни су били и нај мла ђи
спор ти сти Пан че ва. Нај бо ља
пио нир ка у 2017. годи ни била
је Ива Божич ко вић, чла ни ца
Три а тлон клу ба Тамиш. Она је
шам пи он ка Срби је у дуа тло ну,
спринт-три а тло ну и аква тло ну,

а три јум фо ва ла је и на мно гим
купо ви ма широм Срби је.

Нај бо љи пио нир је десе то -
го ди шњи Мар ко Мила но вић,

члан Шахов ског клу ба „Све -
то зар Гли го рић Гли га” из
нашег гра да. Мар ко је кадет -
ски првак држа ве у брзо по те -
зном шаху, вице шам пи он
Срби је у убр за ном, али и у
стан дард ном шаху, а осва јач
је и брон за не меда ље на Првен -
ству Срби је у реша ва њу шахов -
ских про бле ма.

Као и сва ке годи не, про гла -
ше ни су и нај бо љи у обла сти
школ ског спо р та. Нај у спе шни -
ји уче ник у 2017. годи ни био
је Стра хи ња Стев шић (ОШ
„Ђура Јак шић”), а у жен ској
кон ку рен ци ји три јум фо ва ла је
Мари ја Мрке ла (ОШ „Све ти
Сава”). Нај у спе шни ја сред ња
шко ла је Гим на зи ја „Урош Пре -
дић”, ода кле је и нај бо љи про -
фе сор – Алек сан дра Рад ма но -
вић. За нај спорт ски ју основ ну

шко лу у годи ни за нама про -
гла ше на је Основ на шко ла
„Миро слав Антић”, а за нај бо -
љег дирек то ра иза бран је Вла -
ди мир Ристић, први човек ОШ
„Доси теј Обра до вић” из Омо -
љи це.

Доде ље не су и награ де пан -
че вач ким јуби лар ци ма, и то

Атлет ском клу бу Дина мо и
Фуд бал ском клу бу Желе зни -
чар, који су обе ле жи ли седам
деце ни ја посто ја ња, као и Окру -
жном кошар ка шком саве зу
Пан че ва, који је про сла вио
шезде се ти рођен дан.

Спорт ски савез је уру чио и
посеб на при зна ња поје дин ци -
ма и фир ма ма без којих поје -
ди ни спор то ви у нашем гра ду
не би могли ни да се зами сле.
То су: Град ска упра ва Пан че -
во, ЈКП „Мла дост”, ЈКП АТП,
„Авив парк”, гене рал ни секре -
тар Саве за за школ ски спо рт
Срби је Бори слав Стан ко вић,
ауто мо би ли ста Душан Бор ко -
вић и први човек ФК-а Дина -
мо Горан Јањо вић.

Нама пре о ста је да награ ђе -
ни ма још јед ном чести та мо и
да се нада мо да ће и у 2018.
годи ни пан че вач ки спор ти сти
бити на виси ни задат ка и да ће
нас обра до ва ти новим тро фе -
ји ма.
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Срби је, а игра ле су и у фина лу
Купа наше земље, у којем су у
бор би за тро феј изгу би ле од
Једин ства из Ста ре Пазо ве.
Тако ђе, Алек сан дар Вла ди са -
вљев је у 2017. годи ни, као члан
струч ног шта ба жен ске одбој -
ка шке репре зен та ци је Срби је,
поди гао и пехар наме њен шам -
пи о ну Евро пе.

За нај бо љег спорт ског рад -
ни ка у годи ни за нама иза бран
је пред сед ник РК-а Дина мо
Дани јел Субо тић, који је сво -
јим дело ва њем, зајед но са сво -
јим сарад ни ци ма, умно го ме
допри нео да се име Дина ма с

првен ству. Доно сио је тро фе је
с међу на род них тур ни ра, а
један је и од кан ди да та за уче -
шће на Олим пиј ским игра ма
у Токи ју.

