
сери ја ма „Поро дич но бла го”, „Мој
рођак са села”, „Рав на гора”, али и у
фил мо ви ма које су воле ле и дан данас
гле да ју све гене ра ци је: „Буре бару та”,
„Уби ство с пред у ми шља јем”, „Небе -
ска уди ца”, „Муње”, „Кад пора стем,
бићу кен гур”, „Клоп ка”, „Хадер сфилд”,
„Бра нио сам Мла ду Босну” и мно гим
дру гим. Јед на од њего вих послед њих
уло га била је у ТВ сери ји „Нема њи ћи
– рађа ње кра ље ви не”, која ће уско ро
поче ти да се еми ту је на РТС-у. Тума -
чио је уло гу Вука на, нај ста ри јег сина
Сте фа на Нема ње.

Небој ша Гло го вац је рођен 30. авгу -
ста 1969. у Тре би њу, у поро ди ци све -
ште ни ка Мило ва на Гло гов ца и мај ке
Миле не. Поро ди ца се прво пре се ли -
ла у Опо во када је Небој ша имао шест
годи на, а затим у Пан че во годи ну
дана касни је. У Пан че ву је завр шио
основ ну шко лу и гим на зи ју, а након
сред ње шко ле упи сао је сту ди је пси -
хо ло ги је на Фило зоф ском факул те ту
у Бео гра ду. Иако драм ске умет но сти

нису биле његов први избор, он је
упо ре до са сту ди ја ма одла зио у „Ате -
ље мла дих”, где се у ама тер ском позо -
ри шту бавио глу мом. Његов тале нат
је пре по знао Милен ко Забла ћан ски,
који га је и при пре мао за при јем ни
на ФДУ. Упи сао је глу му 1990. годи -
не у кла си про фе со ра Вла ди ми ра Јев -
то ви ћа, а сту ди рао је с Ната шом Нин -
ко вић, Воји ном Ћет ко ви ћем и Сер ге -
јом Три фу но ви ћем.

Од 1996. годи не био је члан Југо -
сло вен ског драм ског позо ри шта.
Пошто ва о ци њего вог рада сећа ће се
сјај них уло га у пред ста ва ма „Сум њи -
во лице”, „Мета мор фо зе”, „Хадер -
сфилд”, „Шине”, „Лута ли ца”, „Лажни
цар Шће пан Мали”, „Хамлет”...

Хроника
Традиција и

стручност као

препорука

» страна 8

цена 40 динара

Политика

Од закупа водног

земљишта до

„Сланинијаде”

» страна4

Друштво

Награђен слоган наше

суграђанке

» страна 9

Хроника

Нема мира 

за нарко-дилере

» страна 10

Село

Чекајући асфалт

» страна 11

Култура

Иконе и покрови

» страна 12

Фото-репортажа

Јубилеј протекао у

знаку добре капљице

» страна 29

Спорт

Најважнији тријумф

„лавица”

» страна 30
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Пре ми нуо у 49. годи ни
живо та

Оства рио број не филм ске,
теле ви зиј ске и позо ри шне
уло ге

Добит ник зна чај них 
при зна ња и награ да

Један од нај ве ћих глу ма ца нашег вре -
ме на, по рође њу Тре би ња нин, али по
одра ста њу наш сугра ђа нин, Небој ша
Гло го вац, пре ми нуо је у четр де сет
деве тој годи ни живо та након тешке и
крат ке боле сти.

Мало је оних који нису позна ва ли
Небој шу Гло гов ца. Ако и није било
лич но, чини ло се да јесте, јер је био
при су тан у нашим домо ви ма игра ју -
ћи у број ним теле ви зиј ским и филм -
ским оства ре њи ма. Гле да ли смо га у

ОДЛА ЗАК ВЕЛИ КА НА – НЕБОЈ ША ГЛО ГО ВАЦ, ГЛУ МАЦ

СА СЦЕ НЕ У ВЕЧ НОСТ
Кри ти ча ри су га сма тра ли јед ним

од нај бо љих глу ма ца у реги о ну, а за
свој умет нич ки рад добио је број не
награ де и при зна ња, међу који ма је и
пет годи шњих награ да њего вог матич -
ног позо ри шта. Про шле годи не је про -
гла шен за европ ског глум ца годи не
на Филм ском фести ва лу у Ита ли ји.
Добио је награ де за нај бо љег глум ца
у фил му „Устав Репу бли ке Хрват ске”
на фести ва ли ма у Пули и Лон до ну
(„Raindance”), као и Гран-при на
„Филм ским сусре ти ма” у Нишу.

У сво јој колек ци ји имао је и „Сте -
ри ји ну награ ду” за глу мач ко оства ре -
ње у пред ста ви „Хадер сфилд”, награ -
ду Гра да Бео гра да за филм ску умет -
ност, награ ду „Милош Жутић”, ста -
ту е ту „Давид Штр бац”, награ ду „Бран -
ка и Мла ђа Весе ли но вић”…

Коле ге су га зва ле „принц глу ме”, а
при ја те љи у Пан че ву од мило ште –
Лоба ња.

Сво јим тален том осво јио је срца
мно гих људи. За њим су оста ле пред -
ста ве оди гра не с неве ро ват ним жаром
и искре ним емо ци ја ма, као и број не
теле ви зиј ске и филм ске уло ге. Иако
је пре ра но напу стио овај свет, Небој -
ша Гло го вац ће веч но живе ти кроз
сво ја дела, а репли ке које је изго ва рао
годи на ма ће нам се врте ти по гла ви,
посеб но она: „Знаш ти како се поста је
пра ви шам пи он? Тако што иза ђеш на
терен кад је нај те же и побе диш!”

Коме мо ра тив ни скуп посве ћен овом
глу мач ком вели ка ну одр жан је у поне -
де љак, 12. фебру а ра, у Југо сло вен -
ском драм ском позо ри шту. Небој ша
Гло го вац је сахра њен у Але ји заслу -
жних гра ђа на на Новом гро бљу у Бео -
гра ду.

М. Марић Величковић
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Моја словачка
прича
» страна 6

Дивовске борбе
на Стрелишту
» страна 31

ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ „НЕБОЈ ША ГЛО ГО ВАЦ” ПАН ЧЕ ВО

У знак трај ног сећа ња на нашег сугра ђа ни на, врхун ског умет ни ка, непо -

но вљи вог бар да глу ми шта Небој шу Гло гов ца, Град ска упра ва гра да Пан -

че ва доне ла је одлу ку да Кул тур ни цен тар Пан че ва убу ду ће носи назив

Цен тар за кул ту ру „Небој ша Гло го вац” Пан че во.

Небој ша Гло го вац је одра стао у Пан че ву и овде је сти цао прва глу мач -

ка иску ства у „Ате љеу мла дих” пре него што је оти шао у про фе си о нал це,

где се на самом почет ку намет нуо као глу мац ван се риј ског дара. У бри -

љант ној филм ској и позо ри шној кари је ри ожи вео је број не карак тер не

лико ве нај ра зли чи ти јег спек тра, од којих се већи на већ сада сма тра анто -

ло гиј ским.

Као израз пије те та у при пре ми је и при год на изло жба која ће бити

поста вље на у Цен тру за кул ту ру „Небој ша Гло го вац” Пан че во.
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палан ке, они увек добро дођу. Злу не
тре ба ло, да се народ не опу сти, одно -
сно да му не поне ста не душев не ’ране
и сто ма ка (читај: екра на) пуног кам -
па ња, реј тин га, афе ра, тај ку на, лопо -
ва, попо ва...

У том оке а ну ружи ча стих чуде са
којим смо без на де жно запљу сну ти,
издва ја се један од уче сни ка. Хм, боље
рече но, један од гро теск ни јих клов -
но ва из ста но ви тог цир ку са који про -
ла зи (и ника ко да про ђе) кроз нашу
малу срби јан ску реал ност.

Е, па – да не буде све тако црно,
потру дио се Бели. Чика Бели. Или
је само тако изгле да ло на про шло -
го ди шњим пред сед нич ким избо ри -
ма. Тада је овај екс цен трич ни Мла -
де нов ча нин, одлу чив ши да тера
шегу са „озбиљ ним” ства ри ма,
озбиљ но скре нуо пажњу вели ког
бро ја људи на себе, узео бли зу десет
одсто гла со ва и пла си рао се на тре -
ће место, пора зив ши и неке пре по -
зна тљи ве кон вен ци о нал не поли тич -
ке фигу ре.

Међу тим, рев но сни јем посма тра чу
овда шњих дру штве них при ли ка није
про ма кло да је тај, мно ги ма сим па -
тич ни луц пр да сти кли пе та углав ном
вртео неко ли ко фора, глу мио неку
тинеј џер ску паро дич ну вер зи ју лакр -
ди ја ша „а ла Шојић” и изу зев извр да -
ва ња руглу све га оно га што је и само
по себи поста ло такво – ругла сто,
ника кву дру гу, понај ма ње суштин ску
корист, није могао доне ти.

Океј, мало нас је раз га лио, скре -
нуо мисли с буђа ве ствар но сти и то

је то. А и „фори це” му, кад се дубље
загле да мо, нису импо зант не – те
„чика под нео кан ди да ту ри цу”, те
„сар му про бо ниси”, те неке дру ге
„вари јан ти це” и, нарав но, „само
јако”... С вре ме ном су од сил ног
пона вља ња поста ле изли за не, наро -
чи то ова послед ња. За неу пу ће не,
тако се зове и гру па с којом је Бели
пре две годи не иза шао на локал не
избо ре у Мла де нов цу и са осво је них
20 одсто ушао у тамо шњу скуп шти -
ну. А њима добро оба ве ште ни избо -
ри и при пи су ју успех фено ме на Пре -
ле та че вић.

Е, сада су им се, кан да, путе ви раз -
и шли због тога што они оста ли (из
гру пе) више не желе да се зама ја ва ју
спрд њом, већ важни јим, то јест
живот ни јим ства ри ма. Исто мишље -
ње дели чак и његов доне дав но нај -
бли жи сарад ник При ле пак.

А шта на све то каже чика Бели?
Уме сто да се мане озбиљ ног глу пи ра -
ња, он иде даље. Осла ди ло му се, па
сад хоће да гура и за гра до на чел ни -
ка. Хоће, каже, да води Бело град.

И ту нема дру гог сми сла него чисте
жеђи за попу лар но шћу. Наро чи то ако
се зна да је и сам више пута изја вио
како га поли ти ка не зани ма, као и да
неће ни с јед ни ма ни с дру ги ма. Па,
шта онда ког ђаво ла тра жи у све му
томе?!

Ако му је толи ко, а јесте, до све та -
ла медиј ске позор ни це, ено му пра ви
рија ли ти, па нек се глу пи ра до бесве -
сти...

Ј. Ф.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Одмеравање коњских снага.

У центру града, ових дана

Снимио Милан Шупица

Среда, 14. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Сократ

Град опа сних возо ва
Ако се оби сти не наја ве над ле жних у Бео гра ду по који ма ће се кра јем јуна
ове годи не затво ри ти желе знич ка пру га која про ла зи око Кале мег да на, Бео -
гра ђа ни који живе у том делу пре сто ни це ће одах ну ти. Међу тим, наши
сугра ђа ни који има ју куће на Миси поно во ће се суо чи ти са сво јим ста рим
про бле мом који још увек није решен – возо ви са опа сним хеми ка ли ја ма
про ла зи ће кроз њихо во насе ље још чешће него до сада.

Струч ња ци пан че вач ког „Урба ни зма” недав но су реа го ва ли на про је кат
Сао бра ћај ног инсти ту та ЦИП о изме шта њу оби ла зни це око Бео гра да који
је нару чи ло Мини стар ство сао бра ћа ја.

Они су упо зо ри ли да желе знич ки сао бра ћај, у слу ча ју да про је кат ЦИП-а
доби је зеле но све тло над ле жних у Бео гра ду, не само да неће бити изме -
штен ван Пан че ва (како су то пре неко ли ко годи на обе ћа ва ли из ЦИП-а)
већ ће ком по зи ци је с цистер на ма пре пу ним хеми ка ли ја про ла зи ти инду -
стриј ском пру гом кроз Мису, којом су и до сада про ла зи ли возо ви из пан -
че вач ких петро хе миј ских фабри ка.

Ако се ово оби сти ни, наме ће се пита ње зашто су пре чети ри годи не ста -
нов ни ци Мисе про те сто ва ли. Како је могу ће да над ле жни нема ју слу ха за
про бле ме које они има ју због тога што, да би дошли до гра да, мора ју да
пре ла зе три пру ге – град ску (од ста ни це Вој ло ви ца), рафи не риј ску и међу -
на род ну (од Вршца)? Шта би се деси ло ако би у бли зи ни њихо вих кућа
неки вагон-цистер на искли знуо из шина? Јесу ли над ле жне слу жбе у гра ду
спрем не за слу чај да се на желе знич кој пру зи по којој иду возо ви са опа -
сним хеми ка ли ја ма дого ди неки акци дент? Ово је само део пита ња која
још увек чека ју одго во ре.

* * *
Наши лека ри који су годи на ма скре та ли пажњу на директ ну везу изме ђу
изба ци ва ња про јек ти ла са оси ро ма ше ним ура ни ју мом током бом бар до ва -
ња Срби је 1999. годи не и дра стич ног пора ста обо ле лих од рака, ових дана
су могли да виде, чују и про чи та ју у меди ји ма да су били у пра ву.

Спе ци јал на коми си ја коју је фор ми рао Пар ла мент Ита ли је про шле неде -
ље је закљу чи ла да су про јек ти ли пуње ни оси ро ма ше ним ура ни ју мом једи -
ни узрок масов ног обо ле ва ња од рака ита ли јан ских вој ни ка који су слу жи -
ли вој ску у једи ни ца ма КФОР-а на Косо ву током про ле ћа 1999. годи не.

При пад ни ци ита ли јан ског кон тин ген та који су тада били рас по ре ђе ни у нашој
јужној покра ји ни пла ти ли су због тога јези ву цену: током про те клих девет на ест
годи на, коли ко је про шло од НАТО агре си је на нашу земљу, више од 300 их је
умр ло од раз ли чи тих врста рака, а 4.000 их је обо ле ло од те боле сти.

Ови пода ци не чуде ако се узме у обзир да су ита ли јан ски вој ни ци у вре -
ме бом бар до ва ња Срби је били рас по ре ђе ни на тери то ри ји Мето хи је, где је
изба че на нај ве ћа коли чи на про јек ти ла са оси ро ма ше ним ура ни ју мом током
уче ста лих напа да НАТО ави ја ци је.

Вој ни ци аме рич ког и енгле ског кон тин ген та КФОР-а тада су били сме ште -
ни на севе ру Косо ва, где, као слу чај но, уоп ште није било бом бар до ва ња.

Након закључ ка да је оси ро ма ше ни ура ни јум крив за пораст обо ле ва ња
ита ли јан ских вој ни ка који су слу жи ли на Косо ву биће лак ше и нашим лека -
ри ма и прав ни ци ма који спре ма ју тужбу про тив НАТО-а. Број обо ле лих од
нај те же боле сти на нашим про сто ри ма, који је почео да расте неко ли ко
годи на после НАТО бом бар до ва ња, суви ше је вели ки да би могао да се оспо -
ри било каквим аргу мен ти ма.

Исти не ради, над Срби јом и њеним гра ђа ни ма се у про ле ће 1999. годи не
одви јао стра шан гено цид ни екс пе ри мент. Стра те зи НАТО-а су пре тога,
током бом бар до ва ња Ира ка и опе ра ци је „Пустињ ска олу ја”, пом но пра ти ли
какве после ди це оста вља уди са ње оси ро ма ше ног ура ни ју ма из про јек ти ла
које су баца ли на тамо шње ста нов ни штво.

Након тога, када су поче ли да се при пре ма ју за агре си ју на Срби ју, одлу -
чи ли су да се про јек ти ли са ура ни ју мом масов но кори сте и током напа да на
нашу земљу. Зани ма ло их је да виде какве ће после ди це то има ти на тери -
то ри ји која се по сво јој кон фи гу ра ци ји пот пу но раз ли ку је од Ира ка.

Ишли су до кра ја у сво јој наме ри и зато тре ба да се нађу на суду. Илу зор -
но је оче ки ва ти да ће нај од го вор ни ји за овај зло чин над нашим наро дом
доби ти затвор ске казне, али нека бар чла ни це НАТО али јан се пла те Срби ји
одште ту. Новац неће моћи да вра ти умр ле од рака њихо вим поро ди ца ма,
нити ће обо ле ли од те неиз ле чи ве боле сти оздра ви ти, али ће Срби ја доби ти
какву-такву зака сне лу сатис фак ци ју.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Михајло Глигорић

Није све тако
бело

Захук та ва ју се још јед ни нај ва жни ји
избо ри у нашим живо ти ма и шире.
Макар се поно во ради ло о локал ним,
доду ше у месту „нешто” већем од
Пећи на ца, Мио ни це или тамо неке

МЕЂУ ПРИЈАТЕЉИМА ТРЕБА ВОЛЕТИ НЕ САМО ОНЕ 

КОЈЕ ЖАЛОСТЕ НАШЕ НЕСРЕЋЕ НЕГО И ОНЕ КОЈИ НАМ 

НЕ ЗАВИДЕ НА СРЕЋИ.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац”
први у све му

СВАКЕ СУБОТЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

КАРДИОЛОГА И ЕКГ

Цена: 3.000 дин

УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 4.000 дин

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД КАРДИОЛОГА

+ УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 7.000 дин

Прегледе обавља 

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

Заказивање радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

ВИРУ СО ЛО ШКА СИТУ А ЦИ ЈА У ГРА ДУ

Како про тив гри па?
Про те клу неде љу у нашем гра -
ду обе ле жи ле су пуне чека о -
ни це у свим амбу лан та ма Дома
здра вља, а вели ки број наших
сугра ђа на, како одра слих, тако
и деце, тра жио је помоћ лека -
ра збор респи ра тор них про бле -
ма, висо ке тем пе ра ту ре и тего -
ба које по сво јим симп то ми ма
нали ку ју гри пу.

О овој теми опшир но смо
писа ли у про шлом бро ју нашег
листа, а сада под се ћа мо на мере
пре вен ци је које би тре ба ло при -
ме ни ти како се виру со ло шка
ситу а ци ја у нашој сре ди ни не
би додат но заком пли ко ва ла.
Као што је већ позна то, основ -
на мера за пре вен ци ју гри па је
вак ци на ци ја. У пан че вач ком
Заво ду за јав но здра вље под се -
ћа ју да у слу ча ју поја ве симп -
то ма: пови ше не тем пе ра ту ре
пре ко 38 сте пе ни и сувог кашља,
оте жа ног диса ња и боло ва у
миши ћи ма и згло бо ви ма, тре -
ба да се јави те иза бра ном лека -
ру. Оба ве зно одле жи те и узи -

мај те доста теч но сти: супа, нега -
зи ра них соко ва, лиму на де и
чаје ва. Леко ве кори сти те искљу -
чи во по саве ту док то ра.

Ако има те симп то ме боле -
сти, избе га вај те руко ва ње, грље -
ње и љубље ње. Уко ли ко кија те

и кашље те, покриј те уста и нос
мара ми цом, а након што је
упо тре би те, одмах је баци те у
кан ту за отпат ке. Редов но пери -
те руке теку ћом водом и сапу -
ном и често про ве тра вај те про -
сто ри је у који ма бора ви те. Ста -

ри је осо бе и хро нич ни боле -
сни ци посеб но тре ба да пове -
ду рачу на о свом здра вљу, буду -
ћи да због њихо вог сла би јег
иму ни те та грип може доне ти
озбиљ ни је ком пли ка ци је и
после ди це. Д. К.

Гра ђа ни који баца ју врућ пепео
у кон теј не ре ника ко да оду ста -
ну од те прак се, јер отка ко је
поче ла ово го ди шња греј на сезо -
на, не про ђе ни дан а да се
неки кон теј нер не упа ли.

„Хиги је на” поно во моли оне
који то раде да пре ки ну, јер се
баца њем пепе ла иза зи ва ју пожа -
ри који трај но оште ћу ју кон теј -
не ре. Због тога  „Хиги је на”, као
и град ски буџет из кога се то
јав но пред у зе ће финан си ра, трпе
вели ке мате ри јал не ште те.

ЈКП „Хиги је на” саве ту је наше
сугра ђа не који се гре ју на чвр -

ста гори ва да нај пре саче ка ју
да се пепео охла ди и да га
затим одло же у посеб не кесе
или посу де и оста ве поред кон -
теј не ра, ода кле ће их рад ни ци
„Хиги је не” укла ња ти.

Ове зиме нај че шће је горео
пепео у кон теј не ри ма на углу
ули ца 7. јула и Пре шер но ве,
на рас кр сни ци ули ца Сте ва на
Срем ца и Михај ла Петро ви ћа
Ала са, код Ста кла ре, испред
Опште бол ни це, испред врти -
ћа „Петар Пан” на Миси и у
Ули ци Милу ти на Боји ћа на
Стре ли шту.

Да пожа ри у кон теј не ри ма
могу да буду и опа сни, све до -
чи и дога ђај из Стар че ва који
се десио ових дана. Пепео који
је уба чен у ками он са ђубре -
том поно во се упа лио и иза -

звао пожар. Да би се он уга -
сио, из ками о на је нај пре морао
да буде изба чен сав терет, а
вра ћен је у дру ги, нео ште ће ни
ками он тек када је ватра уга -
ше на. M. Г.

Шта пише у градској
одлуци о држању
домаћих животиња

Колико плаћају 
несавесни власници
паса у Новом Саду

Друштво за заштиту животиња
и природе „Еколибријум” апе-
ловало је на све наше суграђа-
не који имају псе да чисте за
њима када их изведу у шетњу,
јер их на то обавезује члан 8
Одлуке о држању домаћих
животиња на територији Пан-
чева. „Еколибријум” је скренуо
пажњу на то да таква пракса
још увек није заживела, иако
би морало да буде другачије.

„На папиру је све лепо сро-
чено, али шта вреди када у
пракси није тако, јер псећи
измет може да се види на све
стране. С обзиром на то да већи-
на власника паса нема свест о
томе какве последице има то
што не чисте за својим љубим-
цима, изгледа да би једино казне
могле да утичу на њих и да дају
резултат. С једне стране, то би
била прилика за пуњење град-
ског буџета, а с друге, новац до
ког би се дошло на тај начин
добро би послужио да се иско-
ристи за чиповање паса и њихо-
во уписивање у регистар”, пише
у саопштењу „Еколибријума”.

Ту се може прочитати и да
би за спровођење члана 8 град-

АПЕЛ НАШИМ СУГРАЂАНИМА КОЈИ ШЕТАЈУ ПСЕ

ЧИСТИТЕ ЗА СВОЈИМ ЉУБИМЦИМА

Када то уради, власник пса
мора да тако скупљени садр-
жај стави у специјалну кесу
(коју такође треба да носи са
собом) а потом и у посебну и
обележену канту.

У члану 8 градске одлуке
пише и да уколико нечији пас
или мачка испрљају степени-
ште или неку другу заједничку
просторију, његови власници
то такође морају да очисте, опе-
ру и дезинфикују, ако за тим
има потребе. Јавно комунално
предузеће „Хигијена” дужно је
да на најпрометнијим јавним

површинама постави специјал-
не канте за псећи измет и да
их редовно празни.

У Србији нису сви градови
толерантни према власницима
паса који не чисте за својим
љубимцима као што је то у Пан-
чеву. У медијима је објављено
да комунални полицајци у
Новом Саду санкционишу тамо-
шње власнике паса који не желе
то да раде и да им изричу казне
од 5.000 динара, а да веће казне
(8.000 динара) плаћају они који
изводе псе без корпе и повоца.

М. Глигорић

ске одлуке о држању домаћих
животиња било довољно да
комунални полицајци дежура-
ју по сат времена у парку, на
кеју, или у улицама које воде
до кеја и да кажњавају несаве-
сне власнике паса. У почетку
би могли само да их опомињу,
а касније и да их кажњавају.

У члану 8 градске одлуке о држа-
њу животиња пише и да је вла-
сник сваког пса дужан да, када га
изведе у шетњу, носи са собом
прибор за чишћење измета и уко-
лико његов љубимац испрља неку
јавну површину, одмах то очисти.

НЕМА КРА ЈА ЛОШОЈ ПРАК СИ

Не бацај те врућ пепео у кон теј не ре

Среда, 14. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

БЕЗ НАПЛА ТЕ ПАР КИН ГА 

Јав но кому нал но пред у зе ће „Хиги је на” оба ве шта ва наше

мото ри зо ва не сугра ђа не да током пред сто је ћег пра зни ка

(15, 16. и 17. фебру а ра) кон тро ло ри Пар кинг-сер ви са неће

кон тро ли са ти напла ту на зони ра ним пар кин зи ма.

Удружење „Веште руке” одр-
жаће други пут манифеста-
цију „Пролећни дани” 13.
маја у дворишту Основне
школе „Мирослав Антић
Мика” на Стрелишту, када
ће сви учесници – поједин-
ци и удружења која се баве
очувањем народне културе и
традиције краја из којег дола-
зе – представити своје ручне
радове.

Тим поводом је поменута
организација ове године рас-
писала два конкурса на репу-
бличком нивоу. Реч је о так-
мичењу у изради ручно везе-
ног јастучета, за које могу
да се пријаве сви заинтере-
совани изнад осамнаест годи-
на, док ученици основних и

средњих школа могу да се у
три категорије надмећу у
изради ручно везене мара-
мице.

Циљ оба конкурса је да се
промовише и очува ова врста
ручног рада, као и етно-моти-
ви краја у којем учесници
живе.

Рок за слање радова је 4.
мај, након чега ће стручни
жири прогласити три најбо-
ља у свакој категорији, а све-
чана додела награда биће одр-
жана на сам дан манифеста-
ције.

Више информација о усло-
вима такмичења може се про-
читати на сајту www.veste ru -
ke.rs/пролећни-дани.

Ј. Ф.

КОНКУРСИ УДРУЖЕЊА „ВЕШТЕ РУКЕ”

Пролећни дани
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Испу ње ни усло ви 
за раз ре ше ње или
прав ни нон сенс?

– Ево види те, кад неки дирек -
тор неће да под не се остав ку,
они га сме не и стр па ју у затвор
– рекао је летос за говор ни цом
локал ног пар ла мен та луц ка -
сто-виц ка сти Срђан Гла мо ча -
нин, шеф одбор нич ке гру пе
СРС-а, освр ћу ћи се на сме ну
Зора на Алби ја ни ћа с места
првог чове ка Цен тра за соци -
јал ни рад „Соли дар ност”.

Иза звао је тада сал ве сме ха
и не зна ју ћи да власт екс ди -
рек то ра неће вући по судо ви -
ма, већ да ће сам Алби ја нић
тужи ти Град Пан че во за, по
њего вом мишље њу, неле гал ну
и неар гу мен то ва ну сме ну. Тај
посту пак је запо чет при прем -
ним рочи штем кра јем про шле
годи не пред Вишим судом у
Пан че ву, а наста вљен првим
рочи штем про шле неде ље.

На почет ку, пред сед ник већа
суди ја Радин ка Гулић уста но -
ви ла је да је пред мет спо ра
накна да нема те ри јал не ште те,
а Алби ја ни ћев адво кат Миро -
слав Лукић нагла сио је да тужи -
лац оста је у све му код тужбе и
тужбе ног зах те ва, те да је одго -
вор на тужбу нео сно ван и да
пред ста вља интер пре та ци ју
одред би и про пи са који ма су
уре ђе ни избор и раз ре ше ње
дирек то ра ЦЗСР-а.

Град је пред ста вља ла Љиља -
на Кер кез, заме ник град ског
пра во бра ни о ца. Она је рекла да
сма тра да су одлу ке и реше ње о
раз ре ше њу Алби ја ни ћа доне те
у скла ду са зако ном и иста кла
да су испу ње ни усло ви за раз -
ре ше ње пре исте ка ман да та с
обзи ром на то да је било про пу -
ста у раду. Наве ла је да се то
одно си на доде лу ста но ва у
зашти ће ним усло ви ма у Цви ји -
ће вој ули ци 13, про пу сте у вези
са закљу че њем уго во ра о раду
на нео д ре ђе но вре ме са Суза -

ном Јова но вић, неан га жо ва ње
Алби ја ни ћа у орга ни ма слу жбе
за одра сла и ста ра лица, недо -
стат ке у раду кан це ла ри је за
мате ри јал на дава ња и недо вољ -
но позна ва ње рада слу жбе заду -
же не за рад са жена ма жртва ма
наси ља у поро ди ци. Поме ну ла
је и честе при ту жбе стра на ка
омбуд сма ну и над ле жном покра -
јин ском секре та ри ја ту када се
ради о оства ри ва њу пра ва на
нов ча ну соци јал ну помоћ...

Алби ја ни ћев адво кат је казао
да су ови наво ди накнад но обра -
зло же ње пред мет не одлу ке о
раз ре ше њу тужи о ца, што пред -
ста вља прав ни нон сенс, те да
ти раз ло зи у момен ту раз ре -
ше ња нису посто ја ли.

Глав на рас пра ва про те кла је
у испо ве сти Зора на Алби ја ни -
ћа о томе како је у вре ме када
је сме њен, био на годи шњем
одмо ру, као и о томе да му није
дата при ли ка да се изја сни о
раз ло зи ма за њего ву сме ну.
Мало нео бич но, с обзи ром на

то да је Тигран Киш, пред сед -
ник Скуп шти не гра да, на поме -
ну том засе да њу рекао да је Алби -
ја нић уред но позван на сед ни -
цу како би могао да гово ри у
сво је име, али да није дошао из
само њему зна них раз ло га.

На про шло не дељ ном рочи -
шту је и нова дирек тор ка Сања
Пата лов Сто ја ди но вић има ла
при ли ку да се изја сни о окол -
но сти ма њеног поста вље ња.
Била је више него поли тич ки
корект на и нијед ном реч ју није
оцр ни ла Алби ја ни ћа.

Наста вак овог про це са у коме
човек тужи систем и сто га,
рекло би се, са изве сним кра -
јем пред ви ђен је за крај мар та.
Пра ти ће мо га.

Страну 

припремио

Синиша
Трајковић

Донет про грам 
кори шће ња сред ста ва
наме ње них за 
финан си ра ње 
уна пре ђе ња 
без бед но сти сао бра ћа ја

У пла ну 
рекон струк ци ја кро ва
Цркве Све те Ане

Целих 18 тача ка днев ног реда
обра ди ли су град ски већ ни ци
на сед ни ци одр жа ној 13. фебру -
а ра. Били су екс пе ди тив ни, па
све то није дуго тра ја ло.

Нај пре су се посве ти ли одлу -
ци о одре ђи ва њу дело ва оба ле
и вод ног про сто ра на тери то -
ри ји гра да, којом се уре ђу је ова
тема ти ка у вези с реком Тамиш.
Ради се о усло ви ма и начи ну
поста вља ња и укла ња ња плу -
та ју ћих обје ка та, оба ве за ма
њихо вих вла сни ка, као и врше -
њу над зо ра над при ме ном одре -
да ба ове одлу ке.

О здрав ству у сели ма
Да би се то лак ше пра ти ло,
одре ђе не су зоне поде ље не по
наме ни на оне за поста вља ње
уго сти тељ ских обје ка та, пон -
то на и при ве зи шта за чам це и
зоне за сплав-кући це за одмор.
Нарав но, пла ћа се закуп вод -
ног земљи шта. О ово ме тре ба
да се изја сне и одбор ни ци.

Потом је било речи о про -
гра му гине ко ло шке и педи ја -
триј ске здрав стве не зашти те у
насе ље ним мести ма, за који је
одлу ком о буџе ту Гра да пла -
ни ра но 7.700.000 дина ра. Скуп -
шти на гра да мора да да сагла -
сност, што ће се и деси ти на
сле де ћем засе да њу.

Изме њен је Локал ни акци о -
ни план за запо шља ва ње Гра да
Пан че ва за 2017. годи ну и усво -
јен је пред лог истог пла на за
2018. По погла вљи ма, пла но -
ви се баве макро е ко ном ским
окви ром и еко ном ском ситу а -
ци јом у гра ду, ста њем на тржи -
шту рада, про бле ми ма у спро -
во ђе њу поли ти ке запо шља ва -
ња и њеним циље ви ма и при о -
ри те ти ма, сред стви ма за реа -
ли за ци ју мера и носи о ци ма
спро во ђе ња...

Као док то рат. Још да буде
при мен љив...

Град ско веће је при хва ти ло
закљу чак Коми те та за без бед -
ност сао бра ћа ја и доне ло про -
грам кори шће ња сред ста ва

вози ла, изра ду про је ка та кру -
жних рас кр сни ца...

Дата је затим сагла сност на
годи шњи про грам упра вља ња
Пар ком при ро де Поња ви ца за
2018. годи ну и усво јен је изве -
штај о реа ли за ци ји годи шњег
про гра ма упра вља ња за 2017.
Мама и тата у овој при чи испред
Гра да је ЈКП „Зеле ни ло”.

Изме ње ни су и допу ње ни
про грам посло ва ња и финан -
сиј ски план за 2018. годи ну
ЈП-а „Урба ни зам”. Ради се о
испла ти изво ђа чи ма већ завр -
ше них радо ва на при ла го ђа ва -
њу згра де деч јег одма ра ли шта
на Див чи ба ра ма за уво ђе ње
HACCP стан дар да.

Уста но ве кул ту ре 
пре ма пла ну
И про грам рада и финан сиј ски
план Дома омла ди не дожи вео
је изме не. Запра во, то ће се деси -
ти пошто пред став ни ци гра ђа -
на у пан че вач ком пар ла мен ту
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Грађане Србије деценијама пљачкају разни лопови и преваран-
ти, мали и велики. Злоупотреба општинског базена, излета из
буџета, прављење од општине храма свом џепу јесте за затвор.

(Саша Радуловић, председник Покрета „Доста је било”, 
о Александру Шапићу на „Твитеру”)

* * *
Не пре о ста је ми ништа дру го него да под не сем тужбе про -
тив Дра га на Шута нов ца и свих њего вих сарад ни ка који су ме
у меди ји ма окле ве та ли да сам одго во ран за финан сиј ске
мал вер за ци је. Нисам могао ни да сањам да ће ме за то опту -
жи ва ти неко ко је из Демо крат ске стран ке. Немам на рачу ну
300.000 евра, немам пашњак вре дан мили он евра на Вра ча -
ру, немам колек ци ју басно слов но ску пих сато ва. И не тре ба -
ју ми. Из поли ти ке сам иза шао мир не саве сти и чистог обра -
за и вра тио се послу уни вер зи тет ског про фе со ра. Док сам
био пред сед ник стран ке, ника да нисам изго во рио лошу реч
на рачун прет ход ни ка, нити било кога из ДС-а.

(Бојан Пај тић, нека да шњи висо ки функ ци о нер 
ДС-а, у аутор ском тек сту на „Феј сбу ку”)

* * *
Не бих комен та ри са ла наја ву Боја на Пај ти ћа да ће тужи ти
Дра га на Шута нов ца. Међу тим, мислим да је Шута но вац напра -
вио гре шку што се ДС није при кљу чио Ђила со вом бло ку. Да
се то деси ло, дошло би до оку пља ња и том бло ку би при сту пи -
ли сви они који су напу сти ли Демо крат ску стран ку. У том слу -
ча ју бисмо има ли јед ну озбиљ ну опо зи ци о ну листу, што би
сигур но спре чи ло раси па ње гла со ва. Нажа лост, тога ће бити и
мно ги ће, дају ћи глас листа ма које неће про ћи цен зус, инди -
рект но дати глас и помо ћи Срп ској напред ној стран ци.

(Сан да Рашко вић Ивић, пот пред сед ни ца 
Народ не стран ке, у интер вјуу за „Блиц”, 11. фебру ар)

* * *
Недо вољ но је при ча ти како је пре било боље у Бео гра ду. Од
ово га данас је све боље. Не видим да ико има капа ци тет про -
ме на у опо зи ци ји као што има наша коа ли ци ја оку пље на око
Демо крат ске стран ке. Ко ако не ДС? Поје дин ци? Не иде се
лопа том на багер. У фронт про тив СНС-а може само неко ко
може да се бори фрон тал но. Ми се бори мо на свим фрон то -
ви ма, бори мо се све вре ме и нисмо се нијед ном пову кли.

(Дра ган Шута но вац, пред сед ник ДС-а, 
у интер вјуу за „Вре ме”)

* * *
Неки хрват ски мини стри тра жи ли су од Вучи ћа да се испри -
ча када дође у Загреб. Па он је и оти шао тамо да се испри ча
с Колин дом.

(Небој ша Крстић, мар ке тин шки струч њак, на „Тви те ру”)

* * *
Каса Бео гра да при па да гра ђа ни ма, а не тај ку ни ма и њихо -
вим поли тич ким заштит ни ци ма.

(Алек сан дар Вучић, пред сед ник Срби је, на „Тви те ру”)

* * *
Ја више не знам ко је пра ви муф ти ја Зукор лић: сам Зукор лић,
или Сулеј ман Угља нин? Ненад Про кић није, сигу ран сам.

(Сла ви ша Лекић, пред сед ник НУНС-а, на „Тви те ру”)

КОНЦЕПТ

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕЋА

ОД ЗАКУ ПА ВОД НОГ ЗЕМЉИ ШТА 
ДО „СЛА НИ НИ ЈА ДЕ”

Ускла ђи ва ње про гра ма рада
и финан сиј ског пла на с пла -
ни ра ним сред стви ма у Одлу ци
о буџе ту Гра да дожи ве ла је и
Град ска библи о те ка. При о ри -
те ти су оста ли исти: пове ћа ње
бро ја посе та, шире ње дија па -
зо на услу га и уна пре ђе ње сарад -
ње са обра зов ним уста но ва ма,
уста но ва ма кул ту ре и цивил -
ним сек то ром.

Домо ви кул ту ре по насе ље -
ним мести ма тако ђе су били
тема засе да ња већ ни ка. Про -
ме ње не су неке став ке у буџе -
ти ма, али је сушти на оста ла
иста. У Омо љи ци ће наста ви -
ти с пре по зна тљи вим актив -
но сти ма, као што су орга ни -
за ци ја Међу на род не мани фе -
ста ци је ама тер ског фил ма и
Сало на умет нич ке фото гра -
фи је „Жисел”. У Банат ском
Бре стов цу ће сара ђи ва ти с
КФФА „Поња ви ца” у вези са
изло жба ма умет нич ке фото гра -
фи је и са ОШ „Олга Петр ов”

ству ју у дру жи о ни ца ма, ради -
о ни ца ма, пред ста ва ма и при -
ред ба ма за децу, да гле да ју
фол клор и томе слич но.

Скуп шти на гра да тре ба после
већ ни ка да усво ји и Одлу ку о
усва ја њу пред ло га тек ста уго -
во ра о регу ли са њу међу соб них
одно са за пру жа ње услу га на
посло ви ма изград ње и дава ња
у закуп ста но ва за соци јал но
ста но ва ње и град ских ста но ва.
Уго вор не стра не су Град и ЈП
Град ска стам бе на аген ци ја.
Усво јен је закљу чак у вези с
дава њем сагла сно сти на закљу -
чи ва ње више го ди шњих уго во -
ра за набав ке услу ге интер не та
и интер нет пар ко ва, као и фик -
сне и мобил не теле фо ни је. Они
тре ба да допри не су пошто ва -
њу буџет ских прин ци па ефи -
ка сно сти, еко но мич но сти и
ефек тив но сти.

На кра ју, „Сла ни ни ја да” је
про гла ше на за град ску мани -
фе ста ци ју.

ЗОРАН АЛБИ ЈА НИЋ, ЕКС ДИ РЕК ТОР ЦЗСР-а, ТУЖИО ГРАД

Про цес са изве сним кра јем

Поводом 500 година Котор-
ског карневала, од 2. до 11.
фебруара одржане су тради-
ционалне зимске карневал-
ске свечаности, на којима су
гости били представници
Панчевачког карневала.
Которски карневал ове годи-
не прославља јубилеј – пола
миленијума постојања! Нај-
старија документа у котор-
ском архиву, од 1518. године,
сведоче о најмање петове-
ковној, а вероватно и стари-
јој традицији Которског кар-
невала.

Карневалска група Панче-
вачког карневала у Котору је
освојила треће место за групну

маску „Мускетари”. Зорана
Владу, председник Асоција-
ције „Пријатељи Панчева” и
директор Интернационалног
карневала у Панчеву, овим
поводом је рекла:

– Част нам је и задовољ-
ство што смо били гости
поводом овог великог јуби-
леја. Захваљујемо на госто-
примству и дивним трену-
цима које ћемо памтити.
Након петнаест година
сарадње између Которског и
Панчевачког карневала
поносни смо што Которане
имамо за пријатеље.

Дружење ће бити наставље-
но на лето у нашем граду.

ПАНЧЕВАЧКИ КАРНЕВАЛ У КОТОРУ

Пет векова постојања!

наме ње них за финан си ра ње
уна пре ђе ња без бед но сти. Пре -
ма зако ну, изво ри сред ста ва
за ову наме ну су буџет Репу -
бли ке Срби је, напла ће не нов -
ча не казне за пре кр ша је,
покло ни или при ло зи дати
Репу бли ци или једи ни ци тери -
то ри јал не ауто но ми је одно -
сно локал не само у пра ве.
Посеб на пажња биће обра ће -
на на зоне шко ла, поста вља -
ње детек то ра брзи не кре та ња

подиг ну руке за то. Када је Завод
за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре
у пита њу, у пра те ћој доку мен -
та ци ји сто ји да је изме на про -
гра ма рада за ову годи ну ура -
ђе на на осно ву ствар но обез бе -
ђе них сред ста ва. Пла ни ра се
реста у ра ци ја и кон зер ва ци ја
фре ско ком по зи ци је изнад ула -
зног пор та ла Успен ске цркве,
рекон струк ци ја кро ва Цркве
Све те Ане, сана ци ја спо мен-
-ком плек са Стра ти ште...

око деч јих кре а тив них ради -
о ни ца. У Ива но ву ће дирек -
тор Мар ко Гуран и еки па орга -
ни зо ва ти мани фе ста ци ју
„Рибар ски дани и ноћи”,
Међу на род ни фести вал хар -
мо ни ке „Злат на дир ка”, сусре -
те банат ских Буга ра Пал ће -
на... У Јабу ци ће се бави ти
Деч јим позо ри шним фести -
ва лом, поет ским мара то ном,
лет њим кон цер ти ма... Долов -
ци ће има ти при ли ке да уче -
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Дан Све тог Вален ти на (Дан заљу бље -
них) про сла вља се посред но или непо -
сред но широм све та сва ке годи не 14.
фебру а ра. Иако је извор но пра зник
Про те стант ске и Римо ка то лич ке
цркве, постао је зани мљив широ ким
народ ним маса ма нај ви ше због број -
них филм ских оства ре ња која су се
бави ли овом тема ти ком.

Пре да ња кажу да је Вален тин био
погу бљен јер је вен ча вао вој ни ке,
што је тада шњи рим ски цар Кла у -
ди је II стро го забра нио, сма тра ју ћи
да су оже ње ни мушкар ци лоши вој -
ни ци. Пре ма веро ва њу, док је одла -
зио да му одру бе гла ву, Вален тин је
сле пој там ни ча ре вој ћер ки послао
писмо са жутим шафра ном у знак
захвал но сти за ука за ну пажњу. Било
је пот пи са но „од твог Вален ти на”.
Овај дан је први пут с роман тич ном
љуба вљу пове зан у 14. веку у кру го -
ви ма бли ским Џефри ју Чосе ру,
енгле ском песни ку позног сред њег
века. У то вре ме међу углед ним људи -
ма била је попу лар на тзв. отме на
љубав. До 15. века ова прак са је пре -
ра сла у то да заљу бље ни сво ју љубав
иска зу ју цве ћем, слат ки ши ма и
честит ка ма.. Дана шња обе леж ја Дана
заљу бље них су црве ни срцо ли ки

покло ни, играч ке или фигу ре у обли -
ку Купи до на.

По јули јан ском кален да ру, на овај
дан про сла вља се Све ти Три фун,
заштит ник вино ве лозе, вино гра дар -
ства и вина.

Пита ли смо наше сугра ђа не да ли
они обе ле жа ва ју Дан заљу бље них.

СЛА ВИ ЦА ЂУЛИ НАЦ, неза по сле на: 
– Ја сам ста ри ја, а то је више за мла -

де. Они тре ба да ужи ва ју. Пра во слав ци
тог дана обе ле жа ва ју Све тог Три фу на,
а като ли ци Све тог Вален ти на, али се
код нас то зове Дан заљу бље них. 

СТА НА ТОПИЋ, пен зи о нер ка:
– Лепо је и што је Дан заљу бље них

и Све ти Три фун. Код нас се тај дан
про сла вљао због вино гра да, није било
тако уоби ча је но да се про сла вља као
Дан заљу бље них. 

БОЖИ ДАР МИЛЕ ТИЋ, 
про свет ни рад ник у пен зи ји:

– Не знам мно го о том пра зни ку, али
подр жа вам њего во обе ле жа ва ње. Боље
је да буде мо заљу бље ни него да мисли -
мо све нај го ре јед но о дру гом. Моја
супру га и ја смо рани је обе ле жа ва ли тај
дан, мало све ча ни је него уоби ча је ним

дани ма. Сада смо ско ро шезде сет годи -
на у бра ку и не прак ти ку је мо то више.

ДАВИД ФРАНЦ, пред у зет ник:
– Мислим да је то повод за још

мало пажње пре ма воље ној осо би, за
одла зак на пиће. То је дан када могу
да обе ле жим нешто лепо са сво јом
супру гом. Њој је и рођен дан два дана
после Дана заљу бље них, па то увек
про сла вља мо у паке ту.

ДУШКО ЂОКИЋ, поли циј ски инспек тор:
– Моје гене ра ци је, када сам био

мла ђи, нису сла ви ле Дан заљу бље -
них. То су нам уве ли ови са Запа да.
Ипак, изве дем жену на ручак и тако
обе ле жим тај пра зник. Мислим да то
гене рал но није лоше, при ста ли ца сам
свих све ча но сти и фести ва ла. Лепа је
ствар да се људи дру же. Жена ме увек
изне на ди неким покло ном.

МИЛИ ЦА ВЛА ЈИН, сред њо школ ка:
– Мислим да је обе ле жа ва ње тог

пра зни ка помо дар ство. Не допа да ми
се, јер је код нас тог дана Све ти Три -
фун и мислим да то тако и тре ба да
се сла ви.

Анке ти ра ла 

Мир ја на Марић Велич ко вић

Д. ФРАНЦБ. МИЛЕТИЋ Д. ЂОКИЋ М. ВЛАЈИН

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ТЕ ДАН ЗАЉУ БЉЕ НИХ?

Повод за додат ну пажњу

С. ТОПИЋС. ЂУЛИНАЦ

ХРОНИКА

ЦЕН ТРАЛ НА ПРО СЛА ВА ПРЕ ШЕР НО ВОГ ДАНА

НАЈ ВЕ ЋИ СЛО ВЕ НАЧ КИ КУЛ ТУР НИ 
И ДРЖАВ НИ ПРА ЗНИК

Удру же ње Сло ве на ца „Логар ска доли -
на” из Пан че ва, које има подру жни цу
у Кови ну. У том месту овај пра зник
се обе ле жа ва од 2013, у орга ни за ци ји
ОШ „Ђура Јак шић”, ковин ског Цен -
тра за кул ту ру и пан че вач ког удру же -
ња, уз подр шку Општи не Ковин.

С. Трај ко вић

Међу зва ни ца ма амба са дор
Репу бли ке Сло ве ни је у
Бео гра ду, бео град ски 
над би скуп...

„Пепел ин кри” и „Дан
љубе зни”

У орга ни за ци ји Удру же ња Сло ве на ца
„Логар ска доли на” из Пан че ва, у
ковин ском Цен тру за кул ту ру 8. фебру -
а ра одр жа на је цен трал на про сла ва
Пре шер но вог дана, нај зна чај ни јег сло -
ве нач ког кул тур ног пра зни ка.

У позо ри шној сали, пред више од
300 посе ти ла ца, међу који ма су били
и висо ки гости из јав ног, кул тур ног и
поли тич ког живо та Сло ве ни је и Срби -
је, поздрав ни говор одр жао је Јосип
Вебер, пред сед ник пан че вач ког удру -
же ња.

Игро каз „Воли мо Сло ве ни ју”
Про сла ви су при су ство ва ли Њего ва
ексе лен ци ја Вла ди мир Гаспа рич, амба -
са дор Репу бли ке Сло ве ни је у Бео гра ду,
Роман Веик слер, заме ник амба са до ра
и опу но мо ће ни мини стар, мон си њор
Ста ни слав Хоче вар, бео град ски над -
би скуп, Сања Петро вић, пред сед ни ца
Општи не Ковин, деле га ци ја Наци о -
нал ног саве та сло ве нач ке наци о нал -
не мањи не у Срби ји с пред сед ни ком
Сашом Вер би чем на челу и пред став -
ни ци сло ве нач ких удру же ња из Бео -
гра да, Новог Сада, Зре ња ни на, Вршца,
Гуду ри це, Беле Цркве, Руме, Ниша,
Костол ца, Кови на и Пан че ва. Деле га -
ци ју нашег гра да пред во дио је гра до -
на чел ник Саша Павлов.

Поред Вебе ра, при сут ни ма су се
обра ти ли и амба са дор Вла ди мир
Гаспа рич, Саша Вер бич и Сања Петро -
вић.

Зани мљив игро каз под нази вом
„Воли мо Сло ве ни ју” при ре ди ли су
уче ни ци ОШ „Ђура Јак шић” из Кови -
на. Чла но ви реци та тор ске сек ци је

на про сла ва Пре шер но вог дана одр -
жи у Нишу у орга ни за ци ји Дру штва
Сло ве на ца „Фран це Пре ше рен”.

У Пан че ву од 2010. годи не
Пре шер нов дан је кул тур ни и држав -
ни пра зник у Репу бли ци Сло ве ни ји.
Тог, нерад ног дана у целој земљи се
при ре ђу ју разни кул тур ни про гра ми

ОШ „Олга Петров” из Банат ског Бре -
стов ца реци то ва ли су песме Фран ца
Пре шер на и Ото на Жупан чи ча. У
про гра му су уче ство ва ли и пола зни -
ци почет ног кур са сло ве нач ког јези -
ка и чла но ви Удру же ња Сло ве на ца
„Логар ска доли на”. Гости су има ли
при ли ку да ужи ва ју у про мо тив ним
фил мо ви ма о Сло ве ни ји, доку мен -
тар ном фил му о Фран цу Пре шер ну,
али и у видео-спо то ви ма сло ве нач -
ког ансам бла „Авсе ни ки” и леген дар -
не сло ве нач ке гру пе „Пепел ин кри”,
која је с нуме ром „Дан љубе зни”
насту пи ла на „Песми Евро ви зи је”
дав не 1975.

Након завр шет ка про гра ма пред -
став ни ци удру же ња Сло ве на ца из неко -
ли ко гра до ва у Срби ји покре ну ли су
ини ци ја ти ву да се наред на цен трал -

и мани фе ста ци је. Сла ви се 8. фебру -
а ра, на дан смр ти вели ког сло ве нач -
ког књи жев ни ка и песни ка Фран ца
Пре шер на, који је рођен у месту Врба
3. децем бра 1800, а умро у Кра њу 8.
фебру а ра 1849.

Тим пово дом се сва ке годи не у Сло -
ве ни ји орга ни зу је вели ка про сла ва на
којој се доде љу ју „Пре шер но ве награ -
де” за врхун ска достиг ну ћа у обла сти
кул ту ре и умет но сти. Прва мани фе -
ста ци ја пово дом овог пра зни ка одр -
жа на је 1941, а тра ди ци ја је наста -
вље на након завр шет ка Дру гог свет -
ског рата. Дан се обе ле жа ва у свим
земља ма у све ту где живе Сло вен ци и
где посто је удру же ња Сло ве на ца.

Пре шер нов дан је први пут у Пан -
че ву обе ле жен 2010, а од 2013. годи -
не мани фе ста ци ју редов но при ре ђу је

Кул тур но-кули нар ски дога ђај –
Шести међу на род ни фести вал руске
сала те – у орга ни за ци ји Дру штва
срп ско-руског при ја тељ ства „Доси -
теј Обра до вић” из нашег гра да и уз
помоћ Тури стич ке орга ни за ци је Пан -
че ва биће одр жан у субо ту, 17. фебру -
а ра, од 17 сати, у Дому Вој ске Срби -
је. Мани фе ста ци ја је интер на ци о -

нал ног карак те ра, а циљ јој је про -
мо ви са ње руске сала те, за мно ге
наро де наци о нал ног кули нар ског
спе ци ја ли те та, који је једин ствен по
томе што га сва ки народ и дома -
ћин ство спре ма ју по свом рецеп ту.

У 17 сати так ми ча ри ће зау зе ти
сво ја места и поста ви ти сала те како
би коми си ја могла да поч не да ради.

Пошто чла но ви жири ја оце не спе -
ци ја ли те те, у 19 сати у салу ће ући и
посе ти о ци. Од 19.30 до 20.30 биће
про гла ше ни побед ни ци и доде ље не
дипло ме и награ де.

Орга ни за то ри оче ку ју да ће овом
дога ђа ју при су ство ва ти вели ки број
пред став ни ка амба са да при ја тељ -
ских зема ља, пред став ни ци Вла де и

Вој ске Срби је, дру шта ва срп ско-
-руског при ја тељ ства из мно гих гра -
до ва, наци о нал них зајед ни ца, поли -
тич ких пар ти ја, као и при вред ни ци
и цркве ни вели ко до стој ни ци. Тако -
ђе, наја вљу ју да ће пре ма ши ти про -
шло го ди шњи број уче сни ка од пре -
ко 100 так ми ча ра и више сто ти на
посе ти ла ца.

ФЕСТИ ВАЛ РУСКЕ САЛА ТЕ

Про мо ви са ње ори ги нал ног
спе ци ја ли те та

САСТА НАК ПРИ ВРЕД НИ КА

Пред сед ни ца Општи не Ковин Сања Петро вић орга ни зо ва ла је при јем за

висо ке зва ни це из Амба са де Репу бли ке Сло ве ни је, Бео град ске над би ску -

пи је, Наци о нал ног саве та сло ве нач ке наци о нал не мањи не и гра да Пан -

че ва.

Том при ли ком Сања Петро вић је пред ста ви ла Општи ну Ковин, њен

исто ри јат, као и при род не, тури стич ке и при вред не потен ци ја ле. Дого во -

ре но је да се на про ле ће у Кови ну одр жи зајед нич ки саста нак пред став -

ни ка сло ве нач ке амба са де и сло ве нач ких при вред ни ка с послов ним

људи ма с под руч ја јужног Бана та.

ОТВО РЕ НА ИЗЛО ЖБА

У гале ри ји Цен тра за кул ту ру у Кови ну овом при ли ком отво ре на је изло -

жба „Зна ме ни ти Сло вен ци у Срби ји” ауто ра Мари је Вау де и Нико ле Пили -

по ви ћа. Пред ста вље не су 24 осо бе које су живе ле на овим про сто ри ма

током 20. века и сво јим делом обо га ти ле јав ни и кул тур ни живот и у вели -

кој мери допри не ле раз во ју дру штве них нау ка, тех ни ке и меди ци не у

Срби ји.

Изло жба ће бити отво ре на до кра ја фебру а ра, након чега ће бити пре -

се ље на у оста ле вој во ђан ске гра до ве где делу ју сло ве нач ка удру же ња.



У хоте ли ма „Релакс” у Кова -
чи ци и „Вој во ди на” у Зре ња -
ни ну, од 8. до 10. фебру а ра,
одр жа ни су тре нин зи за ани -
ма то ре у тури зму у орга ни за -
ци ји При вред не комо ре Срби -
је – Реги о нал не при вред не
комо ре Јужно ба нат ског управ -
ног окру га. Две гру пе од по
два де сет пола зни ка биле су у
при ли ци да уна пре де кому ни -
ка ци о не и пре зен та ци о не
вешти не, али и да упо зна ју нови
реги о нал ни тури стич ки про из -
вод „Еко Тамиш”.

Циљ тре нин га је сти ца ње и
уна пре ђи ва ње тео риј ских и
прак тич них зна ња и вешти на
из обла сти кому ни ка ци је и пре -
зен та ци је, као и њихо ве при -

ме не у посло ви ма тури стич -
ког ани ма то ра, али и дру гих
посло ва који зах те ва ју рад с
људи ма.

Првог дана у фоку су су били
тео ри ја и уче ње о основ ним
тех ни ка ма ефи ка сне кому ни -
ка ци је, а дру гог дана усле ди ли

су диску си ја и вежбе на тему
напред них тех ни ка кому ни ка -
ци је и кому ни ци ра ња с тешким
саго вор ни ком и прак ти чан рад
– пре зен та ци ја по избо ру. Тре -
ћег дана је пред ста вљен про је -
кат/про из вод „Еко Тамиш” и
ради ло се на при ме ни нау че -
них тех ни ка у пре зен та ци ји
„Еко Тами ша”.

Тре нин зи су рађе ни пре ма
нај бо љим међу на род ним прак -
са ма и широ ком спек тру зна -
ња струч ња ка из ове обла сти,
што је укљу чи ва ло интер ак тив -
ност и при ме ре из ствар ног
живо та.

По завр шет ку тре нин га свим
уче сни ци ма су уру че ни цер ти -
фи ка ти.

ТРО ДНЕВ НЕ ОБУ КЕ У КОВА ЧИ ЦИ И ЗРЕ ЊА НИ НУ

Тре нин зи за ани ма то ре у тури зму

ИЗЛО ЖБА ФОТО ГРА ФИ ЈА ПЕТРА ДЕШИ ЋА

МОЈА СЛО ВАЧ КА ПРИ ЧА
Живот Сло ва ка из
два де сет чети ри села
у Вој во ди ни

Три де сет чети ри
фото гра фи је 

При су ство ва ла Њ. е.
Даг мар Реп че ко ва,
амба са дор ка Сло вач ке
у Репу бли ци Срби ји

У Народ ном музе ју Пан че во у
сре ду, 7. фебру а ра, све ча но је
отво ре на изло жба фото гра фи -
ја „Моја сло вач ка при ча” Петра
Деши ћа.

Отва ра њу је при су ство ва ла
Њ. е. Даг мар Реп че ко ва, амба -
са дор ка Сло вач ке у Репу бли ци
Срби ји, а Бра ти сла ва Лаћа рак
гово ри ла је у име оправ да но
одсут ног Мом чи ла Баби ћа,
ново и ме но ва ног амба са до ра
Срби је у Репу бли ци Сло вач кој.

Изло жба фото гра фи ја „Моја
сло вач ка при ча” пре зен ту је
живот Сло ва ка из 24 села с
про сто ра Вој во ди не. Чине је 34
фото гра фи је наста ле током
четво ро го ди шњег рада на тере -
ну, а посе бан акце нат је ста -
вљен на сло вач ку народ ну
ношњу, која пред ста вља почет -
ну импре си ју фото гра фа.

Аутор ски про је кат је почео у
јуну 2014. годи не, када је Петар
Дешић фото гра фи сао мису у
като лич кој цркви Пре све тог
Трој ства у селу Селен ча, а завр -

шен је окто бра 2017. годи не у
еван ге лич кој цркви у селу Пади -
на на про сла ви 500 годи на
рефор ма ци је Мар ти на Луте ра.

На фото гра фи ја ма се могу
виде ти при зо ри деце, ране
мла до сти, одно са ста ри јих и
мла ђих људи, затим пор тре -
ти ста ри јих људи, а изло жба
се завр ша ва фото гра фи јом
јед не госпо ђе на гро бљу на
дан Свих све тих, као крат ки
осврт на сам живот. Изло жба
при ка зу је начин живо та овог
наро да.

– Дра го ми је да орга ни зу је мо
ова кве изло жбе. Оне одр жа ва ју и
подр жа ва ју зајед нич ки живот свих
етнич ких зајед ни ца које живе
веко ви ма у сло зи у миру – иста -
као је дирек тор Народ ног музе ја
Пан че во Миро слав Бир цлин.

О сво јим импре си ја ма о изло -
жби гово ри ла је и амба са дор ка
Даг мар Реп че ко ва. Она је нагла -
си ла да иако јој није први пут да
види ову изло жбу, сва ки пут се
изне на ди коли ко је она див на.

– Аутор Петар Дешић је чети -
ри годи не ско ро живео са овим

људи ма. Није само одсли као
куће и ношње и оти шао. Упра -
во зато сва ка фото гра фи ја има
сво ју при чу и душу, а то је и
њего ва при ча и душа – рекла
је амба са дор ка Сло вач ке у
Срби ји.

Она је дода ла да се нада да
ће изло жба у неком тре нут ку
бити пред ста вље на и у Сло вач -
кој, упра во због њеног ква ли -
те та и искре но сти.

Изло жба је отво ре на до 28.
фебру а ра, а улаз за све посе ти -
о це је бес пла тан.

Орга ни за ци ја за хра ну и
пољо при вре ду УН (FAO –
Food and Agriculture Orga-
nization) про гла си ла је 2016.
годи ном маху нар ки с циљем
да се подиг не свест о маху -
нар ка ма као састав ном делу
здра ве хра не и под стак не
њихо ва про из вод ња. Маху -
нар ке су засту пље не у Срби -
ји у про из вод њи и у људ -
ској исхра ни. Спа да ју у поро -
ди цу биља ка коју чини око
730 родо ва са 19.500 врста.
Име су доби ле по карак те -
ри стич ном пло ду – маху ни,
а због изгле да цве та позна -

те су и  као леп тир ња че. Ове
биљ ке су изу зет но хран љи -
ве, а њихов узгој ни нај ма -
ње не угро жа ва живот ну сре -
ди ну. Дру го, маху нар ке
поред хран љи во сти има ју и
леко ви то деј ство, посеб но
на кар ди о ва ску лар ни
систем, јер ути чу на сма ње -
ње крв ног при ти ска и холе -
сте ро ла и нај ве ћи су извор
при род них про те и на.