Нај у спе шни ја спор тист ки ња
из нашег гра да је атле ти чар ка
Дина ма Зора на Бар јак та ро вић.
Она је дво стру ка шам пи он ка
Срби је у дво ра ни, у трка ма на
60 и 200 мета ра, а прва ки ња је
наше земље и на отво ре ном, у
над ме та њи ма на 100 и 200
мета ра. Осва јач је дру гог места

на екип ном Првен ству Евро пе,
више стру ка је побед ни ца
митин га у ино стран ству, а
Атлет ски савез Срби је про гла -
сио ју је за нај у спе шни ју мла -
ђу сени ор ку у 2017. годи ни.

– Заи ста ми је вели ка част
што сам се нашла у дру штву
нај бо љих спор ти ста нашег гра -
да. Годи на за нама била је
изван ред на, а мно го јаких над -
ме та ња оче ку је ме и у 2018, па
се надам да ћу наста ви ти кон -
ти ну и тет осва ја ња одлич ја –
иста кла је Зора на Бар јак та ро -
вић.

Нај у спе шни ји спорт ски
колек тив у нашем гра ду у 2017.
годи ни био је Руко мет ни клуб
Дина мо. Попу лар ни „вуко ви с
Тами ша” зва нич ни су вице шам -
пи о ни Срби је, осво ји ли су тро -

феј у Купу Вој во ди не, а тре -
нут но се с мно го пажње пра те
њихо ве утак ми це у реги о нал -
ној СЕХА лиги. Мом ци које
пред во ди тре нер Иван Пет ко -
вић, иако за рива ле има ју нај -
бо ље клу бо ве са Ста рог кон ти -
нен та, достој но репре зен ту ју
свој клуб, али и град из кога
дола зе.

Добрих резул та та не би било
без добрих тре не ра. Овог пута
при зна ње наме ње но нај бо љем
тре не ру оти шло је у руке Алек -
сан дра Вла ди са вље ва, дуго го -
ди шњег тре не ра одбој ка ши ца
Дина ма, а сада шефа струч ног
шта ба ЖОК-а Црве на зве зда.
Попу лар ни Сале је с пан че вач -
ким „лави ца ма” у 2017. годи -
ни пости зао сјај не резул та те.
Дина мов ке су побе ђи ва ле гото -
во све рива ле у Супер ли ги

Нај бо љи тре нер 
Алек сан дар 
Вла ди са вљев

Биља на Релић 
и Сте фан Михај лов
лау ре а ти у 
кон ку рен ци ји јуни о ра

Јед на лепа спорт ска мани фе -
ста ци ја, која тра је дуже од три
деце ни је, одр жа на је и овог
пута. Спорт ски савез Пан че ва
је на при год ној све ча но сти у
Кул тур ном цен тру про гла сио
нај у спе шни је спорт ске колек -
ти ве и поје дин це који су сво -
јим резул та ти ма обе ле жи ли
годи ну за нама.

– Поно си мо се овом мани -
фе ста ци јом, која тра је дуже од
три де сет годи на. Наш град има
15.000 реги стро ва них спор ти -
ста који су рас по ре ђе ни у пре -
ко 200 клу бо ва и заи ста за Пан -
че во може мо рећи да је град
спор та. Поно сни смо на све
резул та те у 2017. и искре но се
надам и желим да се и у 2018.
годи ни раду је мо новим успе -
си ма пан че вач ких спор ти ста –

сјај ни је одлич је на Бал кан ском
шам пи о на ту, оки тио се нај -
вред ни јим тро фе јом на држав -
ном првен ству, а зара дио је и
брон за ну меда љу на Европ ском

вели ким пошто ва њем изго ва -
ра у нашој земљи, па и у целом
реги о ну.

Када је кон ку рен ци ја вете -
ра на у пита њу, жири Спорт -
ског саве за Пан че ва ни овог
пута није имао ника кву диле -
му. За нај бо љег у овој кате го -
ри ји про гла шен је члан Џудо
клу ба Дина мо Слав ко Ста ни -
шић, који се у 2017. годи ни
оки тио титу лом шам пи о на на
Европ ском првен ству за вете -
ра не.

Фан та стич не резул та те
пости за ли су и мла ди пан че -
вач ки спор ти сти, па је, као по
пра ви лу, кон ку рен ци ја била
заи ста жесто ка.