У ову поро ди цу спа да
вели ки број еко ном ски
важних биља ка – соја, пасуљ,
гра шак, багрем, бора ни ја,
кики ри ки, лебле би је, боб и
сочи во, кики ри ки, али и
одре ђен број мање позна -
тих, као што су азу ки пасуљ,
боб, састри ца, писка ви ца, о
који ма ћемо писа ти у наред -
ним бро је ви ма недељ ни ка
„Пан че вац”. У маху нар ке се

убра ја ју мно го број не врсте
повр ћа, али и инду стриј ског
биља, од којих доби ја мо
читав низ про из во да.

За све маху нар ке карак -
те ри стич но је да има ју вели -
ки агро тех нич ки зна чај.
Наи ме, на њихо вим корен -
ским квр жи ца ма нала зе се
бак те ри је азо то фик са то ри,
које земљи ште обо га ћу ју азо -
том. То се одра жа ва на зна -
чај ну уште ду ђубри ва нео п -
ход них усе ви ма који се
после њих гаје. Због тога
зау зи ма ју посеб но место у
орган ској про из вод њи.

Наве шће мо само неке од
агро тех нич ких могућ но сти
које доби ја мо гаје њем маху -
нар ки. Крм не биљ ке – луцер -
ка или црве на дете ли на у
сме ши с тра вом тако ђе се
кори сте као зеле ни шно
ђубри во. Зрна сте маху нар ке
– соја и дру ге врсте маху -
нар ки, гра шак, лупи на. Међу -
у се ви се кори сте као сточ на
хра на или зеле ни шно ђубри -
во. Током лета то су гра хо -
ри ца и раз ли чи те врсте дете -
ли не, а током зиме маља ва
гра хо ри ца, дете ли на инкар -
нат ка, ози ми сточ ни гра шак
итд. Маху нар ке с пашња ка
су бела дете ли на, гра хо ри ца
и дру ге врсте дете ли на. Азо -
ла расте на пирин ча ним
пољи ма под водом, а легу -
ми но зно дрве ће у агро шум -
ским систе ми ма.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ
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Маху нар ке – кори сне 
и гаје не и дивље

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Страну припремила
Мирјана Марић 

Величковић

Двадесет седма манифестаци-
ја „Недеља квалитета 2018" биће
одржана од 28. фебруара до 2.
марта у просторијама Привред-
не коморе Србије у Београду.

Ову тра ди ци о нал ну мани фе -
ста ци ју орга ни зу ју Фон да ци ја
за кул ту ру ква ли те та и извр -
сност – РОСЕ и часопис „Ква-
литет и изврсност", под покро-
витељством Министарства при-

вреде и у сарадњи с Привред-
ном комором Србије.

Саветовање окупља експерте
из области квалитета - стручња-
ке из науке и привреде, с циљем
да се укаже на нове трендове и
захтеве унапре ења квалитета на
путу ка пословној изврсности,
уз могућност размене искустава
и дружења с пословним партне-
рима. Овом при ли ком биће уру -

чен и „Оскар ква ли те та 2018”.
Награ да је уста но вље на 1994.
годи не и доде љу је се од 1995.
годи не, нај пре као награ да за
ква ли тет, а од 2000. годи не као
награ да за послов ну извр сност.
„Оскар ква ли те та” кре и ран је по
угле ду на Европ ску награ ду за
послов ну извр сност (EFQM Excel-
lence Award). Од 2013. годи не
доде љу је се и Награ да за послов -

ну извр сност за орга ни за ци је ван
тери то ри је Репу бли ке Срби је.

Програм манифестације
може се пронаћи на сајту
www.fqce.org.rs.

НЕДЕ ЉА КВА ЛИ ТЕ ТА 2018.

Нови трен до ви и уна пре ђе ње ква ли те та

Наци о нал на слу жба за запо -
шља ва ње рас пи са ла је 14.
фебру а ра 2018. годи не јав не
пози ве/кон кур се с циљем реа -
ли за ци је про гра ма и мера
актив не поли ти ке запо шља ва -
ња пред ви ђе них Про гра мом
рада за 2018. годи ну.

Акци о ним пла ном запо шља -
ва ња за 2018. годи ну, који је
усво ји ла Вла да Срби је, пред -
ви ђе но је да за актив не мере
запо шља ва ња ове годи не буде

издво је но 3,65 мили јар ди дина -
ра из сред ста ва Наци о нал не
слу жбе, као и додат них 550
мили о на дина ра за осо бе са
инва ли ди те том.

Сви јав ни пози ви/кон кур си
отво ре ни су до 30. новем бра
2018. годи не, осим јав ног кон -
кур са за орга ни зо ва ње спро во -
ђе ња јав них радо ва на који ма
се анга жу ју неза по сле на лица
и јав ног кон кур са за орга ни зо -
ва ње спро во ђе ња јав них радо ва

на који ма се анга жу ју неза по -
сле не осо бе са инва ли ди те том,
који су отво ре ни до 2. апри ла
2018. годи не, као и јав ног пози -
ва неза по сле ни ма за доде лу суб -
вен ци је за само за по шља ва ње и
јав ног пози ва неза по сле ни ма
ром ске наци о нал но сти за доде -
лу суб вен ци је за само за по шља -
ва ње, који су отво ре ни до 16.
апри ла 2018. годи не.

Јав ни пози ви и кон кур си
Наци о нал не слу жбе за запо -

шља ва ње биће обја вље ни у
новом бро ју публи ка ци је
„Посло ви”, број 764/765, и на
сај ту Наци о нал не слу жбе за
запо шља ва ње: www.nsz.gov.rs.

Инфор ма ци је о јав ним пози -
ви ма и кон кур си ма сва заин -
те ре со ва на лица могу доби ти
и у сва кој орга ни за ци о ној једи -
ни ци НСЗ-а или путем Позив -
ног цен тра НСЗ-а, пози вом на
број 0800/300-301 (бес пла тан
позив из фик сне теле фо ни је).

НАЦИ О НАЛ НА СЛУ ЖБА ЗА ЗАПО ШЉА ВА ЊЕ

Рас пи са ни јав ни пози ви и кон кур си

Сви прав ни субјек ти с под -
руч ја Ауто ном не Покра ји не
Вој во ди не могу уче ство ва ти
у јав ној рас пра ви о Нацр ту
зако на о накна да ма за кори -
шће ње јав них доба ра која је
тре нут но у току. Јав на рас -
пра ва је поче ла 3. јану а ра и

тра ја ће до 28. фебру а ра. Ком -
пле тан текст Нацр та зако на с
при ло зи ма и обра сцем за под -
но ше ње при мед би, пред ло га
и суге сти ја на Нацрт зако на о
накна да ма може се пре у зе ти
са сај та Мини стар ства финан -
си ја Репу бли ке Срби је.

НАЦРТ ЗАКО НА О НАКНА ДА МА 
ЗА КОРИ ШЋЕ ЊЕ ЈАВ НИХ ДОБА РА

Јав на рас пра ва 
до 28. фебру а ра



У петак, 23. фебру а ра, на сце -
ни Кул тур ног цен тра биће
изве де не пред ста ве „Из почет -
ка” и „Лини ја”, у који ма игра
Пан чев ка Ана Брет шнај дер.

Пред ста ва „Из почет ка” је
пси хо ло шка дуо дра ма по
моти ви ма дра ме „Square
One” Сти ва Теши ћа, која
гово ри о савре ме ним мушко-
жен ским одно си ма. То је
при ча о при хва та њу, амби -
ци ји и о поро ди ци и гене зи
јед не инстант љуба ви. Пред -
ста ву је режи рао Зоран Зару -
би ца, а поред наше сугра -
ђан ке, у њој игра и Милош
Тана ско вић.

Одмах након прве пред ста ве
биће оди гра на и „Лини ја”, моно -
драм ска пан то ми ма по моти -
ви ма црта ног фил ма „Ла Линеа”
Освал да Каван до ли ја. Аутор
пред ста ве и глу ми ца је Ана
Брет шнај дер. Пред ста ва пра ти
живот ни пут јед не жене – Лини -
је, која наи ла зи на живот не пре -
пре ке и савла ђу је их хода ју ћи
сво јом већ исцр та ном пута њом.
Језик који кори сти је уни вер -
за лан и разу мљив широм све -
та. Пред ста ва је наме ње на ста -
ри ји ма од шесна ест годи на.

Пред ста ве тра ју осам де сет
мину та без пау зе.

М. М. В.

Удру же ње Руса и пото ма ка
„Рома шка” одр жа ће мани фе -
ста ци ју „Масле ни ца” у неде -
љу, 18. фебру а ра, од 14 до 16
сати, у дво ра ни „Апо ло”.

Том мани фе ста ци јом обе -
ле жа ва се тра ди ци о нал ни
руски пра зник, а ове вече ри
у Пан че ву ће се пети пут оку -
пи ти Руси, њихо ви потом ци
и сви љуби те љи руске кул ту -
ре. На репер то а ру ће бити

руске песме, које ће изво ди -
ти Ната ли ја Биро (кла ви ја ту -
ре) и Лена Ста ни са вље вић
(гита ра), а насту пи ће и мажо -
рет ки ње „Пан че вач ке лави -
це” и соли сти ансам бла „Рома -
шка”.

Мани фе ста ци ју су подр жа -
ли Тури стич ка орга ни за ци ја
Пан че ва и Дом омла ди не Пан -
че во.

М. М. В.
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ПОТ ПИ САН СПО РА ЗУМ О САРАД ЊИ НИС-а И МИНИ СТАР СТВА ПРО СВЕ ТЕ

ПОДР ШКА РАЗ ВО ЈУ ОБРА ЗО ВА ЊА, 
НАУ КЕ И ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ 

НА СЦЕ НИ КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА

Две пред ста ве 

Уса вр ша ва ње кадра 
и акре ди та ци ја нових
сту диј ских про гра ма

Уна пре ђи ва ње рада у
шко ла ма 

НИС и Мини стар ство про све -
те, нау ке и тех но ло шког раз во -
ја пот пи са ли су про шле неде -
ље мемо ран дум о сарад њи којим
је предвиђенo зајед нич ко дело -
ва ње у обла сти нау ке и обра зо -
ва ња. Спо ра зум су пот пи са ли
Мла ден Шар че вић, мини стар
про све те, нау ке и тех но ло шког
раз во ја, и Кирил Тјур де њев,
гене рал ни дирек тор НИС-а.

Мемо ран ду мом ће бити успо -
ста вљен уза јам ни рад на уса -
вр ша ва њу кадра за науч но и стра -
жи вач ки рад, акре ди та ци ја
нових сту диј ских и настав них
про гра ма на факул те ти ма и у
сред њим шко ла ма за обра зов -
не про фи ле у скла ду с потре -
ба ма ком па ни је, раз вој и уна -
пре ђе ње струч ног уса вр ша ва -
ња запо сле них у про све ти, као
и сти пен ди ра ње нај бо љих уче -
ни ка и сту де на та у земљи и
ино стран ству. Сарад ња обу хва -
та и опре ма ње обје ка та у уста -
но ва ма основ ног, сред њег и
висо ког обра зо ва ња, као и рад
на попу ла ри за ци ји руског јези -
ка. Све ча но пот пи си ва ње овог
зна чај ног доку мен та одр жа но
је у про сто ри ја ма Цен тра за
про мо ци ју нау ке, које је НИС
опре мио у окви ру про гра ма
„Зајед ни ци зајед но”.

При вре да и држа ва
Кирил Тјур де њев, гене рал ни
дирек тор НИС-а, овом при ли -
ком је иста као да ће ком па ни ја
наста ви ти да ула же у про јек те
подр шке обра зо ва њу мла дих у
скла ду са сво јим сло га ном
„Будућ ност на делу”.

– У овој годи ни оче ку је мо да
ће чак 25 мла дих струч ња ка –
сти пен ди ста НИС-а поста ти
наше коле ге и на то смо посеб -
но поно сни. Веру је мо да подр -
шка обра зо ва њу доно си две
добро би ти: ула же мо у сво ју
будућ ност и пома же мо напрет -
ку целе зајед ни це. Енер ги ја зна -
ња биће и нада ље важан део
наше стра те ги је – рекао је
Кирил Тјур де њев.

С дру ге стра не, Мла ден Шар -
че вић, мини стар про све те, нау -
ке и тех но ло шког раз во ја, изра -
зио је задо вољ ство што је НИС
као ком па ни ја познат по ула га -
њу у нау ку, зна ње и мла де људе.

– Ово је пра ва помоћ и подр -
шка која нама, уста но ва ма, тре -
ба, а то је опре ма ње шко ла и
каби не та, сарад ња с висо ко -
школ ским уста но ва ма, раз ме -
на зна ња. Мислим да ће ова
сарад ња не само у 2018. годи -
ни већ и у наред ним годи на ма
бити за добро бит уче ни ка и
сту де на та Срби је, сва ка ко и за
ком па ни ју, која ће има ти струч -
ну рад ну сна гу – нагла сио је

мини стар про све те, нау ке и тех -
но ло шког раз во ја.

При вре да и држа ва
Пре ма речи ма над ле жних из
НИС-а, пот пи си ва ње мемо ран -
ду ма о сарад њи с Мини стар -
ством про све те, нау ке и тех но -
ло шког раз во ја пред ста вља
наста вак про мо ци је ула га ња у
обра зо ва ње које руско-срп ски
нафт ни гигант спро во ди већ
пет годи на кроз „Енер ги ју зна -
ња”. Тако је до сада кроз овај
про грам оства ре на сарад ња са
47 међу на род них науч них и
обра зов них уста но ва у земљи
и ино стран ству, сти пен ди ра но
је више од 90 сту де на та, опре -
мље но гото во 50 каби не та, лабо -
ра то ри ја и учи о ни ца у гра до -
ви ма широм Срби је и орга ни -
зо ва не су 33 олим пи ја де зна ња
из физи ке, хеми је, мате ма ти -
ке и руског јези ка.

Само у про те клој годи ни
нафт ни гигант је пот пи сао уго -
во ре о сарад њи са Еко ном ским
факул те том Уни вер зи те та у Бео -
гра ду, Фило ло шким факул те -
том Уни вер зи те та у Бања лу ци,

Инсти ту том „Михај ло Пупин”
у Бео гра ду, Орга ни за ци јом срп -
ских сту де на та из ино стран -
ства, као и с Гим на зи јом Пирот,
Висо ком тех нич ком шко лом у
Зре ња ни ну и три сред ње струч -
не шко ле у Пан че ву. Тако ђе,
ком па ни ја је наста ви ла сарад -
њу с доса да шњим парт нер ским
факул те ти ма – уни вер зи те ти -
ма у Новом Саду и Бео гра ду,
као и са Истра жи вач ком ста -
ни цом Пет ни ца. У скла ду са
сво јим кор по ра тив ним сло га -
ном „Будућ ност на делу”, НИС
посеб ну пажњу посве ћу је ула -
га њу у мла де и њихо во обра зо -
ва ње. За свој допри нос обра зо -
ва њу у Срби ји НИС је прва ком -
па ни ја која је добит ник пре сти -
жног при зна ња „Све то сав ска
награ да” коју доде љу је Мини -
стар ство про све те, нау ке и тех -
но ло шког раз во ја.

Да под се ти мо, Машин ска
шко ла Пан че во и Тех нич ка
шко ла „23. мај” укљу че не су у
НИС-ов про грам подр шке сред -
њим струч ним шко ла ма.

З. Станижан

У НЕДЕ ЉУ, 18. ФЕБРУ А РА

„Масле ни ца” у Пан че ву

МИР ЈА НА ЈАК ШИЋ ТОДО РО ВИЋ 
ПОКЛА ЊА КЊИ ГЕ

„Тапи се ри је” за све 
шко ле

Про мо ци ја зби р ке при ча „Умо -
р ни као пси” Пан чев ца Мило -
ша К. Или ћа, коју је обја ви ла
„Пар ти зан ска књи га”, одр жа -
на је у четвр так, 8. фебру а ра, у
дво ра ни „Апо ло” Дома омла -
ди не.

У књи зи се нала зи осам при -
ча које гово ре о поро ди ци из
визу ре како је аутор дожи вља ва.

– Поку ша вам да поро ди цу
као ћели ју дру штва деми сти -
фи ку јем, рас ту рим и при ка жем
каква она данас јесте. Све при -
че гово ре о про бле ми ма који се
у њој јавља ју, а ника да се не
изно се јав но – рекао је Илић.

Поред поро ди це као такве,
карак те ри стич но је да аутор
поку ша ва да пот пу но ого ли

одно се, до гра ни це пор но гра -
фи је.

– Секс кори стим да кроз још
један при мер пока жем оту ђе -
ност међу људи ма, која је срж
погре шно схва ће них поро дич -
них одно са – исти че писац.

Милош К. Илић, поред при -
ча, пише дра ме и песме и за
мно ге сво је радо ве добио је вред -
на при зна ња. Поред свог име на,
кори сти још три псе у до ни ма,
које он ипак нази ва хете ро ни -
ми ма, јер с дру гим име ном мења
и стил писа ња и има дру га чи ји
однос пре ма оно ме што пише.

О књи зи, дра ма ма и крат -
ким при ча ма са ауто ром је раз -
го ва рао књи жев ник Вуле
Журић. М. М. В.

ЗБИ Р КА ПРИ ЧА МИЛО ША К. ИЛИ ЋА

Про мо ци ја књи ге „Умо р ни као пси”

Тим за бор бу про тив трго ви не
људи ма Терен ске једи ни це
Црве ног крста Пан че во наста -
вио је и током дру гог полу го ђа
да ради на инфор ми са њу деце
и мла дих о пре вен ци ји трго -
ви не људи ма као јед ном од нај -
ве ћих про бле ма дана шњи це.
Послед ња у низу таквих ради -
о ни ца одр жа на је у поне де љак,
5. фебру а ра, у Основ ној шко -
ли „Васа Жив ко вић”.

Волон тер ке Црве ног крста и
еду ка тор ке Тима за бор бу про -
тив трго ви не људи ма Мари ја
Дим ко вић, Анђе ла Попо вић и
Мари ја Мишља нов су уче ни -
ци ма јед ног оде ље ња осмог
раз ре да гово ри ле о фено ме ну

трго ви не људи ма и мера ма
опре за које су потреб не мла -
ди ма њихо вог узра ста како би
се зашти ти ли у слу ча ју да неки
од непри јат них сце на ри ја

дожи ве и сами. Укуп но 17 уче -
ни ка актив но је уче ство ва ло у
раз го во ру током пре зен то ва ња
ове важне теме, иско ри стив -
ши при ли ку да кроз диску си ју

са еду ка тор ка ма надо гра де сво -
је зна ње.

Ина че, током првог полу го -
ди шта теку ће школ ске годи не
пан че вач ки огра нак Тима за
бор бу про тив трго ви не људи ма
пости гао је заи ста импре си ван
резул тат: одр жа но је 17 ради о -
ни ца у пет пан че вач ких основ -
них и сред њих шко ла, а овим
еду ка тив ним дру же њи ма при -
су ство ва ло је гото во 500 ђака.
Како наја вљу ју из ове орга ни -
за ци је, сусре ти с децом и омла -
ди ном наста ви ће се и током
пред сто је ћих месе ци како у
шко ла ма на тери то ри ји нашег
гра да, тако и у оним у окол ним
сели ма. Д. К.

АКТИВ НО СТИ ТИМА ЗА БОР БУ ПРО ТИВ ТРГО ВИ НЕ ЉУДИ МА

Лек ци је за без бед ни је детињ ство

Наша сугра ђан ка Мир ја на
Јак шић Тодо ро вић, настав ни -
ца у пен зи ји, покло ни ће по
један при ме рак сво је књи ге
„Тапи се ри је” свим библи о те -
ка ма основ них и сред њих
шко ла на тери то ри ји Пан че -
ва у поне де љак, 19. фебру а -
ра, у 12 сати, у фоа јеу Кул -
тур ног цен тра Пан че ва.

Пози ва ју се сви пред став -
ни ци шко ла да дођу по свој
при ме рак књи ге у којој се
нала зе резул та ти дуго го ди -
шњег истра жи ва ња у обла сти
руко тво ри на. Књи га оби лу је
вели ким бро јем фото гра фи -
ја, као и тек сто ви ма о тех ни -
ка ма и начи ни ма изра де тапи -
се ри ја. М. М. В.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

До сада је једи на могућ ност
поди за ња капа ка била хирур -
шка мето да, која се спро во -
ди ла одстра њи ва њем вишка
коже. Међу тим, недав но се
поја вио апа рат пла зма пен,
који је апсо лут на алтер на ти -
ва хирур ги ји. Овај апа рат кори -
сти јони зо ван гас који висо -
ком тем пе ра ту ром елек трич -
ног лука зате же кожу. Сва ко
при бли жа ва ње игле на врху
олов ке кожи напра ви малу
вар ни цу која оста вља кра сти -
цу вели чи не тач ки це. На тај
начин сти му ли шу се реге не -
ра тив ни про це си у кожи, син -
те за кола ге на и ела сти на.

Овај метод поди за ња капа -
ка спа да у ком фор ну неин ва -
зив ну мето ду. Нема ожи ља ка
нити посто пе ра тив ног лежа -
ња. Ства ра ју се мањи оток,
који тра је два дана, и тач ка -
сте кра сти це, које отпад ну за

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

Поди за ње капа ка

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Састој ци: шест јаја, шест каши ка шеће ра, 3,5 каши ке бра шна и јед -

на каши ка кака оа.

За фил: 2,5 деци ли тра мле ка, 1,5 каши ка бра шна, пет каши ка

шеће ра, 2,5 деци ли тра слат ке павла ке, пола кеси це жела ти на, 80

гра ма коко са и један вани лин-шећер. При пре ма: Уму ти ти пена -

сто белан ца, дода ти шећер и јед но по јед но жуман це. Пажљи во

уме ша ти бра шно и сме су поде ли ти на два дела, па у један део дода -

ти про се ја ни какао. И там ну и све тлу сме су сипа ти у шприц, па пре -

ко масног папи ра наиз ме нич но повла чи ти косе пру ге. Пећи око 20

мину та у рер ни загре ја ној на 200 сте пе ни. Пече ну кору изва ди ти на

вла жну крпу и уви ти у ролат.

Раз му ти ти бра шно и шећер с мало хлад ног мле ка, а пре о ста ло

мле ко загре ја ти и ску ва ти крем. Дода ти кокос и оста ви ти да се охла -

ди. У охла ђе ни крем сипа ти уму ће но слат ко врх ње и жела тин при -

пре мљен по упут ству с кеси це.

Одмо та ти ролат, поде ли ти га на два дела и сва ки део пре ма за ти

при пре мље ним кре мом. Уви ти поно во рола те и добро рас хла ди ти

пре слу же ња. Уме сто два мала, може се напра ви ти и један већи

ролат.

Овај, као и мно ге дру ге сјај не рецеп те може те про на ћи на бло гу „La
cuisine creative”, који се нала зи на адре си kuhinjica-mignone.blogspot.rs.

Пи ше: Лана Белић

Дво бој ни ролат

Аде кват ни усло ви за лече ње
и збри ња ва ње осо ба с мен -
тал ним поре ме ћа јем од изу -
зет ног су зна ча ја за сва ко дру -
штво. Тако зва на деин сти ту -
ци о на ли за ци ја укљу чу је отва -
ра ње слу жби за бри гу о мен -
тал ном здра вљу у зајед ни ци,
а сма ње ње бро ја кре ве та у
пси хи ја триј ским бол ни ца ма.
Овим се пости жу два вео ма
важна циља – укљу чи ва ње у
соци јал ни живот осо ба с мен -
тал ним поре ме ћа јем и опа -
да ње пред ра су да пре ма њима.

Због ети ке ти ра ју ћег ста ва
пре ма душев но обо ле лој осо -
би, поро ди ца често не при -
хва та чиње ни цу да је дошло
до поре ме ћа ја мен тал ног
здра вља, што дово ди до нера -
зу ме ва ња пору ка боле сни ка
и избе га ва ња лече ња. После -
ди це могу бити фатал не по
паци јен та и око ли ну. Нажа -
лост, мар ги на ли зо ва ност пси -
хи ја триј ског паци јен та није
огра ни че на само на њего ву
непо сред ну око ли ну. Може -
мо кон ста то ва ти да је мар ги -
на ли за ци ја вео ма дуго при -
сут на у здрав стве ном систе му.
Бол ни це у који ма су сме ште -
не осо бе с мен тал ним поре -
ме ћа јем гене рал но су у вео -
ма лошем ста њу, руи ни ра не,
с мини му мом обез бе ђе не при -
ват но сти и досто јан ства за
паци јен та. Душев но обо ле ли
нису довољ но упо зна ти са сво -
јим пра ви ма, карак те ри сти -
ка ма боле сти, лече њу и дијаг -

но стич ким про це ду ра ма. Пси -
хи ја три са жаље њем кон ста -
ту ју да се паци јен ти лече
заста ре лим леко ви ма, a нови -
ји и ефи ка сни ји су код нас
вео ма ску пи и дола зе с вели -
ким зака шње њем на наше
тржи ште. После бол нич ког
лече ња паци јент се обич но
вра ћа у сре ди ну која је изне -
дри ла мен тал ну болест, а
поро ди ца и око ли на мисле
да је након хоспи та ли за ци је
про блем решен. Мало је пода -
та ка о бро ју осо ба с мен тал -
ним поре ме ћа јем које су под
редов ним здрав стве ним над -
зо ром, а још мање о они ма
који су пре ки ну ли лече ње.
Еви дент на је потре ба веће
сарад ње здрав стве них уста -
но ва и инсти ту ци ја соци јал -
не зашти те на збри ња ва њу
ових паци је на та. Доса да шња
прак са акти ви ра ња соци јал -
них слу жби само у ситу а ци -
ја ма када о паци јен ту нема
ко да бри не је нео др жи ва.

Поглед на пси хи ја триј ску
болест и трет ман из угла паци -
јен та гово ри више од било
каквог ста ти стич ког или
мони то ринг изве шта ја. Днев -
на бол ни ца зау зи ма висо ко
место у вред но ва њу хума ног
одно са пре ма осо би с мен -
тал ним поре ме ћа јем. Осе ћај
пони же ња који про из ла зи из
затво ре ног, ску че ног про сто -
ра, при ме ње не физич ке или
хемиј ске седа ци је, није при -
су тан у днев ној бол ни ци, у
коју се иде без при си ле и на
добро вољ ној бази. Тре ти ра ње
паци јен та као људ ског бића
и обу ча ва ње соци јал ним
вешти на ма и само стал ном
живо ту, начи ну како да се
живи с боле шћу, има ју огро -
ман зна чај за паци јен та и
њего ву око ли ну. При мер днев -
не бол ни це из наше сре ди не
у којој се ови паци јен ти обу -
ча ва ју вешти на ма кува ња,
рада на ком пју те ру или уче -
ња стра ног јези ка пока зу је да
је могућ дру га чи ји, хума ни ји
трет ман осо ба с мен тал ним
поре ме ћа јем.

Мен тал ни поре ме ћај

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

седам дана. Два дана се не
ква се кап ци, а већ након тре -
ћег дана нор мал но се уми ва -
те и кори сти те пан те нол крем.
Тако ђе, може се ста ви ти пудер
како би се при кри ле тач ки -
це. Сто га се овај трет ман укла -
па у викенд опо ра вак: ура ди -
те га у петак и у поне де љак
сте спрем ни за посао.

Трет ман почи ње дез ин фек -
ци јом капа ка и нано ше њем
ане сте зи је у кре ми. Након два -
де се так мину та ане сте зи ја се
ски да и почи ње се с радом.
Про це ду ра је ско ро без бол на,
а сам рад тра је око два де сет
мину та. Након трет ма на кожа
се не ква си два дана и не кори -
сти се шмин ка, али се често
маже ген та ми цин, а потом
пан те нол. Кра сти це отпа да ју
за седам дана, али је бит но да
саме отпад ну, што зна чи да

ника ко не сме те трља ти кап -
ке. Након тога оста ју црве не
тач ки це још који дан, а пра ви
резул тат се види након месец
дана. Ако има потре бе да се
трет ман поно ви, то ће се ура -
ди ти нај ра ни је за месец дана.

Тако ђе, потреб но је нано -
си ти кре му са заштит ним
фак то ром наред них 30 дана.

Сре ди ном новем бра про шле
годи не за врши о ца дужно сти
дирек то ра Герон то ло шког цен -
тра у Пан че ву име но ва на је
Тања Лукић, која је на то рад но
место пре шла с пози ци је дирек -
тор ке Дома „Спо ме нак”. Тања
Лукић је дипло ми ра ни соци -
јал ни рад ник, а уско је спе ци -
ја ли зо ва на за област соци јал не
реха би ли та ци је. За руко во де ћу
пози ци ју у вели кој уста но ви
каква је пан че вач ки Дом ста -
рих заси гур но ју је пре по ру чи -
ло и то што кон ти ну и ра но уче -
ству је у раз ли чи тим про гра ми -
ма, про јек ти ма и актив но сти -
ма уса вр ша ва ња у соци јал ној
зашти ти, као и то што је кроз
сво је прет ход но рад но иску ство
била усме ре на на рад с посеб -
но осе тљи вом попу ла ци јом.

Три месе ца након што је сту -
пи ла на нову дужност, раз го -
ва ра ли смо с Луки ће вом о све -
му што је досад ура ђе но, али и
о вели ким пла но ви ма чија је
реа ли за ци ја изве сна у бли ској
будућ но сти.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Који су вас све
посло ви доче ка ли у Герон то -
ло шком цен тру и шта сте ради -
ли током про те клих сто дана?

ТАЊА ЛУКИЋ: Моје име но -
ва ње се дого ди ло на кра ју кален -
дар ске годи не, који је по сво јој
при ро ди спе ци фи чан, јер озна -
ча ва пери од када се сво де рачу -
ни и када се завр ша ва оно што
је у тој годи ни запо че то. Самим
тим ме је саче као оби ман и
ком плек сан посао, који сам
мора ла у року од месец и по
дана да завр шим. Било ми је
од при о ри тет не важно сти да се
од тре нут ка мог дола ска у уста -
но ву нео ме та но и ква ли тет но
оба вља ју све актив но сти које се
директ но тичу наших кори сни -
ка, почев од сме шта ја ста рих
лица, пре ко пру жа ња соци јал но-
-заштит них и здрав стве но-хиги -
јен ских услу га, до орга ни зо ва -
ња кул тур но-забав них, рад них
и оку па ци о них актив но сти. Уз
то сам непре кид но ради ла и на
сре ђи ва њу про јект но-тех нич ке
доку мен та ци је зна чај не за
пости за ње боље енер гет ске ефи -
ка сно сти уста но ве, али и за
поди за ње ква ли те та самог дома.
Ман дат сам запо че ла сагле да -
ва њем усло ва и могућ но сти за
уна пре ђе ње ква ли те та живо та
кори сни ка Дома. Стал но осми -
шља ва мо план рада који ће уне -
ти радост у њихо ве дане. При -
ме ра ради, од јану а ра је уве де -
на прак са месеч них про сла ва
рођен да на у јед ном дану за све
кори сни ке који су рође ни у том
месе цу. Број не актив но сти које
већ има ју свој кон ти ну и тет у
тра ја њу од ове годи не ћемо
додат но уна пре ди ти и про мо -
ви са ти.