Ипак, за нај бо љу јуни ор ку
нашег гра да про гла ше на је
Биља на Релић, чла ни ца Кајак-
кану клу ба Пан че во. Она је у

ИЗА БРА НИ НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИ СПОР ТИ СТИ У 2017. ГОДИ НИ

У ЗНА КУ ЗОРА НЕ, БОБЕ И РУКО МЕ ТА ША ДИНА МА

Стране припремио

Александар
Живковић

годи ни за нама осво ји ла злат -
ну меда љу на Првен ству Срби -
је у дисци пли ни К1 на 200
мета ра, и у поје ди нач ној и у
екип ној кон ку рен ци ји. На
Европ ском шам пи о на ту за мла -
ђе сени о ре оки ти ла се сре бр -
ним одлич јем, док је на Свет -
ском првен ству за мла ђе сени -
о ре осво ји ла брон за ну меда љу.
Биља на Релић је стан дард ни
члан репре зен та ци је Срби је и
добре резул та те од ње тре ба
оче ки ва ти и убу ду ће.

Када су јуни о ри у пита њу,
титу ла наме ње на нај бо љем оти -
шла је у руке Сте фа на Михај -
ло ва. Сте фан је рођен 2001.
годи не, а члан је Атлет ског
клу ба Дина мо. Иако се овим
спор том бави врло крат ко вре -
ме, сво јом поја вом на ста зи
брзо је скре нуо пажњу струч -
ња ка на себе. Сте фан је вице -
шам пи он Срби је у трци на 100
мета ра, док је у над ме та њу на
200 мета ра осво јио брон за но
одлич је. Меда љу истог сја ја
заслу жио је и на Првен ству
Срби је у дво ра ни, а сре бром
се оки тио и као члан срп ског
наци о нал ног тима на Бал кан -
ском првен ству у трци на 4 x
100 мета ра.

При зна ње за нај бо љу кадет -
ки њу нашег гра да у 2017. годи ни
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Када је у децем бру 1992. годи -
не гру па заљу бље ни ка у кошар -
ку одлу чи ла да фор ми ра
кошар ка шки клуб у нашем гра -
ду, веро ват но није ни слу ти ла
да ће за само два де сет пет годи -
на тај исти колек тив бити упи -
сан вели ким сло ви ма у кошар -
ка шку мапу наше земље; да ће
одме ра ва ти сна гу с нај бо љим
тимо ви ма у држа ви, да ће пред
њим пада ти и вели ка ни срп -
ске кошар ке, попут Црве не зве -
зде, ФМП-а, Метал ца, чачан -
ског Бор ца и мно гих дру гих.

Да, реч је о Кошар ка шком
клу бу Тамиш, јед ном од нај бо -
љих спорт ских колек ти ва које
наш град има. И тако је већ
годи на ма. А коли ко је овај клуб
цењен у кошар ка шким кру го -
ви ма наше земље, нај бо ље казу -
је пода так да је све ча но сти
пово дом 25. рођен да на, одр -
жа ној у малој сали Град ске
упра ве, при су ство вао и пред -
сед ник Кошар ка шког саве за
Срби је Пре драг Дани ло вић.

Сво ју четвр ти ну века Тамиш
је пре га зио хра бро и поно сно.
Из годи не у годи ну поста јао је
сна жни ји и моћ ни ји, а у сезо -
ни 2007/2008. оства рен је први
сан свих оних који су веро ва ли

у овај клуб – Тамиш је постао
шам пи он Прве Б лиге и пла -
си рао се у елит ни ранг так ми -
че ња. Чак три пута Пан чев ци
су били уче сни ци и Супер ли -
ге, када су пред њима пада ли
и нај ве ћи...

– Поно сан сам на ових два -
де сет пет годи на. Увек смо
респек то ва ли рива ле, али се
никад нисмо пла ши ли. Ми смо
једин стве ни у Срби ји јер смо
поче ли да се бави мо кошар ком

у сре ди ни у којој овај спорт
није имао кон ти ну и тет. Не
желим да ума њим успе хе Дина -
ма или Про фи ко ло ра, али
Тамиш ево већ четврт века ради
у кон ти ну и те ту. Поно сан сам и
на чиње ни цу да за све ове годи -
не нико ме нисмо оста ли дужни
није дан динар и да смо испу -
ни ли сва обе ћа ња, пре ма сви -
ма. Сачу ва ли смо све вред но -
сти, а посе бан кури о зи тет Тами -
ша огле да се и у чиње ни ци да
су мом ци који су га осно ва ли и
данас у њему. Захва лио бих
Гра ду Пан че ву, јер послед њих
годи на наш спорт зави си искљу -
чи во од издва ја ња из локал не
само у пра ве. Хва ла пред сед ни -
ку Дани ло ви ћу, који је дошао
на нашу све ча ност, хва ла шко -
ла ма, свим људи ма који нас
подр жа ва ју. Заи ста сам поно -
сан што се уоп ште нала зим у
овој ситу а ци ји и што могу да
гово рим пред вама – обра тио се
при сут ни ма први човек КК-а
Тамиш Дар ко Јови чић.

Сви ма они ма који су, макар
малим делом, утка ли себе у
ства ра ње озбиљ ног спорт ског
колек ти ва, гово рио је и гра до -
на чел ник Саша Павлов.

– Тамиш је узо ран спорт ски
колек тив. Хва ла му на резул -
та ти ма које пости же. Добро
знам коли ко је тешко да један
клуб уоп ште функ ци о ни ше, а
Тамиш функ ци о ни ше бес пре -
кор но. Овај колек тив је носи -
лац спор та у гра ни кошар ке,
па је и због тога вео ма важно
да град Пан че во има један такав
клуб – рекао је Павлов.

Гости ма су се обра ти ли и
пред сед ник Спорт ског саве -
за Сло бо дан Бите вић, као и
човек који је мно го допри -
нео да Тамиш поста не моћан
спорт ски колек тив – Марин
Перић.

– Тамиш је кошар ка шки
инте рес Срби је. Овај клуб мно -
го зна чи Пан че ву и захва љу -
јем чел ни ци ма гра да што му
пома жу. Нема мно го ова квих
клу бо ва у нашој земљи, па је
то раз лог више да сви зајед но
подр жи мо Тамиш у годи на ма
које дола зе – додао је Пре драг
Дани ло вић.

Како и доли ку је пра вим
дома ћи ни ма, Дар ко Јови чић је
на кра ју све ча но сти уру чио пла -
ке те сви ма они ма који су
допри не ли раз во ју КК-а Тамиш.
Посе бан апла уз иза зва ла су
при зна ња кошар ка ши ма који
су оста ви ли неиз бри сив траг у
КК-у Тамиш. То су: Бојан Јови -
чић, Бран ко Јере ми нов, Раде
Мар ко вић, Давор Перак, Дејан
Ђокић и Дејан Бурић.

Међу добит ни ци ма захвал -
ни ца нашао се и лист „Пан -
че вац”.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Tб5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

У Лет њој лиги 
нај ве ћи број клу бо ва

Под ста ћи мла де да
заво ле игру под 
обру че ви ма

Окру жни кошар ка шки савез
Пан че во осно ван је 1957. годи -
не са задат ком да уна пре ди и
ома со ви игру под обру че ви ма
на овим про сто ри ма, где су тада
посто ја ла три мушка клу ба
(Дина мо, Вршац и Пар ти зан из
Беле Цркве), као и два жен ска
колек ти ва (Дина мо и Вршац).
Од тада је на про сто ру јужног
Бана та осно ва но укуп но 39
мушких и 17 жен ских клу бо ва,
који су током исто ри је пости -
за ли зна чај не успе хе и изне -
дри ли мно го врхун ских кошар -
ка ша и спорт ских рад ни ка.

Пред сам крај 2017. годи не,
у малој сали Град ске упра ве,
Окру жни кошар ка шки савез
Пан че ва про сла вио је вре дан и
леп јуби леј – шезде сет годи на
посто ја ња.