• Какви су пла но ви у Дому
за теку ћу годи ну?

– Пла но ва има толи ко да је
тешко све и побро ја ти, па бих
за ову при ли ку издво ји ла само
неке од важни јих. Нај ве ћи и
нај ва жни ји је онај који се тиче
ком плет не сана ци је чита вог
објек та Герон то ло шког цен тра.
Пла ни ра мо и да пре ко раз ли -
чи тих про је ка та финан си ра мо
уна пре ђе ње посто је ћих, али и
неких додат них локал них услу -
га за који ма се иска зу је потре -
ба у нашем гра ду. Ради ће мо и
на одр жа ва њу кон ти ну и те та
попу ње но сти сме штај них капа -
ци те та кори сни ка, као и на уна -
пре ђе њу ква ли те та функ ци о -
ни са ња клу бо ва за одра сла и
ста ра лица. Сма трам да су наши
клу бо ви нај бо љи „про мо те ри”
кон цеп та актив ног ста ре ња.

• Кан це ла ри ја за упра вља ње
јав ним ула га њи ма је у новем -

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: ТАЊА ЛУКИЋ, В. Д. ДИРЕК ТО РА ГЕРОН ТО ЛО ШКОГ ЦЕН ТРА

ТРА ДИ ЦИ ЈА И СТРУЧ НОСТ КАО ПРЕ ПО РУ КА

бру про шле годи не издво ји ла
47,2 мили о на дина ра за сана -
ци ју Герон то ло шког цен тра.
Докле се сти гло с том при чом?

– На про јек ту сана ци је се
ради ло ско ро годи ну дана. Било
је потреб но пуно тру да и систе -
ма тич ног рада да се доби ју
сред ства од стра не Кан це ла ри -
је за упра вља ње јав ним ула га -
њи ма Вла де РС. Узи ма ју ћи у
обзир да је сам обје кат гра ђен
кра јем осам де се тих годи на про -
шлог века, радо ви ма на сана -
ци ји мора ће да буде обу хва ће -
на цела згра да. Град Пан че во
ће у цело сти спро ве сти посту -
пак за наве де не радо ве и њима
коор ди ни ра ти, а прве мај сто ре
може мо нај ве ро ват ни је оче ки -
ва ти кра јем про ле ћа. Након
сана ци је Герон то ло шки цен тар
ће доби ти нову згра ду која ће
испу ња ва ти све кри те ри ју ме и
задо во ља ва ти стан дар де.

• Коли ки је капа ци тет Герон -
то ло шког цен тра и шта при -
вла чи кори сни ке да свој нови
дом потра же баш код вас?

– Уста но ва има 200 места, а
у делу који пру жа здрав стве ну
зашти ту и негу полу за ви сним
и зави сним кори сни ци ма капа -
ци тет је ком плет но попу њен.
Карак те ри стич но је то да нам
из годи не у годи ну на сме штај
дола зи већи број лица с број -
ним хро нич ним обо ље њи ма, у
тер ми нал ним фаза ма боле сти
или пак са изме ње ним пси хич -
ким ста њи ма. Герон то ло шки
цен тар у одно су на дру ге при -
ват не домо ве изва ја ју дуго го -
ди шња тра ди ци ја и иску ство
струч ног кадра, те мул ти ди -
сци пли нар ни при ступ у раду с
кори сни ци ма. За раз ли ку од
неких мањих домо ва, ми смо
позна ти и по томе да има мо
свог лека ра опште прак се, а
има мо и изу зет но добру сарад -
њу са Општом бол ни цом Пан -
че во, тако да наши кори сни ци
одла зе тамо код лека ра кад год
је то потреб но. С дру ге стра не,
а пре ма потре би наших паци -
је на та, лека ри спе ци ја ли сти
дола зе сва ког месе ца у Дом, па
се пре гле ди оба вља ју и код нас.
Тако ђе, поред основ не услу ге
сме шта ја, ми пру жа мо и днев -
не услу ге у зајед ни ци. Наи ме,
из град ског буџе та се финан -
си ра ју слу жбе ванин сти ту ци о -
нал не соци јал не зашти те, а то
су слу жба помо ћи и неге у кући
и рад клу бо ва за одра сла и ста -
ра лица. Оно по чему се Герон -
то ло шки цен тар наро чи то исти -
че, а на чему ћемо још интен -
зив ни је ради ти у наред ном
пери о ду, јесте соци јал на ком -
по нен та умре жа ва ња људи кроз
бора вак у зајед нич ком про сто -
ру и раз ви ја ње осе ћа ја код ста -

рих да има ју одре ђе не оба ве -
зе, да су увек неко ме потреб ни
и да нешто зави си од њих.

• Цен тар је познат по изу -
зет но добро орга ни зо ва ној рад -
но-оку па ци о ној тера пи ји. Какве
се тре нут но актив но сти спро -
во де у окви ру тог сег мен та?

– Наши запо сле ни се увек
тру де да током струч ног рада
офо р ме гру пе у скла ду с кул ту -
ро ло шким, умет нич ким и дру -
гим опре де ље њи ма и потре ба -
ма кори сни ка. Кроз актив но сти
које реа ли зу ју рад ни тера пе у ти
и соци јал ни рад ни ци кори сни -
ци има ју при ли ку да се дру же,
да уче јед ни од дру гих или да
они уче тре ће осо бе. Све актив -
но сти се пла ни ра ју на месеч -
ном нивоу, а тре нут но су у току

завр шне при пре ме за обе ле жа -
ва ње Све тог Три фу на. Пово дом
овог пра зни ка наши кори сни -
ци ће бити дома ћи ни сво јим
при ја те љи ма из Герон то ло шког
цен тра Мла де но вац. Тим пово -
дом ће зајед но изра ђи ва ти пред -
ме те у обли ку срца, чита ти сти -
хо ве љубав не пое зи је, дру жи ти
се и на такав начин пре не ти
пору ку о важно сти пошто ва ња
поро ди це, зајед ни штва и соли -
дар но сти. Пла ни ра но је да 27.
фебру а ра ми узвра ти мо посе ту
Мла де нов ча ни ма и да уче ству -
је мо на маскен ба лу који тај цен -
тар орга ни зу је. Поред редов них
игран ки у нашој уста но ви, теку -
ћи месец ће обе ле жи ти и књи -
жев но вече Све тла не Петро вић,
зака за но за 28. фебру ар.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју нашег листа
пита ли смо вас који је ваш
рецепт за нај бо љу зим ску тор -
ту. „Пан че вац” и изда вач ка
кућа „Вул кан изда ва штво” при -
пре ми ли су по један при ме -
рак књи ге „Ина мо ра та” Меган
Чанс за два наша чита о ца или
чита тељ ке који су нај кре а тив -
ни је одго во ри ли на то пита ње.

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

„С обзи ром на то да ја пра -
вим тор те и сит не кола че,
рецепт вам нећу откри ти. Кад
вам се једе слат ко, позо ви те ме
и нај бо ља зим ска тор та ће бити
спрем на само за вас.” 063/8434...

„Ове зиме је хит тор та с
филом од греј па и лиму на,
да би наци ја на грип била
иму на. Оба ве зна је и гла зу ра
од чаја и меда и биће мо здра -
ви сви одре да.” 063/3750...

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

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај кре -
а тив ни јих одго во ра на пита -
ње коли ко вре ме на током
дана про во де у спре ма њу хра -
не. Они ће осво ји ти по један
при ме рак књи ге „Мамин
тест” Роба Фиц па три ка.

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

„Не спре мам хра ну, али
зато имам нај бо љу маму!”
060/6672...

„Све зави си коли ко сам
оста ла код коне на кафи.”
064/1792...

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

Д. К. 

Два читаоца који до среде, 21. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Коју домаћу
серију пратите на телевизији?”, наградићемо по једним пример-
ком књиге „Р. Ц. Неминовно” Владана Матијевића. Најбоље одго-
воре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Делфи”.

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

На први поглед, у новој вер-
зији романа „Р. Ц. Неминов-
но” све је остало исто. Исти
наслов, исти јунаци, иста
атмосфера, иста фабула. Глав-
ни јунак Радоман Циврић зва-
ни Неминовно није постао
ни паметнији ни рационал-
нији. Али роман је ипак знат-
но другачији. „Написан је из
почетка, другачијим стилом.
На реченици сам сада знат-
но више радио. Може се рећи
да роман није нов, али да
његове реченице јесу. Иако
су јунаци остали исти, као и
њихове судбине, карактери
су им јаче осветљени, моти-
вације њихових поступака
боље објашњене. Надам се да
ће ова верзија романа бити
занимљива и читаоцима који
се с Радоманом Циврићем

сусрећу први пут, као и они-
ма који су се с њим упознали
пре двадесет година, читају-
ћи прву верзију”, рекао је
поводом нове верзије Владан
Матијевић.

„Р. Ц. Неминовно” 
Владана Матијевића

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Династија Медичи – у име 
краљице” Матеа Струкула

Два читаоца који до среде, 21. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико често
слушате класичну музику?”, наградићемо по једним примерком
књиге „Династија Медичи – у име краљице” Матеа Струкула. Нај-
боље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награ-
де се могу преузети у књижари „Вулкан”.

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

Француска, 1536. године. Пре-
столонаследник Франсоа је уби-
јен, а сенка сумње пада на Ката-
рину де Медичи. Али Франсоа
I, владар Француске, верује у
њену невиност и охрабрује је
да роди потомке, како би оја-
чала свој положај и једног дана
раме уз раме владала са Анри-
јем II. Она је интелигентна
жена снажног карактера, обра-
зована и префињена, али у очи-
ма Француза остаје заувек стра-
нац – Италијанка, из лозе Меди-
чијевих. Очајнички покушава-
јући да се оствари као мајка,
убеђена да је на њу бачено про-
клетство, на двор доводи чуве-
ног Нострадамуса.

Након смрти Франсое I, док
се верски рат распламсава, Ката-
рина је окружена дворским
интригама, издајама и играма
моћи и зато не оклева да учвр-
сти опасна савезништва, вође-
на Нострадамусовим проро-

чанствима. Сурови походи про-
тив хугенота само су почетак
сукоба који ће кулминирати у
Вартоломејској ноћи – ноћи у
којој ће улице француске пре-
стонице бити натопљене крвљу
неверника, а Катарина ће изгу-
бити све што је волела.

КОН КУРС МИНИ СТАР СТВА КУЛ ТУ РЕ

НАГРА ЂЕН СЛО ГАН НАШЕ СУГРА ЂАН КЕ
Коми си ји која је 
оце њи ва ла сло га не
пред се да вао је 
Вла ди мир Чех, 
осни вач Инсти ту та за
исто ри ју огла ша ва ња

„Нек се деца рађају и лепе ства-
ри догађају” – гласи један од
шест слогана које ће Мини-
старство културе и информи-
сања и Савет за социјалну поли-
тику убудуће користити у кам-
пањи за подстицање рађања у
нашој држави.

Ауторка слогана је наша
суграђанка Јелена Фатовић
Николић, васпитачица у врти-
ћу „Бајка” Предшколске уста-
нове „Дечја радост”. Њен пред-
лог је заједно с преосталим
1.001, послатим из 104 града у
Србији, учествовао на конкур-
су поменутог министарства рас-
писаном у децембру прошле
године.

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Наци ја због 
лиму на иму на

Првобитна идеја је била да
се одаберу три најбоља слога-
на, али је комисија последњег
дана јануара донела одлуку да
ипак прогласи по два првопла-
сирана, другопласирана и тре-
ћепласирана аутора, којима ће
доделити новчане награде у
износу од по 75.000, 37.500 и
25.000 динара. Поред слогана
наше суграђанке, трећенагра-
ђени је и слоган „Чуда се не
дешавају. Чуда се рађају”. Дру-
га награда припала је аутори-
ма слогана „Доста речи, нек
закмечи” и „Мама – нећу сама,
тата – хоћу брата!”. За најбоље
су проглашени слогани „Рађај,
не одгађај” и „Љубав и беба –
прво што нам треба”.

– Велику захвалност због ове
награде дугујем својој прија-
тељици и колегиници Милици
Бабић, која ме је обавестила о
конкурсу и позвала на учешће.
Мајчинска љубав и бескрајна
срећа због рођења детета пре
тринаест година инспирисали
су ме дивном емоцијом када
је ова тема у питању. Такође и
осамнаестогодишње искуство
у раду с предшколском децом
даје свакодневну инспирацију
и жељу да украшавамо овај свет
највећим благом – децом. Дра-
го ми је да се један од неколи-
ко мојих слогана које сам
послала допао професионал-
цима и надам се да ће то допри-
нети побољшању наталитета у

нашој земљи, јер деца су заи-
ста наше највеће богатство –
истакла је Јелена Фатовић
Николић.

Комисији која је оцењивала
слогане председавао је Влади-
мир Чех, оснивач Института за
историју оглашавања, а то тело
су чинили и проф. др Славица
Ђукић Дејановић, министарка
без портфеља задужена за демо-
графију и популациону поли-
тику, и њен шеф кабинета
Никола Јовановић, затим Алек-
сандар Гајовић, државни секре-
тар Министарства културе и
информисања, и Јелена Ива-
новић, директорка Inter na ti o -
nal Adver ti sing Asso ci a tion (IAA
Ser bia). Д. Кожан

Редак ци ји „Пан чев ца” ових
дана се обра тио чита лац
нашег листа Мило је Кне же -
вић. Он нам је послао писмо
с фото гра фи ја ма пла тоа
испред хоте ла „Сло бо да” у
стро гом цен тру гра да и ста -
ре Вај фер то ве пива ре на
осно ву којих се види да су
јав на повр ши на поред јед -
ног од нека да шњих град ских
хоте ла и кров објек та који је
исто риј ски спо ме ник под
зашти том држа ве у јако
лошем ста њу.

„У вели кој сали Град ске
упра ве кра јем децем бра про -
шле годи не одр жан је саста -
нак коме су при су ство ва ли
гра до на чел ник, пред сед ник
град ске скуп шти не, неки дру -
ги град ски функ ци о не ри и
број ни гра ђа ни. Том при ли -
ком су нам поде ље ни фор му -
ла ри које смо могли да попу -
ни мо, оста ви мо адре су, име и
пре зи ме и ука же мо на то шта
су по нама гору ћи про бле ми у
гра ду. Пот пи са ли смо их, оста -
ви ли бро је ве теле фо на и адре -
се, напи са ли шта сма тра мо да

би тре ба ло да буде ура ђе но и
обе ћа но нам је да ћемо доби -

ти одго во ре. До дана шњег дана
нам није одго во ре но. Ја сам

скре нуо пажњу на то да је пла -
то испред хоте ла ’Сло бо да’ већ
дуже вре ме пун фека ли ја које
нико не чисти и да то оста вља
ружну сли ку. Поред тог места
је деч је игра ли ште на коме се
игра ју нај мла ђи, а туда сва ко -
днев но про ла зе број ни гра ђа -
ни. Осим тога, упо зо рио сам
да је кров на ста рој Вај фер то -
вој пива ри у јако лошем ста -
њу, што је недо пу сти во, с обзи -
ром на то да је тај исто риј ски
обје кат спо ме ник под зашти -
том држа ве. О ова два про -
бле ма сам оба ве стио и Кому -
нал ну инспек ци ју. Иако ми је
у Град ском услу жном цен тру
у згра ди Град ске упра ве рече -
но да ћу бити оба ве штен о
томе шта је ура ђе но да ти про -
бле ми буду реше ни, до данас
се ништа није деси ло”, пише
у писму које нам је послао
Кне же вић.

ПОВОДОМ ЈЕДНОГ РЕАГОВАЊА 

ОЧИ СТИ ТЕ ПЛА ТО ИСПРЕД „СЛО БО ДЕ”

Ова ко изгле да пла то испред „Сло бо де” 

Нема кра ја про па да њу Ста ре пива ре



Ако вам неко тра жи новац,
неку дра го це ност или дру гу
про тив у слу гу за себе или дру -
го лице да би вам извр шио неку
слу жбе ну рад њу за коју је у
окви ру свог редов ног посла
заду жен или зах те ва награ ду
да то не би ура дио, може те да
га при ја ви те поли ци ји јер је
пре кр шио закон.

Лице које обе ћа ва помоћ дру -
гој осо би да би јој нешто ура -
дио или „забо ра вио” да ура ди
нешто што му је сва ко днев ни
посао и поку ша ва да на тај

начин стек не неку корист, чини
кри вич но дело које се зове трго -
ви на ути ца јем. За то се изри че
затвор ска казна од две до десет
годи на.

Наве шће мо неко ли ко при -
ме ра за ово кри вич но дело.
Поли цај ци у Јаго ди ни су ових
дана по одо бре њу основ ног јав -
ног тужи о ца одре ди ли задр жа -
ва ње у 48-часов ном при тво ру
јед ном три де сет сед мо го ди шња -
ку. Он је осум њи чен да је у
свој ству запо сле ног у Оде ље -
њу за инспек циј ски над зор
општи не Ћупри ја од јед ног
лица из тог гра да при мио 150
евра како би кори шће њем свог
ути ца ја посре до вао код Оде -
ље ња за урба ни зам да му се
изда гра ђе вин ска дозво ла за
рекон струк ци ју објек та у њего -
вом вла сни штву.

Кра јем децем бра про шле
годи не бив ши дирек тор Саве -
зног инспек то ра та за рад
кажњен је затвор ском казном

од чети ри и по годи не затво ра
и нов ча ном казном од 50.000
евра. Те санк ци је су му изре -
че не зато што је од вла сни ка
две ју при ват них фир ми тра -
жио нов ча не награ де да би
спре чио инспек то ре Саве зног
инспек то ра та за рад да под не -
су кри вич не и пре кр шај не при -
ја ве про тив тих при ват ни ка
због уоче них непра вил но сти у
раду њихо вих фир ми. Ухап -
шен је након што је у јед ном
уго сти тељ ском објек ту при мио
50.000 евра од посред ни ка.

За трго ви ну ути ца јем могу
да буду осум њи че ни и поли ти -
ча ри. Кра јем про шле годи не у
Нишу је ухап шен бив ши члан
тамо шњег Град ског већа заду -
жен за спо рт. Поли ци ја му је
одре ди ла при твор пошто је
утвр ђе но да је након њего вог
зах те ва нај пре пре ба чен новац
јед ном спорт ском клу бу, а да
су после тога те паре завр ши ле
на рачу ну јед ног физич ког лица.

Кри вич но дело трго ви на ути -
ца јем уве де но је у наше зако -
но дав ство 2009. годи не. Спа да
у коруп тив на кри вич на дела и
има мно го слич но сти с тра же -
њем и при ма њем мита. У сва -
ко днев ној прак си су рет ки суд -
ски про це си у који ма се суди
за ово кри вич но дело, јер је
тешко дока зи во. Да би се осум -
њи че ни за трго ви ну ути ца јем
осу дио, потреб но је дока за ти
је у њего вим поступ ци ма посто -
јао про цес у коме је кори стио
сво ју функ ци ју, дру штве ни
поло жај или ути цај да би за
нов ча ну награ ду или неку дру -
гу корист посре до вао да се нека
слу жбе на рад ња извр ши или
не извр ши.

Пан че вач ка поли ци ја ухап -
си ла је про шле неде ље три -
де се то го ди шњег мушкар ца због
посто ја ња осно ва сум ње да је
извр шио кри вич но дело нео -
вла шће на про из вод ња, држа -
ње и ста вља ње у про мет опој -
них дро га. Током пре тре са

њего вог ста на про на ђе ни су
111 гра ма амфе та ми на, 18
гра ма мари ху а не и диги тал -
на ваги ца за мере ње дро ге.
По нало гу над ле жног тужи о -
ца, про тив осум њи че ног ће
бити под не та кри вич на при -
ја ва у редов ном поступ ку.

ХРОНИКА
Среда, 14. фебруар 2018.
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Током пре тре са 
јед ног ста на у Бео гра ду
про на ђе но више од
120 кило гра ма 
неко ли ко раз ли чи тих
врста нар ко ти ка

При ли ком пре тре са
ауто мо би ла који је
возио 34-годи шњи
мла дић откри ве но
шест кило гра ма
„скан ка”

Пан че вач ки поли цај ци
про на шли мари ху а ну
и амфе та мин

При пад ни ци Мини стар ства
уну тра шњих посло ва ових дана
су успе шно спро ве ли више
акци ја на тери то ри ји целе Срби -
је и запле ни ли вели ке коли чи -
не раз ли чи тих врста дро ге.

Рекорд на запле на је она која
се дого ди ла почет ком овог
месе ца у Бео гра ду, када су од
два мла ди ћа који су непри ја -
вље но бора ви ли у јед ном ста -
ну оду зе ти два пишто ља, диги -
тал на ваги ца за мере ње, опре -
ма за меша ње дро ге и више од
120 кило гра ма неко ли ко раз -
ли чи тих врста нар ко ти ка.

Мини стар уну тра шњих посло -
ва похва лио је поли цај це који
су изве ли ову акци ју и изја вио
да је она још један у низу дока -
за реше но сти МУП-а да укло -
ни дро гу са ули ца, јер чини
нај ви ше зла нашој деци.

Успе шна је била и акци ја
која је изве де на пре неко ли ко
дана, тако ђе у Бео гра ду, када
је запле ње но пет и по кило гра -
ма „спи да”, дро ге која је због
ниске цене вео ма попу лар на
међу мла ди ма. Том при ли ком
је ухап шен мла дић рођен 1990.
годи не, након чега је осум њи -

СВЕ ЧЕШЋЕ ПОЛИ ЦИЈ СКЕ АКЦИ ЈЕ СА ЗАПЛЕ НА МА ДРО ГЕ

НЕМА МИРА ЗА НАР КО-ДИЛЕ РЕ

чен за кри вич но дело нео вла -
шће на про из вод ња и ста вља ње
у про мет опој них дро га.

„Спид” који је откри вен током
пре тре са њего ве куће био је висо -
ког ква ли те та, због чега је про -
це ње но да би му, да је пуштен у
про да ју, улич на вред ност била
око пет мили о на дина ра.

Бео град ска поли ци ја је почет -
ком овог месе ца ухап си ла и 34-
годи шњег мла ди ћа. При ли ком
кон тро ле и пре тре са ауто мо би -
ла у коме је зау ста вљен јер је
био сум њив, испод суво за че вог
седи шта откри вен је џак (!) у
коме је било шест кило гра ма
скан ка. Под се ћа мо, то је назив
за врсту дро ге чије је деј ство
знат но сна жни је од оног које
има обич на мари ху а на.

УХАП ШЕН ТРИ ДЕ СЕ ТО ГО ДИ ШЊАК

Чувао дро гу у ста ну

Запле не дро ге не реги стру ју
се само у Бео гра ду, него и у
дру гим мести ма широм Срби -
је. Тако су пан че вач ки поли -
цај ци 7. фебру а ра ухап си ли
три де се то го ди шњег мушкар ца
због посто ја ња осно ва сум ње
да је извр шио кри вич но дело
нео вла шће на про из вод ња, др-
жа ње и ста вља ње у про мет опој -
них дро га. Током пре тре са
њего вог ста на у око ли ни Пан -
че ва поли ци ја је про на шла 111
гра ма амфе та ми на, 18 гра ма
мари ху а не и диги тал ну ваги цу
за мере ње.

Успе шна је била и поли циј -
ска акци ја која је изве де на 7.
фебру а ра у око ли ни Аран ђе -
лов ца, када је про на ђе на иле -
гал на лабо ра то ри ја за про из -

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Ини ци ја ти ва Мини стар ства
уну тра шњих посло ва да уче -
ни ци четвр тих и шестих раз -
ре да основ них шко ла слу ша -
ју пре да ва ња из  пред ме та
Осно ви без бед но сти деце до
сада је има ла изу зет не резул -
та те – изја вио је мини стар
уну тра шњих посло ва Небој -
ша Сте фа но вић.

Он је зајед но са сво јим
сарад ни ци ма и шефом Миси -
је ОЕБС-а у Срби ји ових дана
посе тио јед ну основ ну шко -
лу у око ли ни Бео гра да и при -
су ство вао часу у окви ру кога
су уче ни ци шестог раз ре да
слу ша ли пре да ва ња о пре -
вен ци ји и зашти ти од дро га
и алко хо ла.

Уче ни ци те шко ле први су
доби ли при руч ни ке из пред -
ме та Осно ви без бед но сти
деце, које је МУП изра дио у
сарад њи са ОЕБС-ом. Они ће
бити поде ље ни свим ђаци ма

у Срби ји који слу ша ју часо -
ве из тог пред ме та.

– Овај при руч ник пред ста -
вља водич за без бед ност деце
и у њему су обра ђе не све теме
о који ма пре да ва чи, сада шњи
и пен зи о ни са ни поли цај ци
гово ре мали ша ни ма. Књи ге ће
доби ти сви уче сни ци четвр тог
и шестог раз ре да, захва љу ју -
ћи чему ће моћи да се упо зна -
ју са свим опа сно сти ма које
са собом носе алко хол и дро ге
и са иза зо ви ма који их вре ба -
ју у сао бра ћа ју и на интер не ту
– нагла сио је Сте фа но вић, који
је захва лио Мини стар ству про -
све те и Миси ји ОЕБС-а у Срби -
ји на подр шци.

Шеф Миси је ОЕБС-а Андреа
Ори цио иста као је да ће уче -
ни ци ма бити поде ље но око
140.000 при руч ни ка, који су
изра ђе ни на срп ском јези ку,
али и на осам јези ка наци о -
нал них мањи на у Срби ји.

вод њу мари ху а не и запле ње но
је око пет кило гра ма те дро ге у
сиро вом и сувом ста њу.

Том при ли ком је ухап шен
47-годи шњи држа вља нин Босне
и Хер це го ви не, јер је, како се
сум ња, напра вио лабо ра то ри ју
у поро дич ној кући у којој је
ста но вао и у њој про из во дио
мари ху а ну. Поред уре ђа ја које
је кори стио за узга ја ње тог нар -
ко ти ка, поли ци ја му је оду зе ла
и ваги цу за пре ци зно мере ње.

Ових дана је и у око ли ни
Алек син ца откри ве на иле гал на
лабо ра то ри ја за узга ја ње мари -
ху а не. Она се нала зи ла у кући
јед ног лица, а при ли ком пре -
тре са про сто ри ја про на ђе ни су
гасни пиштољ, муни ци ја и више
од кило гра ма тог нар ко ти ка.

ШТА ЈЕ ТРГО ВИ НА УТИ ЦА ЈЕМ

Тра же ње про тив у слу ге кад то није дозво ље но

МИНИ СТАР СТВО УНУ ТРА ШЊИХ ПОСЛО ВА

Изу зет ни резул та ти 
еду ка ци је нај мла ђих

Захва љу ју ћи брзој и при себ -
ној реак ци ји јед ног поли цај ца
у тре нут ку док није био на
дужно сти, ухап шен је мла дић
који је напао ножем и повре -
дио дво ји цу деча ка, уче ни ка
осмог раз ре да, и нанео им лак -
ше повре де.

У саоп ште њу Неза ви сног
поли циј ског син ди ка та Срби је
наво ди се да се овај инци дент
дого дио недав но у Новом Паза -
ру, као и то да је поли ца јац
који је интер ве ни сао ауто мо -
би лом сусти гао напа да ча неда -
ле ко од шко ле, савла дао га и
позвао патр о лу поли ци је.

„Овај инци дент је пока зао да
су школ ски поли цај ци пре ко
потреб ни, што смо ми исти ца ли
више пута у нашим саоп ште њи -
ма. Сре ћа је што се при ли ком
овог инци ден та у шко ли нала -
зио поли ца јац чија брза реак ци -
ја заслу жу је све похва ле, јер је

спре чио да напа дач још неко ме
нане се повре де. Поно во мора мо
да упу ти мо апел над ле жни ма да
се пове ћа број школ ских поли -
ца ја ца, јер ће се тиме озбиљ ни је

ста ти на пут вршњач ком наси -
љу”, изја вио је пово дом овог дога -
ђа ја Милош Јелен ко вић, пред -
сед ник Неза ви сног поли циј ског
син ди ка та Срби је.

Јед на од кућ них лабо ра то ри ја за узга ја ње мари ху а не

НЕЗА ВИ СНИ ПОЛИ ЦИЈ СКИ СИН ДИ КАТ СРБИ ЈЕ

Ништа без школ ских поли ца ја ца



Банат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Водо вод и кана ли -
за ци ја” мења ју вен ти ле на мре -
жи с циљем ефи ка сни јег реа -
го ва ња у слу ча ју хава ри је.
Месна зајед ни ца наме ра ва да
кон ку ри ше код Гра да про јек -
ти ма за асфал ти ра ње ули ца
Жики це Јова но ви ћа, Вука
Кара џи ћа и Иве Лоле Риба -
ра. Јед на гру па уче ни ка про -
те клог викен да уче ство ва ла је
на чуве ном кар не ва лу у Пту ју
(Сло ве ни ја), а дру га на „Пре -
шер но вим дани ма” у Кови ну.

Банат ско Ново Село: Народ -
ни орке стар Дома кул ту ре у
неде љу, 11. фебру а ра, сни мио
је спе ци јал ну еми си ју за РТВ
2. Музи чар Жани јел Шубља
и коре о граф Мари ја Вуко -
слав че вић наред них дана
држа ће семи нар фол кло ра и

музи ке у Врба су за пред став -
ни ке ансам ба ла из Срби је и
дија спо ре. Деч ја певач ка гру -
па „Бири ћи” и мла ди хар мо -
ни каш Лео нид Арде љан насту -
пи ће у четвр так, 15. фебру а -
ра, на „Сла ни ни ја ди”.

Доло во: На јуби лар ној, два де -
се тој „Вина ри ја ди” у петак, 9.
фебру а ра, оба вљен је при јем
так ми чар ских узо ра ка мла дог
вина, а сутра дан је на доло -
вач ком пијач ном пла тоу упри -
ли че но све ча но отва ра ње мани -
фе ста ци је, која ће бити завр -
ше на тра ди ци о нал ним балом,
доде лом награ да побед ни ци -
ма и риту ал ним оре зи ва њем
вино гра да у сре ду, 14. фебру -
а ра, на Све тог Три фу на.

Гло гоњ: Месна скуп шти на је
на сед ни ци у четвр так, 8. фебру -
а ра, усво ји ла финан сиј ски план
за теку ћу годи ну. Саста нак
Управ ног одбо ра Фести ва ла
румун ске музи ке у Вој во ди ни
биће одр жан у субо ту, 17.

фебру а ра, од 17 сати, у Дому
кул ту ре, на тему још бољег
умре жа ва ња румун ских кул -
тур но-умет нич ких дру шта ва.

Ива но во: Рекон стру и сан је
тро то ар испред шко ле. Дан
матер њег јези ка биће одр жан
у сре ду, 21. фебру а ра, од 12
сати, у Дому кул ту ре. Ива -
нов ча ни ну Јози Дамја но ву
хит но су потреб ни тром бо ци -
ти АБ крв не гру пе, а сви људи
добре воље који могу да
помог ну тре ба да се јаве на
теле фон 063/105-90-91.