– Ми у сво јој исто ри ји нисмо
осва ја ли пеха ре и прва места,
нисмо при вла чи ли пажњу
оства ре ним резул та ти ма, али
смо се зато радо ва ли резул та -
ти ма и достиг ну ћи ма клу бо ва
и игра ча из нашег реги о на.
Током ових шезде сет годи на
тру ди ли смо се да буде мо сер -
вис нашим клу бо ви ма, да
помог не мо коли ко може мо.
Поно сни смо на сарад њу с
кошар ка шким саве зи ма Срби -
је и Вој во ди не, као и на чиње -
ни цу да су клу бо ви из ОКС-а
Пан че во сти за ли до нај ви ших
ран го ва так ми че ња, Дина мо,
Про фи ко лор, Про фи Д, Хемо -
фарм и Ковин, а тре нут но су
ту Тамиш и Вршац. Дичи мо се
тиме што су наши клу бо ви осва -
ја ли титу ле прва ка држа ве, тро -
фе је у купо ви ма и реги о нал -

ВРЕ ДАН ЈУБИ ЛЕЈ ОКРУ ЖНОГ КОШАР КА ШКОГ САВЕ ЗА ПАН ЧЕ ВО

ШЕСТ ДЕЦЕ НИ ЈА ЗА ПОНОС

колек ти ви ма. Тој про сла ви су
при су ство ва ли и Бран ко Лоза -
нов, у име Кошар ка шког саве -
за Вој во ди не, као и Душан Про -
јо вић, један од пот пред сед ни -
ка КСС-а.

При зна ња су заслу жи ли сви
који су током шест деце ни ја
дали допри нос раду Саве за,
међу који ма су поме ну ти и
истак ну ти кошар ка шки рад ни -
ци који више нису међу живи -
ма. На спи ску награ ђе них нала -
зе се: Тодор Лазић, Злат ко Сај -

Наша сугра ђан ка Зла тин ка
Ђукић, која се годи на ма бави
стре ља штвом, иза бра на је за
нај у спе шни ју спор тист ки њу –
рекре а тив ца у 2017. годи ни.
Она је заслу же но при зна ње
доби ла на све ча ној сед ни ци
Саве за „Спо рт за све” Вој во ди -
не, која је одр жа на у „Мастерс
цен тру” Ново сад ског сај ма.

Зла та је у годи ни за нама
насту па ла као члан Удру же -
ња за рад нич ки спо рт јужни
Банат, а на Првен ству Вој во -
ди не пости гла је изван ред не
резул та те.

Доде ли при зна ња при су -
ство ва ли су и Аран ка Бин -
дер, помоћ ник секре та ра за
омла ди ну и спо рт Вој во ди -
не, Сло бо дан Бошкан, пред -
сед ник Спорт ског саве за Вој -
во ди не, Бран ко Вујо вић, пред -
сед ник Саве за „Спорт за све”
Вој во ди не, и Фра ња Оре шко -
вић, први човек Удру же ња за
рад нич ки спо рт јужни Банат.

Ово је јед но од нај ве ћих
при зна ња доде ље них пан че -
вач ким рекре а тив ци ма у педе -
се то го ди шњој тра ди ци ји
бавље ња рад нич ким спо р том
и уче шћа на рад нич ким олим -
пи ја да ма.

Сва ка част!

У Град ској кући у Новом Саду
чел ни ци Тени ског саве за Вој -
во ди не при ре ди ли су све ча -
ну доде лу при зна ња нај у спе -
шни јим тени се ри ма и тени -
сер ка ма у 2017. годи ни. Пан -
че вач ки Дина мо је и овог пута
имао свог пред став ни ка на
овој пре сти жној мани фе ста -
ци ји.

Еми ли ја Кој чић је про гла -
ше на за нај у спе шни ју игра -
чи цу у кате го ри ји јуни ор ки
до шесна ест годи на, а ТК
Дина мо је при мио два при -
зна ња за изу зет не резул та те
оства ре не на екип ним држав -
ним првен стви ма.

Под се ти мо, жен ска еки па
ТК-а Дина мо про шле јесе -
ни осво ји ла је екип но првен -
ство Срби је у две кате го ри је
– за јуни ор ке до осам на ест
годи на и титу лу шам пи о на
Срби је у сени ор ској кон ку -
рен ци ји.

По свим резул та ти ма, 2017.
годи на била је изу зет но успе -
шна за један од нај ста ри јих
тени ских клу бо ва на овим
про сто ри ма.

НАГРАДА ЗА НАШУ СУГРА ЂАН КУ

ЗЛА ТА „УПУ ЦА ЛА” ТРО ФЕЈ

ин те ре сант ни јем так ми че њу,
Лет њој лиги, где има мо убе -
дљи во нај ве ћи број клу бо ва од
свих реги о на у земљи. Иде мо
даље, учи ни ће мо све да што
више мла дих ани ми ра мо и под -
стак не мо да се баве кошар ком.
Захва лио бих и свим доса да -
шњим пред сед ни ци ма, секре -
та ри ма и свим кошар ка шким
енту зи ја сти ма који су у прет -
ход них шезде сет годи на одр -
жа ва ли и одр жа ли овај наш
савез. Тако ђе, захва љу јем сада -

Пре драг Миљуш, Јови ца Моми -
ров, Јул ки ца Митра ши но вић,
Мај да Моч ник, Милен ко
Топић, Бојан Јови чић и Нема -
ња Дан гу бић, као и истак ну ти
кошар ка шки клу бо ви са ових
про сто ра, попут Тами ша,
Вршца, Кови на, Про фи ја Д,
Про фи ко ло ра, Крис-кро са и
ковин ског Рад нич ког. Пла ке -
те су заслу жи ли и Спорт ски
савез и Град ска упра ва Пан че -
ва, те кошар ка шки саве зи Вој -
во ди не и Срби је.

ним так ми че њи ма, као и тиме
што су на овим про сто ри ма
ста са ва ли држав ни репре зен -
та тив ци. У овим, за спорт вео -
ма тешким вре ме ни ма поку -
ша ва мо да одр жи мо вели ки
број клу бо ва у так ми че њи ма
свих узра сних кате го ри ја. Захва -
лан сам сво јим сарад ни ци ма
што смо одр жа ли и вели ки број
клу бо ва у нај ни жем, али и нај -

шњим сарад ни ци ма, чла но ви -
ма Управ ног одбо ра и скуп -
шти не, као и гене рал ном секре -
та ру на огром ној помо ћи и подр -
шци у раду – рекао је Зла тан
Ран ко вић, пред сед ник ОКС-а
Пан че во.

На обе ле жа ва њу шезде сет
годи на посто ја ња ОКС Пан че -
ва доде ље на су број на при зна -
ња заслу жним поје дин ци ма и

ков, Звон ко Сај ков, Пре драг
Јере ми нов Лане, Сло бо дан
Коцо ље вац, Милан Мико вић,
Ђор ђе Дра ку лић, Милан
Дотлић, Зоран Осто јић, Алек -
сан дар Ста ни са вље вић, Марин
Перић, Петар Тодо ро вић, Мио -
драг Бабић, Шан дор Амбруш,
Павле Хум бал, Бран ко Бог да -
но вић, Ђор ђе Костић, Ливи јус
Коко ра, Мио драг Бре зи ча нин,

КОШАР КА ШКИ КЛУБ ТАМИШ ПРО СЛА ВИО РОЂЕН ДАН

ЧЕТВРТ ВЕКА ХРА БРОГ ХОДА

У СУБО ТУ У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

Кошар ка шки клуб Тамиш пости же одлич не резул та те и у

акту ел ној сезо ни у КЛС-у. Мом ци које пред во ди тре нер Бојан

Јови чић оства ри ли су скор од седам побе да и шест пора за,

па са 20 бодо ва зау зи ма ју шесто место на табе ли.

После крат ког пре да ха око ново го ди шњих пра зни ка Мла -

ден Вит ко вић и њего ви саи гра чи наста ви ли су вред но да

тре ни ра ју, јер ће већ у субо ту, 13. јану а ра, има ти прво првен -

стве но иску ше ње у новој годи ни. Тамиш путу је у Кра гу је -

вац, на мег дан с дома ћим Рад нич ким.

ТЕНИ СКИ САВЕЗ ВОЈ ВО ДИ НЕ ИЗА БРАО

НАЈ БО ЉЕ

ПРИ ЗНА ЊА СТИ ГЛА И У ПАН ЧЕ ВО

Крајем прошле године у про-
сторијама Спортског савеза
Панчева одржана је скупшти-
на Тениског клуба Динамо, којој
је присуствовало 115 од 150
чланова. Најважнија тачка

дневног реда била је избор
новог руководства клуба.