Јабу ка: Месна зајед ни ца оче -
ку је нове капи тал не инве сти -
ци је, а засад су сигур ни крпље -
ње уда р них рупа, поста вља -
ње нових деч јих игра ли шта
и уре ђе ње при о ба ља. Про јек -
ци је фил мо ва за децу („Фер -
ди нанд”) и одра сле („Патуљ -
ци са наслов не стра не”) одр -
жа не су у четвр так, 8. фебру -
а ра, у Дому кул ту ре.

Кача ре во: Три де сет прва „Сла -
ни ни ја да” биће отво ре на у сре -
ду, 14. фебру а ра, у 15 сати, док
је од 19 сати на про гра му кон -
церт „Тро пи кал бен да”, уз ватро -
мет, а мани фе ста ци ја ће тра ја -
ти до неде ље, 18. фебру а ра, у
20 сати. Пре тога су у уто рак,
13. фебру а ра, отво ре не изло -
жбе фото гра фи ја Зора на Јова -
но ви ћа Мач ка и кари ка ту ра
Нико ле Дра га ша из Пан че ва.

Омо љи ца: Окон ча ни су завр -
шни посло ви око сре ђи ва ња
одво да и бето ни ра ња пре ла -
за који су били рас ко па ни.
Књи жев но вече пово дом Дана
матер њег јези ка биће при ре -
ђе но у сре ду, 21. фебру а ра,
од 18 сати, у Дому кул ту ре.

Стар че во: ЈКП „Стар че вац”
очи стио је дивље депо ни је на
ула зу место. Изви ђа чи су у
субо ту, 10. фебру а ра, госто ва -
ли код чуве ног Пеђо ли на у
јутар њем про гра му „Сту ди ја
Б”. Пред ста ва позо ри шта из
Ниша под нази вом „Деч је игра -
ри је” биће изве де на у сре ду,
14. фебру а ра, у Дому кул ту ре.

Среда, 14. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 
Бре стов ча ни би 
мост, Омољ ча ни 
– кана ли за ци ју

Ива но во и Стар че во
пове за ће ата р ски
пут?

Након пра знич не зим ске пау -
зе при бли жа ва се глав на сезо -
на гра ђе вин ских радо ва, коју
жељ но ишче ку ју и ста нов ни ци
насе ље них места.

С каквим нада њи ма су први
људи месних зајед ни ца ушли у
ову годи ну, сазна ће мо у овом
и наред ном бро ју, а нај пре ће
у овом о томе гово ри ти пред -
став ни ци јужних села.

Про шло го ди шњи новац
Пред сед ник бре сто вач ке скуп -
шти не Дра ган Мири чић иста -
као је да засад нема на види ку
неких нових кон крет них инве -
сти ци о них актив но сти, већ ће
осло нац бити на они ма које су
испла ни ра не рани је.

– Пре не ће мо девет мили о на
дина ра из 2016. годи не за ком -
плет ну рекон струк ци ју поња -
вич ког моста на изла зу из села.
Само да напо ме нем да је овај
обје кат од витал ног зна ча ја не
само за Бре стов ча не и пољо -
при вред ни ке већ и за жите ље
викенд-насе ља „Јабу ков цвет”.
Мост је тотал но про пао, а пре -
ма про јект ној зами сли Гра да
као инве сти то ра, биће у пот пу -
но сти обно вљен. Реци мо, сада -
шњи је широк чети ри метра, а
буду ћи тре ба да буде седам
мета ра. Пре ма речи ма људи из
ЈП-а „Урба ни зам”, пре ва зи ђе -
не су све имо вин ско-прав не
коч ни це. Наи ме, обје кат није
био уцр тан, па су нај пре упи са -
не пар це ле, да би се при сту пи -
ло оза ко ње њу, што је зах те ва ло
вре ме. Ипак, сада нема пре пре -
ка за ула зак у про це ду ру завр -
шет ка идеј ног про јек та. Поред

СЕЛО

ОВО ГО ДИ ШЊИ ИНВЕ СТИ ЦИ О НИ ПЛА НО ВИ МЕСНИХ ЗАЈЕД НИ ЦА (1)

ЧЕКА ЈУ ЋИ АСФАЛТ

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ИЗЛО ЖБЕ УОЧИ 

КАЧА РЕ ВАЧ КЕ МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ

Мачак у 
весе лој сла ни ни

тога, оче ку је мо изра ду пар кин -
га код шко ле и фуд бал ског игра -
ли шта – наја вио је Мири чић.

Први човек обли жњег Ива -
но ва Јошка Дудуј је у слич ној
ситу а ци ји, јер поу зда но може
да рачу на само на пре не та
финан сиј ска сред ства од про -
шле годи не.

– Реч је о асфал ти ра њу Рибар -
ске ули це у дужи ни од осам сто
мета ра, за које је већ ода бран
нај бо љи пону ђач – фир ма „Вој -
во ди на пут”. Ту је и ата р ски пут
ка Стар че ву, где ће на шест и по
кило ме та ра бити насу та ризла,
као и пар кинг испред ста ди о на,
вели чи не око пет сто ква дра та.
За тај посао једи но није оба вље -
на набав ка, која ће бити отво -
ре на 5. мар та – иста као је Дудуј.

Конач но гаси фи ка ци ја?
Ни пред сед ни ку омо љич ке
скуп шти не Душа ну Луки ћу није
до кра ја јасна сли ка ово го ди -
шњих капи тал них радо ва.

– Један од рет ких сигур них
про је ка та је рекон струк ци ја, то
јест асфал ти ра ње кошар ка шких
и руко мет них спорт ских тере -
на у школ ском дво ри шту. Нада -
мо се и новој фази радо ва на
кана ли за ци ји, у првом реду
завр шет ку глав ног вода и пот -
црп них ста ни ца. Након тога на
ред би дошла изра да про јек та
колек то ра пре чи ста ча. Оче ку -
је мо и бар две ново ас фал ти ра -
не ули це, буду ћи да има мо
чети ри гото ва про јек та, а ове
годи не бисмо могли да ура ди -
мо још два за мање ули це –
навео је Лукић.

Стар че во, као кому нал но нај -
о пре мље ни је место, једи но нема
гас. Пре ма речи ма првог чове ка
Аце Дими три ћа, сви пред у сло -
ви за то конач но су ство ре ни.

– Мре жа у насе љу доби ла је
упо треб ну дозво лу, а инве сти тор
лока циј ску за изград њу мер но-
регу ла ци о не ста ни це. Поред тога,

од Гра да оче ку је мо сред ства за
сана ци ју посто је ћих асфалт них
под ло га, за шта има мо кан ди до -
ва них осам про је ка та. При о ри -
тет су Ули ца кесте но ва, Вељ ка
Вла хо ви ћа, Про лет ња и Вино -
град ска, одно сно у сва ком делу
насе ља по јед на. ЈП „Урба ни зам”
тре ба да завр ши про је кат рекон -
струк ци је пар ка, што пред ста вља
тре ћу фазу изград ње Трга нео -
ли та, у окви ру чега је пла ни ра но
поста вља ње лет ње позор ни це,
расве те, ста за, хор ти кул ту ре... Од
теку ћих тран сфе ра из град ског
буџе та попра ви ће мо при лаз врти -
ћу и пла то испред амбу лан те,
који су нагри зе ни зубом вре ме -
на, и инста ли ра ће мо видео-над -
зор са осам каме ра које ће покри -
ва ти шета ли ште и пијач ни пла -
то – набро јао је Дими трић.

Таква је пер спек ти ва на југу,
а у наред ном бро ју сво је пла но -
ве изне ће пред сед ни ци месних
скуп шти на север них села.

Први ово го ди шњи или 290. број
месеч ни ка „Стар че вач ке нови -
не” почео је наја вом ово го ди -
шњег избо ра за нај леп ши слав -
ски колач (који је касни је одло -
жен из тех нич ких раз ло га), док
наред на стра на доно си сер ви -
сне инфор ма ци је о зага ђе њу
вазду ха, укла ња њу дивљих
депо ни ја и „Нео лит ској ини -
ци ја ти ви”, тро днев ној мани фе -
ста ци ји у којој ће уче ство ва ти
кул тур ни после ни ци из Стар -
че ва и Вин че.

Обја вљен је и изве штај с
послед ње сед ни це месне скуп -
шти не, на којој је усво јен
финан сиј ски план за теку ћу

годи ну, а поред оста лог доне те
су и одлу ке о ода би ру лока ци -
је за капе лу на като лич ком гро -
бљу, као и о рекон струк ци ји
тро то а ра испред амбу лан те и
пре ко пута деч јег врти ћа.

Гост вели ког интер вјуа је в.
д. дирек то ра ЈКП-а „Хиги је на”
Алек сан дар Сте ва но вић, који
је изнео буду ће пла но ве тог
град ског кому нал ног пред у зе -
ћа. На истом месту обја вље на
је и фото гра фи ја хора римо -
ка то лич ке цркве ста ра 123
годи не из поро дич ног албу ма
Ани це Рај ко вић. Сле ди текст о
томе да ли (не) тре ба вак ци -
ни са ти сво ју децу, а Стар чев -

ци су у анке ти гово ри ли о томе
шта гле да ју на теле ви зи ји.

Ту су и раз го во ри с брач ним
паром Пау лић, који је недав но
обе ле жио 53 годи не зајед нич ког
живо та, про из во ђа чем здра ве
хра не Жели ми ром Ђоко ви ћем
и „лицем с наслов ни це” – фар -
ма це ут ки њом Мили цом Јан ков.
Редов не рубри ке „Уоп шти на ва -
ње” и „Црти це из про шло сти”
посве ће не су пост пра знич ним
тра у ма ма и поро ди ци Рај ко вић,
а „Кул ти ва тор” стар че вач ким
„Соко ли ма” и пред ста вља њу мла -
дог Мило ша Радој чи ћа.

Као и обич но, нису изо ста ле
ни стра не посве ће не изви ђа штву,

спо р ту, кул тур ним дога ђа ји ма и
шко ли, у окви ру којих је обја -
вљен и интер вју уче ни це сед мог
раз ре да Дуње Кова че вић са, ни
мање ни више, нашом глу мач -
ком дивом Гори цом Попо вић.

НОВO ИЗДАЊE СТАР ЧЕ ВАЧ КОГ ГЛА СИ ЛА

Мно го ини ци ја ти ва

ЈЕДА НА Е СТО ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ВАЖНОГ МЕЂУ НА РОД НОГ ДАНА

У Ива но ву на три на ест матер њих јези ка
Широм све та чла ни це Уне ска
обе ле жа ва ју 21. фебру ар као
Међу на род ни дан матер њег
јези ка. Циљ ове мани фе ста ци -
је, поред оста лог, јесте про мо -
ви са ње више је зич но сти, као и
сећа ње на сту ден те који су тог
дату ма 1952. годи не уби је ни у
Даки (дана шњем Бан гла де шу),
јер су про те сто ва ли због тога
што њихов матер њи језик није
про гла шен за зва нич ни.

У све ту се гово ри око шест
хиља да јези ка, а пре ма прог -
но за ма лин гви ста, до кра ја овог
века изу мре ће више од поло -
ви не, док у све ту сва ко днев но
неста не по један. У нашој земљи
има више од три де сет наци о -
нал них мањи на. Нај ви ше су
угро же ни јези ци с малим бро -
јем говор ни ка, од неко ли ко сто -
ти на или десе ти на, а у Пан че ву

су то цин цар ски и банат ско бу -
гар ски – пал ћен ски.

Ради очу ва ња кул тур не
башти не тако зва них малих
наро да Евро ре ги о нал ни цен -

тар за раз вој дру штва у мул ти -
ет нич ким сре ди на ма „In medi-
as res” из Пан че ва сва ког 21.
фебру а ра у Ива но ву, зајед но с
тамо шњим инсти ту ци ја ма, као

што су Дом кул ту ре, Основ на
шко ла „Моша Пија де”, Месна
зајед ни ца и удру же ња „Боназ
Шан дор” и „Ива но во – Банат”,
сва ке годи не орга ни зу је Међу -
на род ни дан матер њег јези ка,
чиме ује ди њу је, збли жа ва и
про мо ви ше кул ту ру и јези ке
наци о нал них зајед ни ца. Том
при ли ком пред ста вља ју се пое -
зи ја, музи ка, фол клор и песме
десе так наци о нал них зајед ни -
ца уз при су ство гости ју из земље
и ино стран ства.

На једа на е стој мани фе ста -
ци ји, која ће бити одр жа на у
сре ду, 21. фебру а ра, од 12 сати,
биће засту пље ни мађар ски, пал -
ћен ски, бугар ски, сло вач ки,
румун ски, грч ки, чешки, маке -
дон ски, кине ски, ром ски,
русин ски, руски и, нарав но,
срп ски језик.

Пово дом ово го ди шње „Сла -
ни ни ја де”, која се одр жа ва
изме ђу 14. и 18. фебру а ра,
осми шљен је и богат пра те ћи
кул тур ни садр жај. Тако су,
реци мо, вече пре почет ка „нај -
ма сни је” мани фе ста ци је отво -
ре не две зани мљи ве изло жбе,
које су при ре ди ли позна ти
ауто ри, дуги низ годи на пове -
за ни с Кача ре вом и поме ну -
тим дога ђа јем.

Један од њих је Зоран Јова -
но вић Мачак, пре ка ље ни фото-
репор тер „Вечер њих ново сти”;
„Сла ни ни ја ду” пра ти од самог
почет ка, што зна чи већ три
деце ни је, а постав ку атрак тив -
них умет нич ких фото гра фи ја
назвао је „Мачак у сла ни ни”.
Дру ги је Пан че вац Нико ла Дра -

гаш, позна ти кари ка ту ри ста и
илу стра тор, који, поред оста -
лог, већ годи на ма уче ству је у
кача ре вач ком фести ва лу хумо -
ра и сати ре са амби ци о зним
ради о ни ца ма за децу. Овог пута
пред ста вио је сво је радо ве на
зада ту тему под нази вом „Весе -
ла сла ни на”.

Том при ли ком про гла ше -
ни су побед ни ци кон кур са за
нај бо љи афо ри зам, орга ни зо -
ва ног истим пово дом, на који
је сти гао вели ки број при ја ва
с разних стра на.

С прошлогодишњег догађаја



Рок састав „Ван Гог” одржаће
акустични концерт у дворани
Културног центра Панчева у сре-
ду, 7. марта, од 20 сати. Публи-
ка ће моћи да у интимној атмос-
фери и уз посебну сценографи-
ју, која се брижљиво припрема
за концерт, чује и види бенд у
акустичном издању и упозна
другачији темперамент члано-
ва састава у односу на онај који
негују на уобичајеним концерт-
ним наступима.

– Каваљери, љубав се негује,
а не мери! Поштујмо жене
током целе године, а не само
8. марта. Не прија ми тај лице-
мерни однос према наглаше-
ним датумима као што су 14.
фебруар, Дан заљубљених, и 8.
март – рекао је поводом кон-
церта фронтмен бенда Звони-
мир Ђукић Ђуле.

Такође, чланови састава
поручују да им је посебна жеља
да овим концертом и поклон
CD-ом који се добија за две
купљене карте, у време када
ретко ко нешто поклања, обра-
дују чула људи и врате их актив-
ном слушању музике.

Нови акустични стил позна-
тог рок састава веома се допао
публици на његовом рођендан-
ском концерту, одржаном у
Београду крајем новембра 2016,
када је бенд прославио триде-
сет година рада. Потпуно дру-
гачијим приступом извођењу
старе песме су добиле нови

израз, а задржале јаку емоци-
ју, што је наишло на одуше-
вљење фанова. Чак и они који
који обожавају вангоговски твр-
ђи звук „пали” су на сензуалну
акустику.

За концерт у Панчеву бенд
је припремио посебну сет-
листу, другачију од оне на тур-

нејама, а одсвираће и неке од
песама које дуго није изводио.

– Изазовни су нам акустич-
ни концерти, посебно због
директног контакта с људима
и непосредног односа с нашом
публиком. Ми смо и почели
као бенд да свирамо у малим,
клупским просторима и ова-
кви концерти нас подсећају на
та времена – рекао је Ђуле.

Улазнице се могу купити на
билетарници Културног цен-
тра Панчева, а због ограниче-
ног капацитета сале, у продају
су симболично за „све оне који
су у љубави” пуштене сет „кар-
те за двоје” у лимитираном
броју по цени од 1.800 динара.
Доступне су и појединачне ула-
знице, по цени од 1.100 дина-
ра. Свако ко купи сет карата,
добиће CD групе „Ван Гог” –
„Ако станемо, губимо све”.

Дениз Хоти, 

пред у зет ник и тре нер

КЊИ ГА: Нека да сам негде
про чи тао да је соба без књи га
као човек без душе. Као осо ба
која рет ко када посе ћу је град -
ску библи о те ку, али се као
колек ци о нар књи га осе ћа изу -
зет но поно сно док ишчи та ва
оне из соп стве не Share библи -
о те ке, ја у пот пу но сти осе ћам
и живим поре ђе ње собе с књи -
га ма и душом. Оно што тако
јако осе ћам, нај бо ље опи су ју
речи аме рич ког писца Сти ве -
на Кин га, који нам гово ри како
је књи га једин стве на, пре но -
си ва маги ја. Тешко је пре не ти
маги ју избо ром јед ног спи са -
те ља одно сно спи са те љи це и
јед не књи ге. Сто га кори стим
при ли ку да зајед но с вама одам
почаст Урсу ли К. ле Гвин, јед -
ној од нај у ти цај ни јих аме рич -
ких књи жев ни ца 20. века, која
нас је напу сти ла 22. јану а ра
2018. годи не. Урсу ла је писа -
ла углав ном фан та сти ку и у
сво јим књи га ма нај че шће се
бави ла поли ти ком, родом, дру -
штвом, рели ги јом, сек су ал но -
шћу. Обја ви ла је више од два -
де сет рома на, а њено нај по -
зна ти је дело и јед на од мојих
оми ље них књи га јесте „Лева
рука таме” (1969). Спрет на,
инспи ра тив на и лака за чита -
ње СФ при ча о пла не ти Зими
и наро ду Кар хи да. При ча о
све ту који не позна је род не
уло ге и о иде ји којој тре ба
тежи ти, али коју ника да неће -
мо дости ћи, јер смо људи.

TED је непро фит на орга ни за -
ци ја посве ће на шире њу иде ја,
обич но у виду крат ких, моћ -
них раз го во ра (до 18 мину та).
Почео је 1984. као кон фе рен -
ци ја на којој се при ча ло о тех -
но ло ги ји, заба ви и дизај ну,
међу тим данас покри ва гото во

све теме – од нау ке до обра зо -
ва ња – на више од 100 јези ка.
Уко ли ко жели те да орга ни зу -
је те TED дога ђај, све зна ње о
томе како то да ура ди те,
доступ но је на TED плат фор -
ми. Код TED-а ми се нај ви ше
допа да то што је сав садр жај,
у виду крат ких пре да ва ња до
18 мину та, пот пу но бес пла -
тан. Кон цепт бес плат ног зна -
ња је сада шњост и будућ ност
и томе сви тре ба да тежи мо.
Осе ћај да у сва ком тре нут ку
може мо да се инфор ми ше мо
о било којој акту ел ној теми и
да се пове же мо с нај па мет ни -
јим људи ма широм све та сада
и одмах је неве ро ва тан! Мој
оми ље ни TED TALK је „Како
шко ла уби ја кре а тив ност” ауто -
ра Кена Робин со на.

АКТИ ВИ ЗАМ: Ако акти ви зам
пред ста вља огле да ло јед ног
дру штва, онда је Пан че во нај -
леп ше лице које се ика да окре -
ну ло том огле да лу. Не због
инфра струк ту ре, не због поли -
ти ча ра, већ због људи који раз -
ми шља ју сво јом гла вом. Због
гра ђа на и гра ђан ки који веру -
ју да је њихо ва дужност да свој
град учи не бољим местом за
живот. Мој избор за ову неде -
љу је рад на про јек ту „Кад
пора стем, бићу...”. Чиста љубав!

КУЛТУРА
Среда, 14. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ИКО НЕ И ПОКР О ВИ
Инспирација пет
хиљада година културе

Изложба отворена до
2. марта

Изло жба под нази вом „Ико не
и покр о ви” Срђа на Радој ко ви -
ћа отво ре на је у поне де љак, 12.
фебру а ра, у Гале ри ји Мило ра -
да Бате Миха и ло ви ћа.

Радо ви који су изло же ни резул -
тат су кон ти ну и те та у ства ра њу
Срђа на Радој ко ви ћа које тра је
већ четр де сет годи на, а кон крет -
но су изло же на дела наста ла у
послед њих десет годи на.

– Инспи ра ци ја ми је била
тра ди ци ја дуга пет хиља да годи -
на – две хиља де годи на хри -
шћан ске кул ту ре и три хиља де
годи на при мар не кул ту ре циви -
ли за ци ја које су се сме њи ва ле
– рекао је Радој ко вић.

Он је обја снио да су то насла -
ге које ути чу на нас и које гово ре
о про шло сти, али и будућ но сти.

– Пору ка је да тре ба да буде -
мо мно го срет ни и задо вољ ни,
јер ће бити све боље уко ли ко
ми буде мо бољи. Међу тим,
исто вре ме но су те циви ли за -
ци је про па ле, и то не само про -
па ле него су се и уру ши ле, гото -
во неста ле. Ипак, оне оста ју у
сфе ри духов ног и умет нич ког
дела ња, као тра го ви који су
можда једи ни који тре ба да
пре жи ве. Сва оста ла достиг ну -

Лева рука таме

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 

Мирјана Марић
Величковић

Музи ка
Субо та, 17. фебру ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди -
не: кон церт гру пе „Atheist Rap”.

Поне де љак, 19. фебру ар, 18 сати, Музич ка шко ла „Јован
Бан дур”: кон церт уче ни ка фаго та с гости ма из Музич ке шко -
ле „Јосиф Марин ко вић” из Бео гра да.

Уто рак, 20. фебру ар, 19 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра:
хума ни тар ни кон церт за при ку пља ње сред ста ва за лече ње
Лоле Меде ни це.

Сре да, 21. фебру ар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон -
церт гру пе „Леген де”.

Четвр так, 22. фебру ар, 18.30, Музич ка шко ла „Јован Бан -
дур”: кон церт младих пијаниста из Музичког кутка Габи Дин’.

Четвр так, 22. фебру ар, 19 сати, сце на Кул тур ног цен тра:
кон церт кла сич не музи ке – Мари ја Миси та (вио ли на) и Јова -
на Нико лић (кла вир).

Темат ски про грам
Сре да, 21. фебру ар, 19 сати, Гале ри ја савре ме не умет но сти:
пред ста вља ње изда вач ке куће „Кон траст изда ва штво” и мали
сајам књи га.

Пред ста ве
Субо та, 17. фебру ар, 12 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва за децу „Аван ту ре Пипи Дуге Чара пе”.

Поне де љак, 19. фебру ар, 20 сати, сце на Кул тур ног цен тра:
савре ме на играч ка пред ста ва „Панон ска сага”.

ГОСТУ ЈУ ЋА ИЗЛО ЖБА КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА ЗРЕ ЊА НИ НА

Ликов ни салон „30 x 30”

Прошле недеље у главном
граду западног Бенгала, у Кал-
кути, отворена је друга интер-
национална сликарска изло-
жба, на којој ове године уче-
ствују четири уметника из
нашег града.

Прилику да представе своје
радове имају Снежана Јовчић
Олђа, Нада Денић, Живана

Костић и Милан Јакшић, а
учествоваће и аутори из Руму-
није, Албаније, Грчке, Бан-
гладеша, Индије и Сједиње-
них Америчких Држава.

Изложбу су организовали
Центар за унапређење интер-
културалног дијалога „In medi -
as res” из Панчева и Друштво
за културно наслеђе Калкута.

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА САРАДЊА

Панчевци излажу 
у Индији

КАРТЕ У ПРОДАЈИ

Акустични концерт групе „Ван Гог”

ћа поје ди них циви ли за ци ја се
руше, као што су згра де, архи -
тек ту ра, злат ни идо ли... – каже
Срђан Радој ко вић.

Рођен је 1951. годи не у Пан -
че ву, где је завр шио основ ну
шко лу и Гим на зи ју. Након сред -
ње шко ле завр ша ва Прав ни
факул тет и Факул тет ликов них
умет но сти у Бео гра ду у кла си
проф. Зора на Петро ви ћа, као
и пост ди плом ске сту ди је на
истом факул те ту у кла си проф.
Мили це Сте ва но вић.

Руко по ло жен је за ђако на
Пра во слав не цркве у Срби ји уз
бла го слов и пола га ње десни це
Њего вог пре о све штен ства епи -
ско па бра ни чев ског госпо ди на
Игња ти ја 1995. годи не и ради
на Ака де ми ји за умет ност и
кон зер ва ци ју Пра во слав не
цркве у Бео гра ду од 1998. годи -
не као про фе сор сли ка ња. Члан
је Удру же ња ликов них умет -
ни ка Срби је. Живи и ради у
Бео гра ду, а сво ју све ште но-
ђакон ску слу жбу врши у литур -

гиј ској зајед ни ци мана сти ра
Ваве де ње Пре све те Бого ро ди -
це у Бео гра ду.

Срђан Радој ко вић је сли као
ико не за ико но стас у капе ли
Све тог Мак си ма Испо вед ни ка
у Миљ ко вом мана сти ру, као и
део трпе за ри је „Al seco” Цркве
Св. Про ро ка Или је у Куши ље -
ву. Насли као је и мно го број не
ико не за домо ве пра во слав них
вер ни ка.

Изло жба ће бити отво ре на
до 2. мар та.

Изло жбаликов ног сало на „30 x30”
Кул тур ног цен тра Зре ња ни на
отво ре на је у поне де љак, 12.
фебру а ра, у Гале ри ји савре ме не
умет но сти.

На ликов ни кон курс „30 x
30” 2017. годи не при ја ви ло се
две ста четр де сет ауто ра из
Срби је, Босне и Хер це го ви не,
Црне Горе, Сло ве ни је, Бугар -
ске, Хрват ске, Арген ти не и
Маке до ни је. Жири у саста ву:
Ана Ста нар, исто ри чар ка умет -
но сти, и мр Милу тин Мићић,
ака дем ски сли кар и аутор про -
јек та, ода брао је радо ве сто
педе сет три ауто ра и доде лио
три награ де нај бо љим дели ма.

Прву награ ду је осво јио Вука -
шин Мило вић за рад „Тра го ви
вре ме на”. Дру га награ да је доде -
ље на Миро сла ву Муни жа би за
рад „Епи цен тар”, а тре ћу награ -
ду осво ји ла је Мари ка Михаљ фи

за рад „Овде сам на сигур ном”.
„Без број је раз ло га за стра -

хо ва ње. На свим пољи ма, и
локал но и гло бал но, све више
пра ви мо про бле ме. Изгле да
да свет тоне у све оп шту про -
паст. Страх од опа сно сти је
мно го стра шни ји од саме опа -

сно сти. Али ту већ ста је мо:
не жели мо ни да поку ша ва мо
да пре ва зи ђе мо реал ну опа -
сност. Тако, страх оне мо гу ћа -
ва да се буде кре а ти ван и ква -
ли те тан. А из стра ха се не
ства ра ју добра реше ња, већ се
она при ла го ђа ва ју и удва ра ју

моћ ни ма...”, напи сао је у ката -
ло гу мр Милу тин Мићић.

Иако је ово го ди шња тема радо -
ва „Страх”, први ути сак по ула -
ску у Гале ри ју је разно вр сност,
што упра во омо гу ћа ва мали фор -
мат сли ка и скулп ту ра.

Радо ви с ликов ног сало на „30
x 30”, поред Пан че ва, током
2018. годи не биће изло же ни и у
Музе ју Сре ма у Срем ској Митро -
ви ци, у Арт цен тру у Бео гра ду и
у клу бу „Три би на мла дих” Кул -
тур ног цен тра Новог Сада.

На ово го ди шњем зре ња нин -
ском сало ну радо ве су изло -
жи ли и пан че вач ки умет ни ци
Миро слав Сав ков, Хамид Каба -
да ја,Ивана Штопуљ, Ива на
Мар кез Фили по вић и Милун
Шиљ ко вић.

Изло жба у Гале ри ји савре -
ме не умет но сти тра ја ће до 23.
фебру а ра.



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

ОПЕЛ астра, 1.4, бен -
зи нац, но вем бар
2007, пре шао 180.000
км, пр ви вла сник,
плус зим ске но ве гу -
ме. 2.900 евра.
065/260-53-57,
069/260-53-57
(255091)

РЕ НО 4 GTL (89), ре -
ги стро ван, очу ван.
062/151-41-98
(255100)

ОПЕЛ кор са, бен зин,
2010, 1.4, 7.000 евра,
зе дер, ре ги стро ва на.
063/354-221 (255115)

ПУН ТО III, 1.2, 8В,
2010, пе то ра вра та,
сва опре ма, 9.800 км,
ате сти ран плин.
064/587-50-24
(255213)

ГРАН ДЕ пун то, 1.3,
мул ти џет, 2006, фул
опре ма, пе то ра вра та,
ре ги стро ван го ди ну,
вла сник. 064/130-36-
02 (255223)

СТИ ЛО, 1.9 ЈТД, 2003,
тро ја вра та, фул
опре ма, пр ва бо ја, ре -
ги стро ван го ди ну,
вла сник. 064/587-50-
24 (255223)

ШКО ДА фа би ја, 1.4
МПИ, 2002, ка ра ван,
фул опре ма, на име.
064/587-50-24
(255223)

ПРО ДА ЈЕМ фи ат сти -
ло, 1.9 ЈТД, без ула га -
ња, вла сник. 063/269-
987 (255244)

ПРО ДА ЈЕМ да чи ју 1,
но ва, 2003, 1350 евра.
Те ле фон 062/320-739
(255277)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
за јеф ти ни ји, ок та ви ју
1.9 ТДИ, ре ги стро ва -
на, вла сник, 2008.
065/610-4567
(255239)

СУ ЗУ КИ свифт 1.0,
98.год, бен зин + гас.
060/311-29-64
(255326)

ТО У РАН 2007, 1.9,
ТДИ, 7 се ди шта, 5.900
евра. 060/317-48-78
(255338)

ТО ЈО ТА aygo, 2006.
го ди ште, 1.0, бен зин,
2.950 евра. 060/317-
48-78 (255338)

КСА РА пи ка со, 2002.
го ди ште, 1.8, бен зин,
плин, 1.750 евра.
060/317-48-78
(255338)

СЕ АТ иби ца, 1.4, бен -
зин, 2005. го ди ште,
1.980 евра. 060/317-
48-78 (255338)

ПРО ДА ЈЕМ ре но
твин го, 2002, ре ги -
стро ван, ате сти ран
плин, вла сник.
064/565-33-97.
(255345)

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

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

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

КУ ПУ ЈЕМ ол тајд ме ре,
гол фа двој ку, ди зе ла,
ли ма риј ски очу ва ног.
064/354-69-94,
063/754-02-72,
013/344-645.
(255263)

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

ВЕШ-МА ШИ НЕ и по -
лов ни де ло ви од веш-
ма ши на. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(255228)

ТВ по лов ни, 37, 55,
66, 72. 348-975,
066/348-975.
(252222)

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.
(255317)

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

БА ГРЕ МО ВА и це ро ва
др ва на про да ју.
060/603-32-32. 

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

СВИЊ СКЕ по лут ке,
ста ре књи ге, фри жи -
дер, кућ на до ста ва.
065/614-74-40.
(255070)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пе ћи,
ре мон то ва не, по вољ -
но, а ујед но ку пу јем
по ло ван на ме штај, ра -
зно. 066/900-79-04.
(255081)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим
ро бу, ства ри, се лид бе
и све оста ло. Нај по -
вољ ни је. 065/361-.
(2548123)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи зи -
ка, хе ми ја, ме ха ни ка.
Ча со ви. Тел. 251-19-
81, 063/852-22-43.
(255135)

МО ЛЕР СКИ и гип сар -
ски ра до ви. Мај стор
Не ша, Ко ва чи ца.
069/444-23-16.
(255112)

КР ЧЕ ЊЕ и ко ше ње,
се че ње др ве ћа, ва ђе -
ње па ње ва, се ја ње
тра ве. Фре зи ра ње.
064/196-17-32.
(2551499

ЗА МЕ НА по ло мље ног
цре па, чи шће ње олу -
ка, ви син ски ра до ви.
065/535-24-56.
(255163)

ПРО ДА ЈЕМ на ме штај,
ор мар, кре ве те, ду ше -
ке, ко мо да, сто ло ве,
дво се де, шпо рет,
фри жи дер, ку хи ња,
те пих и оста ло.
066/333-892 (255124)

БОЛ НИЧ КИ кре вет,
ме тал ни, плус ан ти де -
ку бит ни ду шек са
ком пре со ром.
063/894-84-23
(255131)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва ну ТА пећ, до ста ва,
мон та жа, по вољ но.
061/198-81-42
(255097)

ФРИ ЖИ ДЕ РИ, ми ни
шпо рет, веш-ма ши не,
уга о на гар ни ту ра,
ком пју тер ски сто ло ви,
гар ни ту ра тро сед,
дво сед, фо те ља, ТВ
ко мо де, сто чи ћи, те -
пих, ши ва ћа. Тел.
063/861-82-66. (4751)

ФРИ ЖИ ДЕР сан ду -
чар, 200 л, ин де сит,
нов дво сед. 064/339-
69-13. (255176)

БУ КВА, храст, ба грем,
ба гре мо ве се че ни це
„то пли на”. 063/364-
310 (255190)

ПРО ДА ЈЕМ по лов ну
веш-ма ши ну, вр ло
очу ва ну. По вољ но.
060/037-05-60
(255224)

ГРА МО ФОН, фо то
„Ки јев”, „Љу би тељ 2”
дво глед, нож ло вач ки,
шах ду бо рез.
064/354-69-76
(255269)

ПРО ДА ЈЕМ: ча мац
„апа ти нац спе ци јал
80” са мо то ром „То -
мос” 4 и ко ли ца за из -
вла че ње из во де и
пар ки ра ње чам ца ван
во де. Ре ги стро ван до
1. сеп тем бра 2018.
Тел. 060/361-94-11
(255240)

ПРО ДА ЈЕМ дво сед.
064/172-90-92
(255236)

ПРО ДА ЈЕМ ТВ фи -
липс и ши ва ћу ма ши -
ну. 064/276-08-08
(255273)

ДО МА ЋИ ре зан ци за
су пу. 064/229-54-20
(255312)

ПРО ДА ЈЕМ ба ли ра ну
де те ли ну и пра си ће.
Тел. 064/129-45-43
(255327)

ВЕ ПАР, ве ли ки јок -
шир, пре кру пач и
шар пла ни нац.
060/311-29-64
(255326)

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

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, гар ни ту ре, ку -
хи ње, сто ло ве, 
сто ли це, оста ло 
по кућ ство. 
062/148-49-94.
(255097)

КУ ПУ ЈЕ МО знач ке,
ор де ње, ме да ље, са то -
ве, но вац, пен ка ла.
Тел. 013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(255175)

КУ ПУ ЈЕМ са то ве, пен -
ка ла, ме да ље, ор де ње,
ма ле плин ске бо це,
ра зни алат. 064/867-
48-11. (255304)

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

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин -
ско зе мљи ште, Ја буч -
ки пут. 
060/504-54-44.
(253981) 

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

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

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

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

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

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа 
у Ива но ву. 
062/415-359.
(253981)
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ПО ВОЉ НО, ку ћа са
10 ари пла ца, Гор њи
град. 064/133-32-02.
(254996)

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

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, по љо -
при вред но зе мљи ште,
њи ва 30 ари, до зво ље -
на град ња, Брат ства
је дин ства, дру ги про -
сек. Стру ја, во да, те -
ле фон ис пред. Тел.
013/366-234. (254854)

ВИ КЕН ДИ ЦА и воћ -
њак, 26 ари. 069/671-
156. (254888)

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

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

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

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

ПЛАЦ, 9 ари, ш пoр ет
на стру ју, ма ши ну ши -
ва ћу ба гат, уси си вач
ис пра ван, бен џа мин
др во 2 м, веш-ма ши ну
го ре ње. 013/316-301.
(255083)

БА ВА НИ ШТАН СКИ,
ви кен ди ца, 30 ари до
асфал та, тро фа зна,
бу нар, во ће. 
064/493-00-47.
(255136)

КУ ЋА, 1200 м2 + пот -
кро вље, 10 ари пла ца,
Но во се љан ски пут
365, це на 32.000.
013/347-621,
064/364-97-34. (2556)

КУ ЋА, 100 м2, укњи -
же на, без по сред ни ка,
Ко теж 1, 63.000 евра.
Тел. 060/335-15-83.
(255117)

БА ШТА-воћ њак, ку ћа,
га ра жа, 20 ари, Пе ли -
стер ска 18-е. 064/866-
22-98. (255119)

НО ВИ ЈА ку ћа, Но во -
се љан ски, 100 м2, 13
ари, ам бар, ко чи не,
воћ њак, од мах усе љи -
во, 35.000. 063/894-
84-23. (255131)

ХЕК ТАР гра ђе вин ског
зе мљи шта, се вер на зо -
на, ас фалт, стру ја, во -
да, 18.500. 063/894-
84-23. (255131)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
Вла ди ми ро вац за
Пан че во две ку ће,
плац 1 хек тар, по год -
но за пла сте ни ке, итд.
064/280-21-53.
(255086)

ЈА БУЧ КИ пут, гра ђе -
вин ски плац 4 ара.
069/213-97-37.
(255018)

КУ ЋА на про да ју, Но -
во се љан ски пут код
над во жња ка. 064/131-
67-32. (255103)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на 5
ари у ши рем цен тру,
ре но ви ра на. 063/777-
27-08, 013/355-575.
(255118)

НА ПРО ДА ЈУ два лан -
ца зе мље у Ка ча ре ву.
Тел. 601-281.
(255173)

ДВЕ ку ће, као спо је не
стам бе не је ди ни це,
136 м2, на пла цу од
3,55 ари, код ста рог
бу вља ка. 
064/240-68-00.
(254953)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА -
ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку ћу са
по моћ ним објек ти ма
на 30 ари, Ба ва ни -
штан ски пут. 061/366-
03-92. (255206)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу у Вој -
ло ви ци. 013/232-21-
30, 063/162-50-00.
(255243)

МИ СА, 98 м2, ПР+I;
29.000; град ња. (636),
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(255214)

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

КУ ЋА, 100 м2, 5,6 ари,
Мо ше Пи ја де, 8.000
евра. До го вор.
064/354-69-76.
(255269)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
ку ћу у Ја бу ци, 43.000.
063/715-99-00.
(252266)

ПРО ДА ЈЕМ плац 33
ара са ку ћом за би -
знис. 064/276-08-08.
(2552739

НО ВА МИ СА, ку ћа
три одво је на ста на,
га ра же. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(255276)

НО ВА МИ СА, пла це -
ви, 18 ари, 8 ари, 6
ари, 5 ари, 1.800 евра
по ару. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(255276)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем -
на 139 м2 + ло кал 30
м2, на 7,29 ари,
31.000 евра. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (255282)

КУ ДЕ ЉАР СКИ на сип,
Пре спан ска 88 м2,
тро соб на на 4.8 ари,
35.000 евра. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (255282)

БА НИЈ СКА, дво ри шна
спрат на, укњи же на
два ста на, 120 м2,
29.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(255282)

ПРО ДА ЈЕМ плац 12
ари, Ба ва ни штан ски
пут, до пу та. 064/867-
48-11. (255304)

ОД ЛИЧ НИ пла це ви:
Ку де ља рац, Ми са, Ду -
бо ка ба ра. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (255298)

ПРЕ ЛЕ ПЕ ку ће, од
87.000 до 160.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(255298)

СТА РА МИ СА, плац
4,3 ара са ста ром ку -
ћом, 18.000. (320),
„Пре ми ер”, 
352-489, 
063/800-44-30.
(255311)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, сре -
ђе ну, са два ста на, ЕГ,
плац, ле га ли за ци ја.
061/224-47-97.
(255325)

БА ВА НИ ШТАН СКИ,
до пу та, но ви ја, дво -
соб на, 13,5 ари,
23.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(255295)

ПЕ ЛИ СТЕР СКА и Кај -
мак ча лан ска, пар це -
ли са ни пла це ви од 9
ари. (49), „Му станг”,
062/129-94-67.
(255295)

ХИТ НО, Ка ча ре во, ле -
па, но ви ја, тро соб на,
5.4 ара, 31.000. (49),
„Му станг”, 
064/151-18-93.
(255295)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
ку ћу, Гор њи град, по -
вољ но, хит но. 
„Ве сна 2”,
066/937-00-13.
(255346) 

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан, ре но ви ран, вла -
сник, 22.500 евра.
Тел. 064/ 243-87-09.
(СМС)

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

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

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

ПРО ДА ЈЕМ стан 38 м2

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

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

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

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

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

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 57 м2,
IV, усе љив, Јо а ки ма
Ву ји ћа 65, 25.500.
064/842-30-31.
(255073)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
52, II, ета жно, но ви ји
јед но со бан 38, цен -
трал но, при зе мље.
066/200-514. (255123)

КО ТЕЖ 2, при зе мље,
дво со бан, 52 м2, ЦГ,
ве ли ка за ста кље на те -
ра са, на ме штен,
шпајз, по друм.
064/120-02-67.
(255095)

НА ПРО ДА ЈУ стан на
Те сли, 50 м2, I спрат.
064/523-29-05.
(255144)

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

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан
стан, Те сла, од мах
усе љив. 063/827-95-
69. (255142)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
две ма ње гар со ње ре у
цен тру за јед ну гар со -
ње ру на Те сли.
065/617-74-54.
(255171)

ХИТ НО и по вољ но
про да јем стан на Со -
да ри, 83 м2, Дрин ска
ули ца, III спрат, 490
евра/м2. 063/218-831.
(255176)

ЦЕН ТАР, 105 м2, че -
тво ро со бан, ЦГ, лифт,
укњи жен, 81.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83,
013/332-031. (255208)

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ,
VIII, лифт, сре ђен,
25.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83,
013/332-031. (255208)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, 67, ЦГ, VI, екс тра
сре ђен, 41.000. (679),
„Трем 01”, 064/740-
79-95, 063/836-23-83.
(255208)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 66 м2,
дво со бан, IV, 30.000,
до го вор. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (2554)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 52 м2,
дво со бан, III, 30.0000,
ком плет ре но ви ран.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (255124)

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. (255124)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 63 м2,
дво со бан, V, 33.000,
до го вор. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(255124)

КО ТЕЖ 1, 50 м2, I,
33.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (255124)

СО ДА РА, 52 м2, V,
35.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (255124)

ЦЕН ТАР, 45 м2, V,
30.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 
069/196-96-05.
(255124)

ДВО РИ ШНИ стан, 48
м2, за из град њу или
адап та ци ју, Ми ло ша
Обре но ви ћа 5-а.
013/332-828. (255218)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
тро со бан 80 м2, сед ми
спрат, 38.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(255264)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру ги
спрат, но ви ја град ња,
40.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74. (2552)

КО ТЕЖ 1, јед но со бан,
28 м2, пе ти спрат, ЦГ,
14.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74. (2554)

КО ТЕЖ 1, дво и по со -
бан, 62 м2, тре ћи
спрат, сре ђен, усе љив,
41.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(255264)
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ЦЕН ТАР, дво со бан, 45
м2, ТА, IV од V, усе -
љив, 27.000.
(677),„Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(255264)

ТИП СТАН КО, дво со -
бан, 48 м2, ТА, дру ги
спрат, ре но ви ран,
25.000. (677),„Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(255264)

ЦЕН ТАР, 2.0, ТА,
31.000; дво и по со бан,
58, 40.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(255256)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
ТА, 22.000; дво со бан,
ТА, II, 28.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(255256)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 2.0, ЦГ,
до го вор, Ста кла ра,
улич ни, 60, 
21.000. (338),
„Јан ко вић”, 
348-025. 
(255256)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи
дво со бан стан од 46
м2, ета жно гре ја ње.
Тел. 064/267-71-74.
(2552339)

МИ СА, 40 м2, нов јед -
но и по со бан, те ра са,
24.000, тро со бан
38.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(255234)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 34 м2,
јед но со бан, 20.000;
дво со бан, 26.000; тро -
со бан, 43.000. 
(324), „Ме диа”, 
315-703,
064/223-99-20.
(255234)

ДВО СОБ НИ, 57 м2,
Ко теж 28.000; цен тар,
32.000; Те сла, 30.000.
(324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(255234)

ПРО ДА ЈЕМ два ста на,
до го вор, усту пам
гроб но ме сто, до го -
вор. 064/130-27-34,
064/386-92-86.
(255268)

КО ТЕЖ 1, јед но и о со -
бан, 48 м2, IV, лифт,
ЦГ, 32.000. (188),
„UnaDalli”, 
064/255-87-50.
(255276)

КО ТЕЖ 2, јед но и по -
со бан, 44 м2, V, ЦГ,
28.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(255276)

НО ВА МИ СА,тро со -
бан, 88 м2, I, ET,
35.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(255276)

ТЕ СЛА, но во град ња,
че тво ро со бан, 100 м2,
II, ЦГ, 67.000. (188),
„UnaDalli”, 
064/255-87-50.
(255276)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
37 м2, II, ЕТ, 22.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(255276)

ТЕ СЛА, дво со бан, 42
м2, 24.000; јед но со -
бан, 36 м2, 21.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(255282)

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.
(255282)

КО ТЕЖ 2, дво и по со -
бан, 68 м2, 37.500;
јед но и по со бан, пот -
кро вље 43 м2, 22.500.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(255282)

СО ДА РА, тро со бан,
83 м2, 42.000; јед но -
со бан, 46 м2, 29.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(255282)

ГАР СО ЊЕ РА, Син ђе -
ли ће ва, 18 м2, ЦГ, I,
12.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(255282)

МИ СА, дво и по со бан,
63 м2, 32.000; дво со -
бан 49 м2, 24.500; јед -
но и по со бан, 40 м2,
23.000, гар со ње ра, 23
м2, 15.000. (097),
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(255282)

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

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

МАР ГИ ТА, дво и по со -
бан, 58 м2, 34.000;
јед но и по со бан, 34 м2,
20.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(254965)

ЈЕД НО И ПО СО БАН,
40 м2, II спрат,
17.000, ТА, усе љив.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(255283)

ГАР СО ЊЕ РА, 28 м2,
ЦГ, Ко теж 1, но ви
део, 20.000 евра.
(470), „Ди ва”, 
345-534, 
064/246-05-71.
(255283)

ТРО СО БАН, Те сла,
ТА, по вољ но, 25.000
евра. (470), „Ди ва”,
345-534, 
064/246-05-71.
(255283)

ДВО СО БАН, Ко теж,
30.000, те ра са. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(255283)

СТРО ГИ цен тар, дво и -
по со бан, ЦГ, IV, 64
м2. (470), „Ди ва”, 
345-534, 
064/246-05-71.
(255283)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве у
цен тру, 131, 152, 104
и 45 м2. 060/312-90-
00. (255300)

СО ДА РА, од лич на
згра да, дво со бан, 47
м2, III, 32.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (255298)

КО ТЕЖ 2, Мо ше Пи ја -
де, ма њи дво и по со -
бан, 60 м2, V, до бар,
38.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(255295)

ТЕ СЛА, дво со бан, 54
м2, II, ТА, из вор но,
28.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(255295)

КО ТЕЖ 1, дво и по со -
бан, 62 м2, II, ЦГ, из -
вор но, 37.000. (49),
„Му станг”, 069/226-
66-58. (255295)

ПР ВО МАЈ СКА, јед но -
со бан, 48 м2, ВПР, ТА,
17.500. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(255295)

КО ТЕЖ 2, пер фек тан
дво со бан, 57 м2, VI,
36.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(255295)

ТЕ СЛА, но ви ји дво со -
бан, 56 м2, ЦГ, V, две
те ра се, IV, 34.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901. (255295)

ТЕ СЛА, дво со бан, 38
м2, пар ке ти, те ра са,
IV, 21.0000. (49), „Му -
станг”, 062/129-94-
67.(255295)

ТЕ СЛА, гар со ње ра, I,
25 м2, ЦГ, 20.000.
(49), „Му станг”,
062/129-94-67.
(255295)

МИ СА, ква ли тет не
укњи же не гар со ње ре
од 13.200 – 17.600.
(49), „Му станг”,
062/226-901. (255295)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, VI, 66 м2, ЦГ, усе -
љив, 29.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(255311)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
III, 57 м2, ЦГ, 32.500.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (255311)

КО ТЕЖ 1, Но во сад -
ска, гар со ње ра, ре но -
ви ра на, I, 27 м2, ЦГ,
20.500. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(255311)

СО ДА РА, дво со бан,
IX, ЦГ, 29.500; дво и -
по со бан, ЦГ, 31.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (255311)

НО ВА МИ СА, дво со -
бан, укњи жен, IV, 58
м2, ТА, 22.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(255311)

ТЕ СЛА, тро со бан, IV
лифт, 70 м2, ПВЦ, до -
го вор. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(255311)

КО ТЕЖ 2, дво и по со -
бан, од ли чан, 70 м2,
III, ЦГ, 45.000, до го -
вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(255309)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
62 м2, III, ЦГ, ре но ви -
ран, усе љив, 33.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(255309)

СО ДА РА, дво со бан,
57 м2, IX, ЦГ, 30.000,
до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (255309)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
36 м2, VII, ЦГ, 22.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(255309)

КО ТЕЖ 2, гар со ње ра,
22 м2, IV, ЦГ, усе љи ва,
14.500.  (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (2559)

ТЕ СЛА, тро со бан, 68
м2, V, ЦГ, 35.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(255309)

СТАНОВИ
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ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но и -
по со бан, 38 м2, IV,
ТА, сре ђен, 24.000,
до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. 
(255309)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и о -
со бан стан у цен тру
Пан че ва. 
060/505-54-25.
(255333)

ЈЕД НО СО БАН нов, 30
м2, 18.000, до го вор.
При зе мље, но ва Ми са,
вла сник.  063/304-
222. (255336)

ДВО СО БАН нов, 55
м2, 33.000, до го вор,
но ва Ми са. Вла сник.
063/304-222. (255336)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 46
м2, Со да ра, ЦГ, од мах
усе љив. 065/882-24-
04. (255341)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и по -
со бан, дво со бан, Вељ -
ка Вла хо ви ћа, про да -
јем, ни жа спрат ност.
„Ве сна 2”, 066/937-
00-13. (255346)

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

КОД АВИ ВА, Те сла,
цен тар ку пу јем јед но -
со бан, гар со ње ру, без
по сред ни ка. 062/361-
676. (254163)

АГЕН ЦИ ЈИ „Стре ли -
ште не крет ни не” по -
треб не не крет ни не,
ста но ви, ку ће, бр за
ре а ли за ци ја. (636),
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(255214)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со бан-
дво со бан ст ан за ре -
но ви ра ње, ис пла та
од мах. 064/206-55-74,
013/362-027. 
(255264)

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.
(255282)

КУ ПУ ЈЕ МО јед но и по -
со бан, дво со бан стан,
цен тар, Со да ра, за
кеш. (398), 
„Кров”, 
060/683-10-64.
(255298)

КУ ПУ ЈЕ МО гар со ње -
ру, јед но со бан и дво -
со бан стан, ЦГ, ТА,
бр за ис пла та.  (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(255311)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
ле пу – на ме ште ну, за -
се бан улаз, но ва Ми -
са. 013/373-027,
062/16148-74. (25508)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, сло бо дан од 1.
мар та. Со да ра, V
спрат. 065/445-09-32.
(254921)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Стре ли шту,
ЦГ, ка блов ска.
060/721-21-04
(255095)

ИЗ ДА ЈЕМ стан од 50
м2, на ме штен, на Ко -
те жу 1, це на 70 евра.
Тел 602-106 (255104)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме -
штен стан на Стре ли -
шту са цен трал ним
гре ја њем. Тел.
064/898-50-00 (5107)

ЈЕД НО СО БАН, на ме -
штен, Ко теж 2, ЦГ, то -
пла во да, брач ни па -
ро ви, на ду же, це на
100 евра + де по зит
100 евра. 
062/401-261 
(255110)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на но -
вој Ми си, 36 м2, ин -
тер нет, ка блов ска,
гре ја ње. 063/309-344,
062/295-968 
(255184)
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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 ОД 14. ДО 28. ФЕБРУАРА

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

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

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

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

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

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

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити,  хемоглобин,  

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе

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

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УРЕЕ цена: 90 динара 

• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА цена: 90 динара

• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:  
PSA - цена:  650 динара, fPSA - цена:  750 динара

ПАКЕТ 5 

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

TSH - цена: 450 динара

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”



ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23 м2,
код Ау то бу ске ста ни -
це. 352-105. (255339)

ПО ТРЕ БАН рад ник за
чи шће ње пар кинг га -
ра же -1 сат днев но.
069/861-88-16. (СМС)

ПРЕД У ЗЕ ЋЕ Karbo
Koncept тра жи ме та -
ло стру га ра и ме та ло -
гло да ча са ис ку ством.
По зва ти на 069/334-
54-42. (СМС)

ПО ТРЕБ НИ мон те ри
ске ле (са ис ку ством),
гра ђе вин ској фир ми
„Skele Logistik”, Пан -
че во, Ба ва ни штан ски
пут 439. Кон такт те ле -
фон 013/377-853 и
063/115-47-34. (ф)

ПО ТРЕБ НИ мом ци и
де вој ке за рад на шал -
те ру и ро шти љу. Ће -
ваб џи ни ца „Ха ло Ле -
ско вац”, тел. 065/896-
39-78. (254470)

ПО ТРЕБ НЕ по сло во ђе,
ше фо ви сме не - ће -
ваб џи ни ци  „Ха ло Ле -
ско вац”. Тел. 062/896-
39-74. (254470)

ПО ТРЕБ НЕ же не за
рад у ку хи њи – ће ваб -
џи ни ци „Ха ло Ле ско -
вац”. Тел. 063/897-55-
04.  (254470)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по треб ни пи ца-мај -
стор и рад ни це за па -
ла чин ке. До ћи лич но
по сле 16 са ти.
(254954)

ЗТР по треб не озбиљ не
же не за рад на ин ду -
стриј ским ма ши на ма.
Тел. 069/235-71-00.
(255066)

ПРО ДА ЈЕМ/УСТУ ПАМ
про дав ни цу здра ве
хра не у цен тру, хит но
и по вољ но. 064/338-
49-78. (255316)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
са ис ку ством за рад на
ин ду стриј ским ши ва -
ћим ма ши на ма.
069/238-07-65
(255145)

ПО ТРЕ БАН ку вар –
пи ца мај стор, ко но бар
и во зач-до ста вљач.
При ја ве пу тем фор му -
ла ра на сај ту 
www.konoba32.rs

ПО ТРЕ БАН рад ник за
рад на ибер де ку и ен -
дле ри ци. 060/131-81-
70 (255154)

ПО ТРЕБ НЕ ко но ба ри -
це за ка фић. 060/362-
22-21 (255109)

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 (4751)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за ау то-пе ри о ни цу! Ја -
ви ти се на број
064/496-82-00
(255134)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
рад у ка фи ћу, сло бод -
ни да ни. 
069/108-06-54
(255217)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за рад у ау то-пе ри о -
ни ци. 
063/135-28-32
(255217)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад на бен зин ској
пум пи у Пан че ву. 
351-601 
(255261)

ПО ТРЕ БАН бра вар за
про из вод њу си гур но -
сних вра та. CV по сла -
ти на мејл: office
@kljuceviivrata.rs или
по зва ти на те ле фон
060/631-10-20
(255245)

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца у пе ка ри.
064/403-51-32
(255313)

ПЕ РИ О НИ ЦИ по тре -
бан во зач Б ка те го ри -
је, ста ро сти од 35 до
55 го ди на. При ја ве
сла ти ма мејл: 
miniflekaborca@
gmai.com по сле 19.
02. 2018. 062/489-983
(255342)

ЈЕД НО СО БАН на ме -
штен стан на Со да ри,
ЦГ. 060/251-02-44
(255200)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, пра зан, ку ћа,
Стре ли ште. 
Тел. 311-071,
064/587-25-35
(255203)

ИЗ ДА ЈЕМ но ви ју ку ћу,
120 м2, са окућ ни цом,
у цен тру Стар че ва.
063/502-211 
(255205)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме -
штен стан, јед но со -
бан. 061/667-29-58,
013/370-534 (255211)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан, дво -
со бан стан у ку ћи у
цен тру, по се бан улаз.
064/296-24-47
(255250)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан,
Стре ли ште, не на ме -
штен, ЦГ, 100 м2.
(338) „Јан ко вић”.
064/167-55-72 

НА МЕ ШТЕ НИ: јед но -
со бан + јед но и по со -
бан, но во град ња, ТА,
дво ри ште, 80 евра,
код Хо те ла „Та миш”.
064/122-48-07
(255265)

ИЗ ДА ЈЕМ ле по опре -
мљен јед но со бан стан
на Стре ли шту, из ме ђу
шко ле и „Мак си ја”.
060/665-08-89
(255292)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу са упо -
тре бом ку па ти ла.
063/827-26-20
(255281)

ИЗ ДА ЈЕМ, на Те сли,
два дво и по соб на ста -
на, на ме ште на, дво -
спрат на ку ћа, одво је -
ни ула зи, 130 и 120
евра. 069/777-842
(255310)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, Стре ли ште. Тел.
060/087-56-52
(255320)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан стан и гар со ње ру,
ТА гре ја ње, на ме ште -
но, цен тар. 061/131-
79-04 (255334)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан,
на ме штен стан на Те -
сли, IV спрат, ТА, 130
евра. 064/226-83-78
(255330)

ПРО ДА ЈЕМ ло ка ле у
цен тру: 16 и 21 м2.
060/312-90-00.
(255300)

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

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

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
ула за Зе ле не пи ја це,
бли зи на шко ла. Про -
мет но. 060/351-03-56.
(255259)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ло ка ле од 81 и 39 м2,
цен тар Стре ли шта.
Тел. 064/267-71-74.
(255239)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА ЈЕМ
раз ра ђен ло кал у Ж.
Зре ња ни на 32. 345-
534, 064/246-05-71.
(255283)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни
обје кат у цен тру, 460
м2 и 1.650 м2.
060/312.-90-00. (250)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор у цен тру, 160
м2, 200 м2. 060/312-
90-00. (255300)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал и ма -
га цин у цен тру, пе -
шач ка зо на. 064/267-
72-17. (255344)
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СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

На осно ву чл. 119 ст. 1 тач ка 6 За ко на о осно ва ма си сте ма

обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС” бр

88/2017), те  на  осно ву  чла на  123 ст. 4 За ко на о осно ва ма

си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС”

бр 88/2017), те на осно ву чла на 123 ст. 5 За ко на о осно ва ма

си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС”

бр 88/2017), те на осно ву чла на 123 ст. 6 За ко на о осно ва ма

си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, те на осно ву чла на  123

За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, те на

осно ву чла на 122 За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и

вас пи та ња, при вре ме ни Школ ски од бор По љо при вред не

шко ле „Јо сиф Пан чић” Пан че во, на XXXX сед ни ци одр жа ној

да на 05. 02. 2018. го ди не, је  до нео  од лу ку и овим  пу тем

ОГЛА ША ВА  КОН КУРС  
ЗА  ИЗ БОР ДИ РЕК ТО РА ШКО ЛЕ

на  ман дат ни  пе ри од  од  че ти ри  го ди не

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане

чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система

образовања и васпитања („Сл. гл. РС” број 88/17) за

наставника средње стручне школе у подручју рада:

пољопривреда, производња  и прерада хране; за педагога и

психолога и Правилником о ближим условима за избор

директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник

РС” број 108/15), односно да има: 

1) од го ва ра ју ће ви со ко обра зо ва ње: сте че но на сту ди ја ма

дру гог сте пе на (ма стер ака дем ске сту ди је, ма стер стру ков не

сту ди је, спе ци ја ли стич ке ака дем ске сту ди је) и то: (1) сту ди је

дру гог сте пе на из на уч не, од но сно струч не обла сти за од го ва -

ра ју ћи пре мет, од но сно гру пе пред ме та; 

(2) сту ди је дру гог сте пе на из обла сти пе да го шких на у ка или

ин тер ди сци пли нар не, мул ти ди сци пли нар не, тран сди сци -

пли нар не сту ди је дру гог сте пе на ко је ком би ну ју це ли не и од -

го ва ра ју ће на уч не, од но сно струч не обла сти или обла сти пе -

да го шких на у ка, са прет ход но за вр ше ним сту ди ја ма пр вог

сте пе на из на уч не, од но сно струч не обла сти за од го ва ра ју ћи

пред мет, од но сно гру пу пред ме та; на основ ним сту ди ја ма у

тра ја њу од нај ма ње че ти ри го ди не, по про пи си ма ко ји су уре -

ђи ва ли ви со ко обра зо ва ње до 10. сеп тем бра 2005. го ди не; 2)

до зво лу за рад на став ни ка, вас пи та ча и струч ног са рад ни ка,

обу ку и по ло жен ис пит за ди рек то ра уста но ве,

3) нај ма ње осам го ди на ра да у уста но ви на по сло ви ма обра зо -

ва ња и вас пи та ња, на кон сте че ног од го ва ра ју ћег обра зо ва ња; 

4) пси хич ку, фи зич ку и здрав стве ну спо соб ност за рад са де -

цом и уче ни ци ма;

5) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично

дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању

од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у

породици, одузимање малолетног лица, запуштање и

злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за

кривична дела примање или давање мита; за кривична дела

из групе кривичних дела против полне сло бо де, про тив прав -

ног са о бра ћа ја и про тив чо веч но сти и дру гих до ба ра за шти -

ће них ме ђу на род ним пра вом, без об зи ра на из ре че ну кри -

вич ну санк ци ју, и за ко је ни је, у скла ду са за ко ном, утвр ђе но 

дис кри ми на тор но по на ша ње; 

6) др жа вљан ство Ре пу бли ке Ср би је;

7) зна ње срп ског је зи ка на ко ме се и оства ру је обра зов но-вас -

пит ни рад.