На основу једногласне одлу-
ке, дотадашњег председника
Слободана Режу наследио је

дугогодишњи тренер клуба
Младен Вуковић. Уз новог
председника, Управни одбор
ће у наредном периоду чини-
ти и: Небојша Поповски,
Никола Поповић, Марко
Алексић, Миодраг Милоше-
вић, Владимир Здравковић и
Миљан Алексић.

Чланови скупштине ТК-а
Динамо су претходној упра-
ви упутили честитке за добар
рад и вођење клуба у проте-
кле четири године.

ТК Динамо је у прошлој
сезони остварио историјске
резултате, као што су осваја-
ње два екипна државна првен-
ства у женској конкуренцији
(јуниорке и сениорке) и фина-
ле сениорског екипног првен-
ства у мушкој категорији.

Тениски савез Војводине је
на свечаности у Новом Саду и
званично наградио ТК Динамо
за одличну сезону и резултате.

ИЗБОРНА СКУПШТИНА ТК-а ДИНАМО

ВУКОВИЋ НОВИ ПРЕДСЕДНИК
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Вла дан Дубић,
гра ђе вин ски 
рад ник:
– Веро ват но ћу ради ти
првог дана викен да, а у
неде љу ћу се одма ра ти.

Све тла на 
Кара ја ни, 
тех но лог:
– Наред ног викен да
ћу ужи ва ти с поро -
ди цом, јер се након
пра зни ка вра ћам у
Грч ку.

Пре драг Дер виш,
гра ђе вин ски 
рад ник:
– С обзи ром на то да је
за викенд дочек срп ске
Нове годи не, а ја нећу
моћи да про сла вљам јер
радим, у неде љу ћу
напра ви ти репри зу с дру -
штвом.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?М. Марић Величковић

Жеља

Иако не веру јеш, желиш да се чуда десе. Да се жеље већ јед ном

оства ре.

    Немој бити скро ман.

    Сањај вели ке сно ве, јер сно ви се оства ру ју.

    Само мораш да желиш.

    А и Деда Мраз посто ји, зар не?

Набав ка

Све што ти је потреб но, овде можеш про на ћи.

    Чаши цу раз го во ра.

    Осмех слу чај ног про ла зни ка.

    Рецепт за срећ ни ји живот.

    Реше ње за нере ши ве про бле ме.

    Они про да ју, ти купу јеш. 

    Паза ри само оно што ти ствар но тре ба.

Тра ди ци ја

Ако не кре не она ко како ти хоћеш, кре ну ће како мора. Тако

кажу.

    Нека да је довољ но ићи само пра во.

    Поне сеш ли са собом про шлост, нећеш бити сам.

    Исто ри ја се пона вља. 

    Немој да пра виш исте гре шке. 

    Нау чи и кре ни сво јим путем.

    Гало пом.

Мирис паље ног бад ња ка ширио се над нашим гра дом у субо -
ту, 6. јану а ра. На сим бо ли чан начин Пан чев ке и Пан чев ци
доче ка ли су нај ра до сни ји хри шћан ски пра зник – Божић.

Све то хра сто во дрво паље но је на мно гим лока ци ја ма у
гра ду, а нај ма сов ни је, пре ма оче ки ва њи ма, било је у пор -
та ма Пре о бра жен ске и Успен ске цркве.

У орга ни за ци ји Хра ма Пре о бра же ња господ њег, Месне
зајед ни це Гор њи град и удру же ња „Соко ло ви 013”, и
ове годи не је при ре ђе но ломље ње божић не чесни це с
дука том.

Нај ви ше сре ће има ла је девој чи ца Јова на Буда лић, која
је про на шла дукат у свом пар че ту чесни це.

НАЈ РА ДО СНИ ЈИ ХРИ ШЋАН СКИ ПРА ЗНИК ОБЕ ЛЕ ЖЕН И У НАШЕМ ГРА ДУ

БОЖИЋ НА ПАН ЧЕ ВАЧ КИ НАЧИН