ОСТА ЛО: Уз при ја ву на кон курс кан ди дат је ду жан да до ста -

ви ори ги нал или фо то ко пи ју/пре пис ове рен од стра не јав ног

бе ле жни ка, не ста ри ји од 6 ме се ци, до ку мен та ци је ко јом до -

ка зу је ис пу ње ност усло ва. Оба ве зно се до ста вља: ди пло ма о

сте че ном обра зо ва њу, ли цен ца (до зво ла) за рад на став ни ка,

вас пи та ча и струч ног са рад ни ка, до зво ла за рад ди рек то ра

(ако кан ди дат не под не се до каз о по ло же ном ис пи ту за ди -

рек то ра при ја ва на кон курс ће се сма тра ти пот пу ном, а кан -

ди дат иза бран за ди рек то ра ко ји не ма по ло жен ис пит за ди -

рек то ра, ду жан је да га по ло жи у ро ку до две го ди не од да на

сту па ња на ду жност), по твр да о рад ном ис ку ству од нај ма ње

осам го ди на на по сло ви ма обра зо ва ња и вас пи та ња, ле кар ско

уве ре ње - до каз о пси хич кој, фи зич кој и здрав стве ној спо соб -

но сти за рад са де цом и уче ни ци ма (мо же се при ло жи ти ле -

кар ско уве ре ње из пер со нал ног до си јеа, а кан ди дат иза бран

за ди рек то ра ће на кнад но, пре за кљу че ња уго во ра, до ста ви ти

но во ле кар ско уве ре ње), уве ре ње/до каз о зна њу срп ског је зи -

ка, као је зи ка на ко ме се у шко ли оства ру је обра зов но-вас -

пит ни рад (ако се из ди пло ме о сте че ном обра зо ва њу мо же

утвр ди ти да је обра зо ва ње сте че но на срп ском је зи ку, не тре -

ба под но си ти по се бан до каз о зна њу је зи ка), уве ре ње о нео су -

ђи ва но сти у сми слу чла на 139 став 1 тач ка 3 За ко на о осно -

ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња (кан ди дат је ду жан да

до ста ви: 1) уве ре ње МУП-а, 2) уве ре ње над ле жног су да оп -

ште над ле жно сти и 3) уве ре ње над ле жног При вред ног су да),

уве ре ње о др жа вљан ству Ре пу бли ке Ср би је, из вод из ма тич -

не књи ге ро ђе них, штам па ни по да ци/фо то ко пи ја лич не кар -

те (не тре ба ове ра ва ти), до каз о ре зул та ту струч но-пе да го -

шког над зо ра у ра ду кан ди да та (из ве штај про свет ног са вет -

ни ка до ста вља се ако га кан ди дат има), резултат стручно-

педагошког надзора школе/установе и оцену спољашњег

вредновања (обавезно доставља кандидат који је претходно

обављао дужност директора школе/установе), ( оквирни план

рада за време мандата; доказе о поседовању организационих

способности (факултативно).

Формулар за пријаву на конкурс кандидат преузима на сајту

Министарства просвете, науке и технолошког развоја

www.mpn.gov.rs. Рок за подношење пријава на конкурс је 15

дана. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса

кандидати достављају лично или путем поште на  адресу:

Пољопривредна школа „Јосиф Панчић” Панчево,

Новосељански пут бр. 31, са назнаком „Конкурс за

директора” или лично на деловодник школе. Непотпуне  и

неблаговремене  пријаве неће  се  разматрати. Директора

школе  именује министар  на  период  од  четири године, уз

претходно  прибављену  сагласност надлежног  органа  АП

Војводине. 

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ” 

потребан радник

помоћник фарбара за припрему возила.

CV послати на адресу: 

Книћанинова 1а или на мејл адресу:

autocentarzoki@mts.rs 
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ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
без рад ног ис ку ства
на па ко ва њу ро бе.
Адре са: „Ме со про -
мет” д. о. о. Ма ке дон -
ска 179, Пан че во.
Кон такт, 062/365-414.
(255329)

НЕ ГО ВА ТЕ ЉИ ЦА, ме -
њам пе ле не, ди ско ве
ста ри јим осо ба ма.
060/421-05-91. (СМС)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће -
ње  дим ња ка, ко тло ва
и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95.
(254224)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви, кре че ње,
гле то ва ње, сто ла ри ја,
ве о ма по вољ но.
064/280-26-15.
(254501)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја,
ко мар ни ци, ро лет не,
ве не ци ја не ри, угра ђу -
јем, по пра вљам, за ме -
на гурт ни. 064/181-
25-00. (254422)

ХЕ МИ ЈА, ча со ви за
основ це и сред њо -
школ це, по вољ но. Је -
ле на, 069/334-76-21.
(254419)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по -
прав ке бој ле ра, шпо -
ре та, ин ди ка то ра, раз -
вод них та бли, ин ста -
ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88.
(254677)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са -
ње, ре но ви ра ње свих
вр ста кро во ва, сти ро -
пор, ба ва лит фа са де.
063/865-80-49.
(254903)

АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци,
ве не ци ја не ри, тра ка -
сте за ве се, ра дим ,
по пра вљам, угра ђу -
јем. 063/882-25-09.
(254760)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је,
ка би не, сла ви на, бој -
ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76.
(254502)

ТРА ЖИМ по сао та пе -
та ра: пре свла че ње
сто ли ца, вра та са
звуч ном изо ла ци јом,
ау то-се ди шта, за ме на
сун ђе ра, мебл и ко жа
по же љи. По прав ка и
пре прав ка ко жне га -
лан те ри је, јак ни и
пан та ло на. До ла зим.
061/299-54-66.
(255080)

НЕ ГА ста рих, бо ле -
сних и ин ва лид них ли -
ца. 063/868-04-51.
(255215)

МА ТЕ МА ТИ КА ча со -
ви (основ ци, сред њо -
школ ци, при јем ни).
Ис ку сна ди пло ми ра на
про фе сор ка ма те ма -
ти ке. По вољ но, цен -
тар. 343-370.
(255082)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће
мо тор ном те сте ром
сва ко др во ко је вам
смета. 063/369-846.
(255178)

СПРЕ МАМ ку ће и ста -
но ве, ако вам тре ба
по зо ви те. 064/278-71-
20. (255187)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по -
прав ка бој ле ра, ТА
пе ћи, шпо ре та. Ин ста -
ла ци је и осве тље ње.
Мар ко. 
069/174-14-78.
(255185)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе пик-апом, ком би -
јем, ка ми о ном, са
уто ва ром и ис то ва ром
или без. Де јан,
061/626-14-50.
(255207)

СВЕ вр сте фи зи ка ли ја,
уто вар-ис то вар, се -
лид бе, ко па ње, чи -
шће ње, ру ше ње, ко -
ше ње тра ве, оба ра ње
ста ба ла и сви слич ни
по сло ви. Де јан,
061/626-14-50.
(255207)

МА ТЕ МА ТИ КА, ча со -
ви, основ на, сред ња
шко ла. 064/157-20-03.
(255199)

ПРЕ ВОЗ ро бе, ства ри,
се лид бе ком би јем. Јо -
ца, 061/616-27-87.
(255199)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(255199)

РАЗ НЕ фи зич ке по -
сло ве ра ди мо: се лид -
бе, ру ше ње обје ка та,
шут и оста ло.
065/600-05-30.
(255204)

ОЗБИЉ НА же на, не -
го ва ла бих ста ри ју
осо бу. 065/610-54-46.
(255194)

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.
(255192)

БРИ ГА о ста рим ли ци -
ма и одр жа ва ње до -
ма ћин ства. 064/468-
31-30. (255215)

ДУ БИН СКО пра ње те -
пи ха, пре воз бес пла -
тан. 302-820,
064/129-63-79.
(255225)

ЧА СО ВЕ ен гле ског, за
основ це и сред њо -
школ це, ди пло ми ра ни
ме на џер. 
065/335-53-48.
(255247)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ, сер вис,
по прав ка, чи шће ње,
уград ња но вих ком по -
нен ти. Бр зо, по вољ но.
060/351-03-54.
(255259)

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. (255252)

МО ЛЕ РАЈ, фа са де,
сто ла ри ја, гипс, об ра -
де око про зо ра, ком -
плет не адап та ци је.
063/893-39-94.
(255275)

МЕ ДИ ЦИН СКА се стра
ну ди ком плет ну не гу и
бри гу ста рим, не моћ -
ним и бо ле сним ли ци -
ма. Ку па ње, ме ња ње
пе ле на, об ра де де ку -
би ти са, пре ви ја ње ра -
на, за ме на ка те те ра,
да ва ње ин јек ци ја, ма -
са жа и ве жбе.
065/359-20-09.
(255286)

РЕ ЗИД БА во ћа, про -
фе си о нал но, дипл.
инж. во ћар ства. Тел.
065/337-04-09.
(255308)

ПО МОЋ у ку ћи: чи -
шће ње, одр жа ва ње
ста но ва, по моћ ста ри -
јим осо ба ма (спре ма -
ње, на бав ка на мир ни -
ца). 065/332-19-55.
(255315)

РО ЛЕТ НА и сто ла ри -
ја, АЛУ и ПВЦ: ко мар -
ни ци, тен де, хар мо-
вра та, туш-ка би не, ве -
не ци ја не ри. По прав -
ка, уград ња. 063/886-
85-95. 

ПАР КЕТ по ста вљам и
хо блу јем, мај стор с
ду го го ди шњим ис ку -
ством из Де бе ља че, с
ма те ри ја лом или без
ње га. Но ле (имам и
пар кет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(246167)

ОР ГА НИ ЗУ ЈЕ МО!!!
све вр сте про сла ва, до
100 ме ста, већ од 9.99
евра. 063/892-00-07. 

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве -
ли ким ки пе ром: шљу -
нак, пе сак, се ја нац,
ри зла, шут. 
063/246-368. 
(255287)

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 ро -
бе мер це дес ка ми о -
ном, рад ни ци, по вољ -
но. Вук. 
063/278-117,
064/176-91-85.
(254088)

ПО ПРАВ КА бе ле тех -
ни ке, мон та жа и сер -
вис кли ма уре ђа ја.
Овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(254743)

ГИПС, 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, ма те -
ри јал. 060/131-81-70.
(255154)

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. (255)  

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.  (255) 

СЕ ЛИД БЕ, ка ми он ски,
ком би пре воз, еки па
рад ни ка, од во зи мо не -
по треб не ства ри.
064/280-30-16, 063/731-
77-67, Вла ди мир. 

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ри си ве ра, ан те на, ау -
то-ра ди ја, ау то-кљу -
че ва, ЦО 2 апа ра та,
ра зних елек тро-уре -
ђа ја. 064/179-26-60. 

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и
ка ми о ном, Вој во ди на,
Ср би ја, са или без
рад ни ка. Нај по вољ ни -
је. Иван. 063/107-78-
66. (254532)(255246)

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.
(255246)

ЛА ЛЕ, пре во зим ки пе -
ром по вољ но: гра ђе -
вин ски ма те ри јал, ту -
ца ник за на си па ње пу -
те ва, од во зим шут.
064/354-69-94,
063/754-02-72.
(255263)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт
ро бе, мон та жа и де -
мон та жа на ме шта ја,
па ко ва ње и за шти та
ства ри, од но ше ње не -
по треб них ства ри са
рад ни ци ма и без њих,
00-24 са та. 064/047-
55-55. (254770)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз
ро бе „Бом бон чић” –
Бо рис – ком би ји ма,
ка ми о ни ма, еки па
рад ни ка, мон та жа, де -
мон та жа, па ко ва ње
ства ри, ку ти је за па -
ко ва ње, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја. Се -
ли те се без стре са!!!
Бо рис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bom-
boncic.com (255246)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић” – Бо рис – ком би -
ји ма, ка ми о ни ма,
про фе си о нал но, еки -
па рад ни ка, све ре ла -
ци је по Ср би ји, от куп
на ме шта ја.  013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(254532)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон -
чић” – Бо рис, ком би -
јем и ка ми о ном, Вој -
во ди на, Ср би ја, са
или без рад ни ка.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(255246)

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-bom-
boncic.com(255246)

ЗИ ДА МО од те ме ља
до кро ва, ра ди мо све
гра ђе вин ске ра до ве.
www.pangradjevina.rs
064/206-50-91.
(255229)

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.
(255233)

РА ДИ О НИ ЦА за из ра -
ду и мон та жу ме тал -
них кон струк ци ја –
ха ла, бин де ра, ка пи ја,
огра да, ко ва ни ја, гра -
ђе вин ска ли ма ри ја.
064/068-10-85.
(255318)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом до зво лу за
упра вља ча чам ца на
име Ми ро слав Пе -
тров ски. (255022)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом го ди шњу пен -
зи о нер ску кар ту из да -
ту од АТП-а на име
Ми лен ко Ћо сић.
(255143)

ОЗБИЉ НА же на вр ши
услу ге пе гла ња, спре -
ма ње ста но ва, кан це -
ла ри ја. 063/430-409.
(255309)

ИН ТЕ ЛЕК ТУ А ЛАЦ, 65,
по знан ство озбиљ не
шланг да ме, до 55,
дру же ње. 065/335-53-
48. (255247)

ОЗБИ ЉАН брач ни
пар би чу вао ста ри ју
осо бу, до жи вот но, до -
го вор. 345-874.
(255377)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
цен тру Зла ти бо ра. По -
вољ но. 
063/709-44-97.
(255174)

ПОСАО
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ПОСАО
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ТУРИЗАМ
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ГРАД ПАН ЧЕ ВО

       На осно ву чла но ва 18. и 19. За ко на о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16-ау тен тич но ту ма че ње), чла но ва 87 и 95-97. Уред бе о пра ви ли ма за до де лу др жав не по но ћи („Слу жбе ни

гла сник РС” бр.13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14)  чла но ва 54. и 98. став 2. Ста ту та гра да Пан че ва („Слу жбе ни лист гра да Пан че ва” бр.25/15-пре чи шћен текст и 12/16), чланa 4. Пра вил ни ка о су фи нан си ра њу про је ка та за

оства ри ва ње јав ног ин те ре са  у обла сти јав ног ин фор ми са ња („Сл. гла сник Ре пу бли ке Ср би је”  број 16/16 и 8/17),  Од лу ке о бу џе ту гра да Пан че ва за 2018. го ди ну и Ре ше ња Ко ми си је за кон тро лу др жав не по мо ћи број: 401-00-

00024/2018-01 од 26. 01. 2018. го ди не    Гра до на чел ник гра да Пан че ва  расписуjе

                                                                                                                       К О Н К У Р С
за су фи нан си ра ње проjеката про из вод ње ме диј ских са др жа ја из обла сти jавног ин фор ми са ња у 2018. го ди ни

                                                                                                                                                                                     I НА МЕ НА СРЕД СТА ВА И ИЗ НОС

Пре ма Од лу ци о бу џе ту гра да Пан че ва за 2018. го ди ну, сред ства у из но су од 38.095.238,00 ди на ра, на ме ње на су за Кон курс за су фи нан си ра ње про је ка та про из вод ње ме диј ских са др жа ја из обла сти јав ног ин фор ми са ња  у 2018. го -

ди ни.  

На ме на кон кур са је су фи нан си ра ње про из вод ње ме диј ских са др жа ја из обла сти јав ног ин фор ми са ња, ко ји до при но се исти ни том, не при стра сном, пра во вре ме ном и пот пу ном ин фор ми са њу свих гра ђа на гра да Пан че ва; за шти ти и

раз во ју људ ских пра ва и де мо кра ти је; уна пре ђи ва њу прав не и со ци јал не др жа ве; сло бод ном раз во ју лич но сти и за шти ти де це и мла дих; раз во ју кул тур ног и умет нич ког ства ра ла штва; раз во ју обра зо ва ња, укљу чу ју ћи и ме диј ску пи -

сме ност као део обра зов ног си сте ма; раз во ју на у ке, спор та и фи зич ке кул ту ре; за шти ти жи вот не сре ди не и здра вља љу ди; и оста лих ме диј ских са др жа ја ко ји до при но се за до во ља ва њу по тре ба гра ђа на за ин фор ма ци ја ма и са др жа ји -

ма из свих обла сти жи во та, без дис кри ми на ци је, има ју ћи пре све га  у ви ду осо бе са ин ва ли ди те том и на ци о нал не ма њи не.

Са др жа ји на ме ње ни де ци мо ра ју по што ва ти етич ке нор ме и све за кон ске про пи се  из обла сти за шти те пра ва де те та. 

Mедијски са др жа ји ко ји бу ду пред ло же ни у при ја ви на Кон курс гра да Пан че ва уз ува жа ва ње кри те ри ју ма на ве де них у прет ход ном ста ву тре ба да обез бе де ин фор ми са ње и укљу чи ва ње гра ђа на у раз вој ло кал не за јед ни це та ко што

ће омо гу ћи ти:

– да се обез бе ди јав ни ин те рес гра ђа на Пан че ва и на се ље них ме ста на те ри то ри ји гра да Пан че ва за про из вод њу и об ја вљи ва ње сле де ћих ме диј ских са др жа ја: оп шти ин фор ма тви ни ме диј ски са др жа ји, са др жа ји из обла сти по ли ти ке,

кул ту ре, обра зо ва ња, ко му нал не по ли ти ке, ре ли ги је, еко но ми је, со ци јал не за шти те, за шти те жи вот не сре ди не, ци вил ног сек то ра, ма њин ских гру па, де це, омла ди не, спо р та, кул ту ре, ра зо но де и све дру ге са др жа је ко ји су бит ни за

жи вот гра ђа на; 

– да се обез бе ди пра во вре ме но ин фор ми са ње гра ђа на Пан че ва и на се ље них ме ста на те ри то ри ји гра да Пан че ва у слу ча ју еле мен тар них не по го да, не сре ћа и свих си ту а ци ја ко је мо гу иза зва ти по ре ме ћај у уо би ча је ном жи во ту гра -

ђа на (вре мен ске не по го де, за га ђе ње и слич но);

–  про це се јав них слу ша ња и јав них рас пра ва у по ступ ку из ра де и до но ше ња oдлука Скуп шти не гра да Пан че ва, ко је ди рект но ути чу на ква ли тет жи во та, стан дард и ува жа ва ње људ ских и ма њин ских пра ва сва ког чла на ло кал не за -

јед ни це;

–  пре зен то ва ње ин фор ма ци ја од јав ног зна ча ја из де ло кру га ра да ор га на гра да Пан че ва;

– да се обез бе ди пра во вре ме но и пот пу но ин фор ми са ње као и еду ка ци ју гра ђа на о пар ти ци па тив ном бу џе ти ра њу, то ком про це са из ра де  и до но ше ња Од лу ке о бу џе ту гра да Пан че ва за 2018. го ди ну; 

– пре зен та ци ју и пра ће ње им пле мен та ци је свих про је ка та фи нан си ра них из бу џе та гра да Пан че ва, пу тем Кон кур са,  за ор га ни за ци је ци вил ног дру штва;

– пре зен то ва ње ру рал ног раз во ја у на се ље ним ме сти ма са те ри то ри је гра да Пан че ва, про мо ци је и еду ка ци је по љо при вред ни ка, зна ча ја удру жи ва ња, али и са др жа ја из кул ту ре, здрав ства, бри ге о мар ги нал ним гру па ма;

– пре зен то ва ње спорт ских и кул тур них до га ђа ја, као и кул тур ног и ин ду стиј ског на сле ђа са те ри то ри је гра да Пан че ва, са ци љем очу ва ња и пра вље ња ар хив ске гра ђе о ло кал ним ак те ри ма и те ма ма.

II ПРА ВО УЧЕ ШЋА

На Кон кур су мо же уче ство ва ти: 

1.    из да вач ме ди ја чи ји је ме диј упи сан у Ре ги стар ме ди ја, ко ји се во ди у Аген ци ји за при вред не ре ги стре;

2.    прав но ли це, од но сно пред у зет ник ко ји се ба ви про из вод њом ме диј ских са др жа ја и ко ји има до каз да ће су фи нан си ран ме диј ски са др жај би ти ре а ли зо ван пу тем ме ди ја ко ји је упи сан у Ре ги стар ме ди ја.

Пра во уче шћа на кон кур су не ма ју из да ва чи ме ди ја ко ји се фи нан си ра ју из јав них при хо да.

Пра во уче шћа на кон кур су не ма ју ли ца ко ја су у прет ход ном пе ри о ду до би ла сред ства на ме ње на про јект ном су фи нан си ра њу, а ни су у уго во ре ном пред ви ђе ном ро ку и  про пи са ној фор ми под не ла на ра тив ни и фи нан сиј ски из ве -

штај и ли ца за ко ја се утвр ди да су сред ства не на мен ски тро ши ла.  

Уче сник Кон кур са мо же кон ку ри са ти са мо са jедним проjект ом на јед ном кон кур су. 

Из да вач ви ше ме ди ја има пра во уче шћа на Кон кур су с јед ним про јек том за сва ки ме диј.

Нај ма њи из нос сред ста ва ко ји се мо же одо бри ти по про јек ту из но си 100.000,00 ди на ра, а нај ве ћи из нос сред ста ва по про јек ту из но си 7.000.000,00 ди на ра 

Уче сник кон кур са за су фи нан си ра ње про је ка та про из вод ње ме диј ских са др жа ја за штам па не ме ди је, ра дио, ин тер нет ме ди је и но вин ске аген ци је, мо же под не ти зах тев за су фи нан си ра ње нај ви ше до 80% вред но сти про јек та. Про -

јек ти ма ко ји се ре а ли зу ју пу тем штам па них ме ди ја, на ра ди ју и ин тер нет пор та ли ма, сред ства ће се до де љи ва ти у скла ду са чла ном 95-97 Уред бе о пра ви ли ма за до де лу др жав не по мо ћи („Слу жбе ни гла сник РС” бр. 13/10,100/11,

91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), од но сно по пра ви ли ма за др жав ну по моћ ма ле вред но сти (de minimis др жав на по моћ).

Уче сник кон кур са за су фи нан си ра ње про је ка та про из вод ње ме диј ских са др жа ја за те ле ви зи ју, мо же под не ти зах тев за су фи нан си ра ње нај ви ше до 50% вред но сти про јек та. 

Уче сник кон кур са ко ји је у те ку ћој ка лен дар ској го ди ни већ ко ри стио сред ства на ме ње на про јект ном су фи нан си ра њу у обла сти јав ног ин фор ми са ња на ре пу блич ком, по кра јин ском или ло кал ном ни воу, мо же уче ство ва ти на кон -

кур су за су фи нан си ра ње истог про јек та са мо још јед ном у тој го ди ни, и то у из но су ко ји уз сред ства ко ја је већ до био, не пре ла зи 80% вред но сти про јек та про из вод ње ме диј ских са др жа ја за штам па не ме ди је, ра дио, ин тер нет ме ди -

је и но вин ске аген ци је, док за про јек те про из вод ње ме диј ских са др жа ја за те ле ви зи ју не пре ла зи 50% вред но сти про јек та.            

III КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ОЦЕ НУ ПРО ЈЕ КА ТА 

       Кри те ри ју ми на осно ву ко јих ће се оце њи ва ти про јек ти при ја вље ни на Кон курс су:

       1) Ме ра  у ко јој је пред ло же на про јект на ак тив ност по доб на да оства ри јав ни  ин те рес у обла сти јав ног ин фор ми са ња:

2) Mера пру жа ња ве ће га ран ци је при вр же но сти про фе си о нал ним и етич ким ме диј ским стан дар ди ма.

На осно ву кри те ри ју ма из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на, по себ но се оце њу је:

1.    Зна чај про јек та са ста но ви шта:

•      остваривање јавног интереса у области јавног информисања;

•      остваривање намене конкурса;

•      усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

•      идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група,

•      заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачог приступа.  

2.    Утицај и изводљивост са становишта:

•      усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

•      степен утицаја пројеката на квалитет информисања циљних група;

•      мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

•      разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;

•      степен развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:

•      степен организованих и управљачких способности предлагача пројекта

•      неопходни ресурси за реализацију пројекта;

•      стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

•      прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

•      економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На осно ву кри те ри ју ма из ста ва 1. тач ка 2) овог чла на по себ но се оце њу је:

1.  да ли су уче сни ку кон кур са из ре че не ме ре од стра не др жав них ор га на, ре гу ла тор них те ла или те ла са мо ре гу ла ци је у по след њих го ди ну да на, због кр ше ња про фе си о нал них и етич ких стан дар да (по дат ке при ба вља струч на слу -

жба од Ре гу ла тор ног те ла за елек трон ске ме ди је, за елек трон ске ме ди је, а од Са ве та за штам пу, за штам па не и он лајн ме ди је);

2.   до каз о то ме да су на кон из ри ца ња ка зне или ме ре пред у зе те ак тив но сти ко је га ран ту ју да се сли чан слу чај не ће по но ви ти.

Спе ци фич ни кри те ри ју ми за оце њи ва ње про је ка та су:

1.    општи информативни и специјализовани медијски садржаји од значаја за живот и рад грађана као и презентовање рада органа локалне самоуправе на територији града Панчева; 

2.    актуелност теме и доступност већем броју корисника;

3.    допринос  у  очувању српског националног и културног идентитета и jезика;

4.    допринос очувању  националног и културног идентитета  националних мањина које живе на територији града Панчева; 

5.    допринос  предложеног  пројекта  унапређењу и равноправности положаjа  осетљивих  и маргиналних друштвених група;

6.    пројекти који доприносе медијској оригиналности и разноврсности;

IV  РО КО ВИ

При ја ве на Кон курс за су фи нан си ра ње проjеката про из вод ње ме диј ских са др жа ја из обла сти jавног ин фор ми са ња у 2018. го ди ни, под но се се у ро ку од 20 да на од да на обjављивања у не дељ ном ли сту „Пан че вац”,  од но сно нај ка сни -

је до  06. 03. 2018. го ди не 

Кон курс на ко ми си ја је ду жна да обра зло же ни пред лог о рас по де ли сред ста ва до ста ви Гра до на чел ни ку гра да Пан че ва.

Ре ше ње о рас по де ли сред ста ва до но си се нај ка сни је у ро ку од 90 да на од да на за кљу че ња кон кур са.

Пе ри од им пле мен та ци је про је ка та је нај ка сни је до 31. 12. 2018.го ди не, а рок за под но ше ње из ве шта ја је до 31. 01. 2019. го ди не.

V ДОКУМЕНТАЦИЈA

Уче сник кон кур са је оба ве зан да по пу њен обра зац за уче шће на Кон кур су до ста ви  у пет при мер ка. Обра зац се пре у зи ма са сај та гра да Пан че ва (мо же се пре у зе ти ов де): ): Образац  1   и 2 (пријава  и буџет).    

Уче сник Кон кур са је оба ве зан да при ло жи и ко пи је сле де ћих до ку ме на та у јед ном при мер ку:

1.    ре ше ње о регистрациjи прав ног ли ца или пред у зет ни ка у Агенциjи за при вред не ре ги стре;

2.    ре ше ње о ре ги стра ци ји из Ре ги стра ме ди ја од но сно Ре ги стра јав них гла си ла у Аген ци ји за при вред не ре ги стре;

3.    по твр да На род не бан ке Ре пу бли ке Ср би је да не ма еви ден ти ра не осно ве и на ло ге у при нуд ној на пла ти ( да не ма бло ка де ра чу на)

4.    до каз о тех нич кој опре мље но сти за ре а ли за ци ју по ну ђе них ме диј ских са др жа ја (из ја ва од го вор ног ли ца или по пис основ них сред ста ва)

5.    до зво ла за еми то ва ње ра дио и/или ТВ про гра ма из да та од Ре гу ла тор ног те ла за елек трон ске ме ди је; 

6.    ове ре на изjава/са гла сност ме ди ја (или ви ше њих) да ће про грам ски садржаj би ти еми то ван/об ја вљен у том ме ди ју (оба ве зно са мо за прав на ли ца и пред у зет ни ке ре ги стро ва не за продукциjу телевизиjског и радиjског про гра ма);

7.    ви зу ел ни при каз пред ло же ног ме диј ског са др жа ја (треј лер, при ме рак но ви на, џингл и сл);

8.    пот пи са на из ја ва уче сни ка на кон кур су о то ме да ли му је и у ком из но су до де ље на др жав на по моћ ма ле вред но сти (de minimisдржавна по моћ) у те ку ћој фи скал ној го ди ни, и у пред ход не две фи скал не го ди не

9.    до каз о упла ти Град ске ад ми ни стра тив не так се у из но су од 121,00 ди на ра на ра чун број: 840-742241843-03, број мо де ла: 97, по зив на број: 02-226, на ме на Та риф ни број 1. Од лу ке о град ским ад ми ни стра тив ним так са ма („Слу -

жбе ни лист гра да Пан че ва” бр. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12,  24/13, 29/14, 14/15, 37/15, 38/16 и 33/17).

VI ПО ЗИВ ЗА УЧЕ ШЋЕ У РА ДУ КО МИ СИ ЈЕ

       По зи ва ју се но ви нар ска и ме диј ска удру же ња, ре ги стро ва на нај ма ње три го ди не пре да ту ма рас пи си ва ња Кон кур са, да пред ло же чла но ве кон курс не ко ми си је. По зи ва ју се и ме диј ски струч ња ци за ин те ре со ва ни за уче шће у ра -

ду ко ми си је да се пи са ним пу тем обра те гра ду Пан че ву – Се кре та ри ја ту за јав не слу жбе и со ци јал на пи та ња. 

       Уз пред лог за чла но ве ко ми си је до ста ви ти до каз да је удру же ње ре ги стро ва но нај ма ње три го ди не пре да ту ма рас пи си ва ња овог Кон кур са, као и би о гра фи је пред ло же них кан ди да та. 

       Пред ло зи за чла но ве ко ми си је до ста вља ју се у ро ку од 20 да на од да на об ја вљи ва ња Кон кур са у днев ном ли сту „Пан че вац”.

       Пред ло же на ли ца не сме ју би ти у су ко бу ин те ре са ни ти оба вља ти јав ну функ ци ју, у скла ду са пра ви ли ма о бор би про тив ко руп ци је.

VII ОП ШТЕ ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ

Кон курс за су фи нан си ра ње проjеката про из вод ње ме диј ских са др жа ја из обла сти jавног ин фор ми са ња у 2018. го ди нии и Обра зац  1 (При ја ва за про јект но су фи нан си ра ње из обла сти  јав ног ин фор ми са ња и Бу џет про јек та а/ ) за

при ја ву обjављују се и мо гу се пре у зе ти  на сај ту гра да Пан че ва, где су ви дљи ви и до ступ ни све вре ме тра ја ња Кон кур са. 

Ре ше ње о су фи нан си ра њу про је ка та по рас пи са ном кон кур су, би ће обjављено на ин тер нет стра ни ци гра да Пан че ва  www.pancevo.rs , и до ста вље но свим уче сни ци ма кон кур са у елек трон ској фор ми.

Кон курс ни ма те ри јал се не вра ћа.

При ја ве ко је стиг ну ван про пи са ног ро ка или на по гре шном обра сцу, не ће би ти раз ма тра не.

При ја ве сла ти на адре су: 

Град ска упра ва гра да Пан че ва, 

Трг Кра ља Па тра I, број 2 - 4, 

26000 Пан че во, 

са на зна ком за: КОН КУРС ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ЈЕ КА ТА ПРО ИЗ ВОД ЊЕ МЕ ДИЈ СКОГ СА ДР ЖА ЈА ИЗ ОБЛА СТИ ЈАВ НОГ ИН ФОР МИ СА ЊА У 2018. ГО ДИ НИ

До дат не информациjе се мо гу до би ти у Град ској упра ви Гра да Пан че ва, у Се кре та ри ја ту за јав не слу жбе и со ци јал на пи та ња, рад ним да ном од 8 до 15 са ти, у кан це ла ри ји број 204 или  на те ле фо не:  013/308-795  и 013/308-906. 
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8. фе бру а ра из не на да нас је на пу стио наш

во ље ни

ВО ЈИ СЛАВ ТО МИЋ
исто ри чар

1946–2018.

Ис пра ћај за кре ма ци ју ће се оба ви ти у че -
твр так, 15. фе бру а ра 2018. у 15 са ти, на
Но вом гро бљу у Бе о гра ду. Опе ло по чи ње
у 14.30. За у век у на шим ср ци ма и ми сли -
ма на свим на шим жи вот ним пу то ва њи ма.

Су пру га ЈЕ ЛИ СА ВЕ ТА, син УРОШ 
и ћер ка ЈА СМИ НА

(41/255146)

По што ва ном

ВО ЈИ

Хва ла за не за бо рав но

дру же ње, за сва ки са вет,

хва ла за све.

КО ФА РА, НЕ ГА, 

ЖАР КО, МА ЛА НЕ ГА 

и АН ДРИ ЈА

(42/255147)

По след њи по здрав на шем дра гом

ВО ЈИ СЛА ВУ ТО МИ ЋУ
1946–2018.

Бол и ту га за то бом не мо гу се из ме ри ти ре чи ма, већ ве ли ком пра -
зни ном ко ја је оста ла у на ма по сле твог ти хог и не при мет ног од ла -
ска. За у век ћеш оста ти у на шим ми сли ма и ср ци ма.

Не у те шни: стри на ЈО ВАН КА, бра ћа АЦА и ПЕ РА, ЉИ ЉА, ЦЕ ЦА,
ГО РАН и ИВАН с по ро ди ца ма

(72/255193)

По след њи по здрав чи ка

ВО ЈИ

од по ро ди це

НЕ ДЕЉ КО ВИЋ

(26/255127)

По след њи по здрав ком -

ши ји

ВО ЈИ СЛА ВУ

ТО МИ ЋУ

Увек ће мо те се ра до се -

ћа ти.

Ком ши је из ула за 

у Сто ја на Но ва ко вић 1

(106/252280)

С ве ли ком ту гом опра шта мо се од дра гог ку ма

ВО ЈИ СЛА ВА ТО МИ ЋА
Хва ла му за све не за бо рав не тре нут ке, љу бав и по што -
ва ње.

Ку мо ви НИ КО ЛА и ДА НИ ЦА ВУ ЛИН с по ро ди цом

(23/255122)

Дра гом 

ВОЈ КА НУ
Хва ла за сва не за бо рав на дру же ња и све то гор ска хо до -
ча шћа.

МИ РО СЛАВ, ДРА ШКО и ДУ ШАН

(87/255235)

ЈО ВАН ЂОР ЂЕ ВИЋ

1938–2018.

По след њи по здрав од си на СЛО БО ДА НА

и ћер ке ЛА ДИ СЛА ВЕ с по ро ди ца ма.

Са хра на је одр жа на 13. фе бру а ра 2018, у

Ми ка нов ци ма, Хр ват ска

(27/255128)

ЈО ВАН

ЂОР ЂЕ ВИЋ
По след њи по здрав чи ка

Јо ви од по ро ди це МА РИН

(28/255129)

По след њи по здрав во ље ном

НИ КО ЛИ КА РИ ШИ КУ

1929–2018.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: син ЗО РАН и ћер ка 

ЗО РИ ЦА с по ро ди ца ма

(116/255293)

12. фе бру а ра 2018. го ди не пре ми ну ла је

на ша дра га

ЖИВ КА БОР НА

1929–2018. 
Са хра на ће се оба ви ти 14. фе бру а ра 2018,

на Ста ром пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: син МИ ЛАН, 

сна ја БИ СЕР КА, зет ПЕ ТАР, 

се стра СТАН КА, уну ци МИ ЛОШ, 

ГОЈ КО и ЧЕ ДО МИР с по ро ди цом

(80/255218)

По след њи по здрав дра -

гој ба ба

ЖИВ КИ
По ро ди ца ЛОН ЧАР

(121/255301)

7. фе бру а ра на пу сти ла нас је, док је 9. фе бру а ра са хра ње на на Ста -

ром пра во слав ном гро бљу, на ша во ље на

ОЛ ГА ИЛИ ЈИН
Ма ма, хва ла Ти за све што си нам пру жи ла.

Син ПЕ ТАР, сна ха СЛА ВИ ЦА и уну чад КО СТА, 

ЈЕ ЛЕ НА и АН ЂЕЛ КА

(59/255169)

По след њи по здрав при ји

ОЛ ГИ ИЛИ ЈИН

ДО БРИ ЦА и СИ НИ ША

ЂУР КО ВИЋ

(60/255109)

На по ла жи вот ног пу та за ста ла је и за у век за спа ла на ша

СА ЊА БА БИН
Тво ји МАК СИ МО ВИ ЋИ

(131/255331)

Ти хо нас је, за у век, на пу -

сти ла мо ја се стра, тет ка и

ба ка

ОЛ ГА ИЛИ ЈИН

рођ. Вој нов

Чу ва ће мо успо ме ну на њу.

Се стра БУ БА с де цом

(132/255332)

По след њи по здрав дра гој ма ми, ба ки и све кр ви

ВЕ РИ ЋУР ЧИЋ

1942–2018. 

Оста ћеш за у век у на шим ср ци ма...

Ожа ло шће ни: син ЗО РАН, сна ја МИР ЈА НА,

уну ци СЛО БО ДАН и МИ ЛАН и уну ке СА ЊА 

и МИ ЛИ ЦА
(43/255150)

ВЕ РА ЋУР ЧИЋ

По след њи по здрав при ји

од МИР КА и РА ДЕ

(44/255151)

По след њи по здрав дра гој ко ле -

ги ни ци

ВИ О ЛЕ ТИ 

ЈАН КУ ЛОВ СКИ

Ко лек тив ЈКП „Зе ле ни ло” 

Пан че во
(58/ф)

По след њи по здрав

СТО ЈАН КИ ВЛА ЈИЋ

Уну ци ИВА НА и СТЕ ВАН с по ро ди ца ма

(129/2553239

На шој ку ми 

БИ ЉА НИ
Хва ла ти на кум ству и дру же њу. 

Тво ји: ГА ГА, МИ РА, МИ ЛОШ и ЦЕ ЦА с по ро ди ца ма

(29/255130)
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По след њи по здрав дру гу и при ја те љу

ДУ ЛЕ ТУ

По ро ди ца РА ДИ ВО ЈЕВ

(79/255213)

По след њи по здрав бра ту

ДУ ША НУ 

ЖИВ КО ВИ ЋУ

од бра та ВЕЉ КА 

с по ро ди цом

(112/255291)

По след њи по здрав бра ту

ДУ ША НУ

од бра та МЛА ДЕ НА 

и стри не ЈО ВА НЕ

(113/255291)

По след њи по здрав бра ту

ДУ ША НУ

од се стре ЈЕ ЛЕ НЕ 

ПА ВЛО ВИЋ 

с по ро ди цом

(114/25

По след њи по здрав

ДУ ША НУ

По чи вај у ми ру.

Oд стри ца МОМ ЧИ ЛА 

и стри не ВИН КЕ

(115/255291)

Во ље ном

ДУ ША НУ ЖИВ КО ВИ ЋУ
14. VI 1971 – 8. II 2018.

За у век ће мо те но си ти у ср ци ма.
Су пру га ЛИ ДИ ЈА и си но ви  ЛУ КА и МАР КО

(47/255158)

ДУ ШАН 

ЖИВ КО ВИЋ

14. VI 1971 – 8. II 2018.

По след њи по здрав зе ту

Ду ша ну од шу ра ка

МАР КА с по ро ди цом

(48/255158)

ДУ ШАН 

ЖИВ КО ВИ ЋУ

14. VI 1971 – 8. II 2018.

По след њи по здрав зе ту

Ду ша ну од ЈА СНЕ 

с по ро ди цом

(49/255158)

ДУ ШАН ЖИВ КО ВИЋ
14. VI 1971 – 8. II 2018.

За у век у на шим ср ци ма.
По след њи по здрав во ље ном си ну Ду ша ну 

од оца МЛА ДЕ НА и мај ке ЈА ЊЕ
(50/255161)

ДУ ШАН ЖИВ КО ВИЋ
14. VI 1971 – 8. II 2018.

За у век у на шим ми сли ма.
По след њи по здрав во ље ном бра ту и уја ку Ду ле ту од

ДУ ШИ ЦЕ, МАР КА и ЈО ВА НЕ

(51/255161)

По след њи по здрав

ДУ ЛЕ ТУ 

ЖИВ КО ВИ ЋУ

од ком ши је НИ КО ЛЕ

ЋИ РИ ЋА с по ро ди цом 

(21/255114)

ДУ ШАН ЖИВ КО ВИЋ
За у век у ср ци ма сво јих се ста ра: СЛА ВИ ЦЕ, РА ДЕ 

и МА РЕ с по ро ди ца ма

(85/255231)

ДУ ШАН ЖИВ КО ВИЋ

Не зна мо ви ше шта би ти још мо гли ре ћи што ти ни смо ре кли или

и ти сам то не знаш.

Је ди но још има мо јед ну ма лу мол бу, а то је да ка да до ђе наш час,

да нас ти са че каш та мо.

По след њи по здрав на шем дра гом Ду ле ту од: КА ЗЕ ТА, МАЧ КА,

ТЕ ШЕ, ЋИ РЕ, ГО РА НА, МР КИ ЈА, РУ МЕ ТА, МИ ЛЕ ТА и БУЋ КА 

с по ро ди ца ма

(122/255302)

НЕ БОЈ ША

Во ли те тво је IV/2 Гим на зи ја 

„Урош Пре дић”

(9/255090)

НЕ БОЈ ША ГЛО ГО ВАЦ

1969–2018.

Знао си ка ко се по ста је шам пи он, на ма оста вио да учи мо. Не бе ска

уди ца те је од ве ла на по зор ни цу где клоп ка не по сто ји.

Ни реч, ни стих, ни звук, на ма пре о ста са мо мук!

Не ка те ан ђе ли чу ва ју!

Тво ји школ ски, ге не ра ци ја ’69.

(10/255092)

При ви ле ги ја је би ла дру -

жи ти се с с то бом. По жу -

рио си да ље. И ви ше. Као

и увек пр ви.

ЛО БА ЊА

Тво ји ор та ци: ЂЕН КА,

ЂО ЛЕ и СИ КИ

(35/4751)

Опра шта мо се од не ка да -

шњег уче ни ка

НЕ БОЈ ШЕ 

ГЛО ГОВ ЦА

Ње гов дух, та ле нат, сна -

га и људ скост оста ће узор

и под стрек свим ђа ци ма

и на став ни ци ма.

Основ на шко ла „Јо ван

Јо ва но вић Змај”

(57/ф)

По след њи по здрав

НЕ БОЈ ШИ

од  ОБРЕ НА, МИ ЛЕ НЕ и ИВА НА 

КНЕ ЖЕ ВИ ЋА

(93/255241)

3

НЕ БОЈ ША

ГЛО ГО ВАЦ
По след њи по здрав Не -

бој ши, а по ро ди ци, ро ди -

те љи ма и се стри нај и -

скре ни је са у че шће.

СТА НИ МИР, КА ЈА и

ДУ ШАН ПА НА ЈО ТО ВИЋ

(73/255198)

По след њи по здрав

ВО ЈИ СЛА ВУ

ЋУ ПИ ЋУ

од ком ши ја ГО РА НА,

МИ ЛО РА ДА, ПЕ ШЕ,

ДРА ГА НА, ЗО РА НА,

БРАН КА и ВЛА ДЕ

(12/255094)

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

Ту жна ср ца оба ве шта ва -

мо да је 6. фе бру а ра 2018,

пре ми нуо наш дра ги

СВЕ ТО ЗАР 

ВА СИЋ

1937–2018.
Ожа ло шће ни: су пру га

АЛЕК САН ДРА, син

СЛО БО ДАН и уну ка 

АН ДРИ ЈА НА

(1/255067)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

По след њи по здрав на шем

ЛО КИ ЈУ

ГА ЈА, ЗЛА ЈА, НЕ ДЕ ЉА, МИ ЋА и РА ЛЕ

(137/255348)
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10. фе бру а ра 2018, по сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми -

ну ла је на ша дра га

БИ ЉА НА КО ВА ЧЕ ВИЋ

1956–2018.

С љу ба вљу и по што ва њем увек ћеш би ти у на шим ср ци ма

и увек ће мо те чу ва ти од за бо ра ва.

Веч но ожа ло шће ни: су пруг ВЕ ЛИ МИР, ћер ка ЈЕ ЛЕ НА,

син ВЛА ДИ МИР, отац СЛО БО ДАН, мај ка МИ ЛЕ ВА, зет

БО ЈАН и унук НИ КО ЛА
(37/255140)

По след њи по здрав дра гој

БИ ЉИ 

од ком ши ја из Ти моч ке: ЈО ВА НО ВИЋ,

НИ КО ЛИЋ, ПЕР ЧИЋ, МАР КО ВИЋ, 

ЛА ЛИЋ, МИ ЈИЋ, НИ КО ЛИЋ, БА ТА ЛО,

ДАН КУЦ, ОБУ ЋИ НА, БУ КА ЗИЋ, 

МИ ЛО ШЕВ и АЏИ БА БА

(101/255260)

Ви ну ла се у цар ство не бе ско на ша ку ма

БИ ЉА НА КО ВА ЧЕ ВИЋ
Дра га ку мо, зар та ко бр зо и из не на да да нас

оста виш у ве чи том бо лу, нас ко ји смо те не из -

мер но по што ва ли и во ле ли. 

Хва ла ти на све му, ми ла на ша ви ло, на ша чи ка

Би љо.

Но се те у ср цу тво ји ку мо ви: СТЕ ВА, ЉИ ЉА,

НИ НА и САН ДРА
(14/255099)

По след њи по здрав при ји

БИ ЉА НИ

од МИЛ КЕ, ДРА ГЕ, МИ ЛА НА 

и ње го ве по ро ди це
(36/255139)

БИ ЉА НА КО ВА ЧЕ ВИЋ

По след њи по здрав ку ма Би љи од по ро ди ца: БО ЖИЋ,

РА ДО СА ВАЦ и КУ ЗМА НО ВИЋ

(74/255201)

С ве ли ким бо лом опро сти ли смо се од на ше дра ге

БИ ЉА НЕ КО ВА ЧЕ ВИЋ
Би ло је див но има те Те за сна ју. Хва ла ти.

За о ва ИЛИН КА, зет ЂУ РА, НЕ ША, СА НЕ ЛА и НИ КО ЛИ НА

(103/255272)

По след њи по здрав дра гој

ком ши ни ци

БИ ЉА НИ

КО ВА ЧЕ ВИЋ
По ро ди ца НИ КО ЛИЋ

(104/255272)

По след њи по здрав Је ле -

ни ној ма ми

тет ка БИ ЉИ

По ро ди ца ОБ РА ДО ВИЋ

(133/255340)ЗДРАВ КО КЕР КЕЗ

1963–2018.

Нај дра жи наш Та јо,

Уте хе не ма, за бо рав не по сто ји, за оне ко је те искре но во ле...

А за нас по сто је са мо су зе, ту га и не из бри си ви бол. Док год жи ви -

мо ти ћеш жи ве ти са на ма.

По след њи по здрав и веч ни спо кој.

Ожа ло шће не ћер ке МИР ЈА НА и ЈЕ ЛЕ НА

(32/255153)

ЗДРАВ КО КЕР КЕЗ

1963–2018.

По след њи по здрав од зе та АЦЕ, уну ке МИ ЛИ ЦЕ

и ћер ке ЈЕ ЛЕ НЕ
(33/255133)

По сле ду ге и те шке бо ле сти, 5. фе бру а ра 2018, пре ми нуо је наш

ЗДРАВ КО КЕР КЕЗ

1963–2018.

Са хра на је оба вље на 6. фе бру а ра 2018. на гро бљу у Ба нат ском Бре -

стов цу. Док жи ви мо чу ва ће мо у ср ци ма успо ме ну на ве ли ког бор ца.

Тво јa супруга РАДА, ћер ке МИР ЈА НА и ЈЕ ЛЕ НА и  мај ка МИЛ КА

(30/255133)

Вре ме ће про ћи, али бол и ту га не ће ни ка да

ЗДРАВ КО КЕР КЕЗ

1963–2018.
Не у те шна мај ка МИЛ КА

(31/255133)

По сле пе де сет го ди на

дру же ња, на пу сти ла нас

је на ша дру га ри ца

СТО ЈАН КА
ВЛА ЈИЋ

Тво је ме сто за на шим
сто лом, оста ло је пра -
зно, али у на шем се ћа њу
жи ве ћеш за у век.
Тво је дру га ри це: СЕ КА,

БРАН КА и ЈЕ ЛЕ НА
(19/255111)

Последњи поздрав баба Биби

БИЉАНИ КОВАЧЕВИЋ

1956–2018.

Нема тог текста који може да опише нашу тугу и бол.

Вечно ожалошћени: ћерка ЈЕЛЕНА, зет БОЈАН

и твој унук НИКОЛА

(39/255140)

Последњи поздрав на-

шој драгој снаји и ујни

БИЉАНИ

КОВАЧЕВИЋ

од КАЈЕ, ЛАЛЕТА

и НЕНЕ с породицама

(38/255140)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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ЖЕ НАР

СИ МА                         МА РИ ЈА

1988–2018. 1999–2018.

Њи хо ви нај ми ли ји

(95/255249)

14. фе бру а ра је че тр де сет

ту жних да на ка ко си нас

на пу стио и оти шао, мо -

жда, на не ко бо ље ме сто

СТЕ ВО АРБИ ЊА

1943–2018.

Су пру га ВОЈ КА и ћер ка

МИ ЛИ ЦА с по ро ди цом 

(100/255258)

У су бо ту, 17. фе бру а ра,

на вр ша ва се по ла го ди не

от ка ко ни је с на ма та та и

де да

ДРА ГО МИР
НИ КО ЛОВ СКИ

За у век ћеш би ти у на -
шим ср ци ма.

Син ДРА ГЕ и унук 
ДА НИ ЈЕЛ

(109/255288)

У су бо ту 17. фе бру а ра,

на вр ша ва се по ла го ди не

от ка ко ни си с на ма

ДРА ГО МИР

НИ КО ЛОВ СКИ

За у век ћеш оста ти у на -

шим ми сли ма.

Брат ДО БРЕ и сна ја

БЛА ГИ ЦА с по ро ди цом

(110/255289)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БО МИР 

СА НА ДЕР

2006–2018.
Тво јим од ла ском оста ла

је ту га и ве ли ка пра зни на.

Твој је ди ни брат 

МИ РО СЛАВ 

с по ро ди цом

(120/255297)

18. фе бру а ра је че тр де сет да на ту ге. С љу ба вљу те чу ва -

мо у ми сли ма

МИ ЛИ ЦА ПАН ДУ РОВ
Тво ји: син СПА СО ЈЕ, унук МО МИР и сна је ЗО РИ ЦА 

и КА ТА РИ НА

(123/255303)

БУ ДИ МИР 

СТА НИ ШИЋ

16. II 2003 – 16. II 2018.

Не ма ми сли без те бе, ни -

ти ве ка без се ћа ња.

Тво ја по ро ди ца

(124/255305)

По лу го ди шњи по мен на шој дра гој ма ми, ба би и

та шти

БРАН КИ СТО ЈА КОВ
учи те љи ца

1931–2017–2018.

Пра зни на је не на док на ди ва, а ту га и љу бав веч ни.

Ње ни нај ми ли ји: ћер ке БИ ЉА НА и МИР ЈА НА,

уну ци МАР КО, МА ТЕ ЈА и ТЕ О ДО РА и зет СА ША
(125/255306)

ДРА ГО МИР

НИ КО ЛОВ СКИ

Нај дра жи наш, сва ки дан

је све те же и те же. И да -

ље не ве ру је мо. Сва ке

се кун де си са на ма и за -

у век ћеш би ти.

Син БО РИС, сна ја 

ГО ЦА, уну ци БО ЈАН,

МИ ЛОШ и МА ЈА 

и пра у нук АЛЕК СА

(127/255322)

ДРА ГО МИР

НИ КО ЛОВ СКИ

Ве ру јем да си са мо оти -

шао на не ко леп ше, мир -

ни је ме сто, где не ма бо -

ла и пат ње. 

У мом си ср цу, ми сли ма...

За у век...

Су пру га ДА НИ ЦА

(128/255322)

Не за бо ра вља мо те

СО ФИ ЈА 

АН ЂИЋ ЈЕ ЛА

1914–1987.

По ро ди це АН ЂИЋ из

Пан че ва и Ива но ва

(130/255329)

СЕ ЋА ЊЕ

ДА НИ ЦА 

ЛАЦ КОВ

21. II 1972 – 21. II 2018.

По сто ји љу бав ко ју смрт

не пре ки да и ту га ко ју

вре ме не ле чи.

Ћер ка ЗА ГА, зет ТО МА

и се стра МЕ ЛА

(134/2545342)

СЕ ЋА ЊЕ

ЛА ЗАР ПЛАВ ШИЋ
17. II 2012 – 17. II 2018.

Успо ме ну на те бе чу ва ју они ко ји су те во ле ли.
По чи вај у ми ру.

Су пру га ВЕ РА
(135/2553459

По след њи по здрав су пру зи, мај ци и ба би

ВО ЈИ НИ СА ВИЋ

1937–2018.

Жи ве ћеш за у век у на шим ср ци ма.

Од су пру га ИЛИ ЈЕ, си но ва ЗО РА НА 

и ГО РА НА и ћер ке ЗО РЕ с по ро ди ца ма
(107/255284)

По след њи по здрав дра гој

ВЕ РИ ЋУР ЧИЋ

1942–2018.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

По чи вај у ми ру.

ТО МА, МИЛ КА 

и ГО РАН с по ро ди цом,

ВЕ СНА и РА ДЕ

(126/255321)

Ту жна ср ца оба ве шта ва мо  да је 10. фе бру а ра 2018, у 87. го ди ни

пре ми ну ла на ша дра га

ИВАН КА СТЕ ЈИЋ

1931–2018.

Ожа ло шће ни: кћер ка СТО ЈАН КА, сна ја ЈО ВАН КА, уну ци ТИ ЈА НА,

ЈЕ ЛЕ НА, ЖЕЉ КО, ЈЕ ЛЕ НА, ИВА НА и пра у ну ци

(78/255212)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 13.

фе бру а ра 2018. го ди не пре ми ну ла на ша дра га

ЉИ ЉА НА ЈО ВА НОВ

1947–2018.
Са хра на ће би ти оба вље на 14. фе бру а ра 2018, у 14 са ти, на Но вом

гро бљу у Пан че ву.

С ве ли ком љу ба вљу, по што ва њем и за хвал но шћу, би ће у ми сли ма

ње них нај ми ли јих.

Су пруг ЈО ВИ ЦА, син АЛЕК САН ДАР, сна ја ЕМИ НА, зет ПРЕ ДРАГ

и уну ци НЕ НАД, МАР КО и СТЕ ФАН

(117/255296)

По след њи по здрав сна ји

ЉИ ЉИ 

ЈО ВА НОВ

од де ве ра МИ ТЕ 

с по ро ди цом

(105/255279)

По след њи по здрав се -

стри

ЉИ ЉА НИ 

ЈО ВА НОВ

рођ. Лац ков

од бра та ДО БРЕ и сна је

НЕ ВЕН КЕ с по ро ди цом

(136/255337)

9. фе бру а ра оти шла је

пут без по врат ка на ша

дра га

ДУ ШАН КА 
ЗО РИЋ

Ве ли ки друг и ис кре ни
при ја тељ. Хва ла јој за
све.
Не ка јој је веч на сла ва.

По ро ди ца РУ ЊА ЈИЋ

(91/255238)

По след њи по здрав дра гој

тет ки

ДУ ШАН КИ 
ЗО РИЋ

од се стри ћа ПРЕ ДРА ГА и
сна је БИ СЕР КЕ

(108/255285)

По след њи по здрав дра гој

се стри

ДУ ШАН КИ 

ЗО РИЋ

14. X 1949 – 9. II 2018.

од се стре СТО ЈАН КЕ 

и ЉИ ЉА НЕ

(118/255298)

По след њи по здрав дра гој

тет ки

ДУ ШАН КИ 

ЗО РИЋ

од се стри ћа НЕ НА ДА 

и сна је БРАН КЕ

(119/255298)

11. фе бру а ра 2018. го ди не пре ми ну ла је на ша дра га

МА РИ ЈА ВЛАЈ НИЋ
Са хра на ће би ти оба вље на у уто рак, 13. фе бру а ра 2018,
у 15 са ти, на Но вом гро бљу.

По ро ди ца ФИ ЛИ ПО ВИЋ

(55/255167)

МА РИ ЈА 

ВЛАЈ НИЋ

1932 – 11. II 2018.

су ди ја у пен зи ји

Ком ши је

(77/255210)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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21. фе бру а ра 2018. на вр ша ва се де вет го ди на от кад ни -
је с на ма

ЧЕ ДО МАР ЈА НО ВИЋ
1937–2009.

Чу ва мо те од за бо ра ва у ср ци ма.
Тво ји нај ми ли ји

(18/255108)

ШЉИ ВО ВАЧ КИ

МИР ЈА НА ВЛА ДИ МИР
На ша ср ца су про же та веч ном љу ба вљу пре ма Ва ма.

Ва ше ку ме: БЕ БА, БО КА, МИ ЛИ ЦА и ГО ГА

(5/255085)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЕ РА СА ВИН

Не до ста јеш...

Тво ји нај ми ли ји: 

ЕВИ ЦА, ЈО ВАН

и СТАН КО

(71/255194)

15. фе бру а ра на вр ша ва ју се две го ди не от ка да

ни је с на ма

ДА НИ ЦА АТА НА СОВ СКИ

Вре ме ни је убла жи ло на шу ту гу. Све ви ше нам

не до ста јеш. 

С по што ва њем и за хвал но шћу.

Тво ји нај ми ли ји
(8/254088)

Про шло је го ди ну да на

от ка ко нас је на пу сти ла

на ша дра га

ЗО РИ ЦА 

НА У МОВ СКИ
Вре ме про ла зи, а ту га

оста је. Не до ста јеш нам.

Се стри чи на ЉИ ЉА

и зет ВЛА ДА

(76/255208)

СЕ ЋА ЊЕ

ЋУ КО ВИЋ

РА ДО ВАН                 ЗО РАН
1998–2018.                   5. XII 2014 – 20. II 2018.

Мо ји нај ми ли ји, да ни про ла зе, а бол и ту га све

ве ћа.

Не срећ на су пру га и мај ка ВО И СЛА ВА
(81/253220)

БОЛ НО СЕ ЋА ЊЕ

22. фе бру а ра 2018. на вр ша ва ју се три го ди не од

тра гич не смр ти мог је ди ног си на

ВЕ ЛИ МИ РА БА ЈА ГИ ЋА
Си не ми ли, ми ло че до мо је, оста ста ра мај ка да

ту гу је.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Во ли те тво ја мај ка МИ ЛЕ НА
(82/255226)

На вр ша ва се че тр де сет

да на

МЛА ДЕН 

ВУ ЈА КЛИ ЈА

Вре ме про ла зи, а ту га

тра је.

БРАН КА

(83/255227)

19. фе бру а ра на вр ша ва

се осам го ди на

ТИ ХО МИР 

КА ПОР

Не ка те у ти ши ни веч ног

ми ра пра ти на ша љу бав

ја ча од за бо ра ва. 

Су пру га ЗО РА 

с по ро ди цом

(84/255230)

У су бо ту, 17. фе бру а ра 2018. го ди не да ва ће мо јед но го ди шњи по мен на -

шој во ље ној

ЗО РИ ЦИ НА У МОВ СКИ

1968–2017.

Би ла си нај бо ља мај ка на све ту. 

Би ла си нај бо ља су пру га на све ту.

Би ла си ве ли ки бо рац, ла ви ца.

На у чи ла си нас да во ли мо, пра шта мо, да је мо, чи ни мо.

Чи ни ла си све за нас, ис пу ни ла сва ку же љу. Осим јед не. 

За у век ћеш би ти наш по кре тач, сна га, хра брост, љу бав.

Во ле те: твој БО РИ ВОЈ, МИ ЦА и ЈЕ КА
(86/255231)

Је ди на мо ја се стра

ЗО РИ ЦА 

НА У МОВ СКИ

Вре ме про ла зи, го ди на

ће... На шу љу бав смрт не

пре ки да, а ту гу и бол вре -

ме не ле чи.

Во ли те тво ја се стра

СЛА ВИ ЦА и зет БО ЈАН

(88/255737)

Ту жна је би ла ова го ди на

ТЕ ТО

Не до ста јеш, во ли мо те!

Се стри чи на БИ ЉА 

с по ро ди цом

(89/255237)

Про шла је го ди на од

смр ти на ше ћер ке

ЗО РИ ЦЕ 

НА У МОВ СКИ

Уте хе не ма, оста ју су зе,

бол, пат ња и се ћа ње на

те бе.

Во ле те ма ма БОГ ДА НА

и та та БО ЖИ ДАР

(90/255237)

У че твр так, 22. фе бру а ра

2018, на ка то лич ком гро -

бљу у Стар че ву да ва ће мо

че тр де се то днев ни по мен

на шем во ље ном су пру -

гу, оцу и де ди

ПА ЈИ 
ОРЕ ШКО ВИ ЋУ

С по што ва њем 
по ро ди ца 

ОРЕ ШКО ВИЋ
(92/255239)

14. фе бру а ра 2018. го ди не на вр ша ва се шест ме се ци от ка ко
ни је с на ма

ЉУ БИ ЦА НИ КО ЛИЋ БУ БА
1939–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем твој син СИ НИ ША, 
сна ја и уну ци

(94/255247)

МА РИ ЦА

АРАМ БА ШИЋ

1933–2015.

За у век с на ма.

СТЕ ВА и ПЕ КА

(96/255251)

ВУ КО СА ВА 

ГР БИН
18. II 2008 – 18. II 2018.

Бра та ни ца ДРА ГИ ЦА

ПЈЕ ВАЦ с по ро ди цом

(97/255254)

ЛИ ДИ ЈА РАН ЧИЋ
1. IV 1955 – 16. II 2015.

дипл. фар ма це ут

Три го ди не мо ја Ли до.

Не го во ре исти ну љу ди ка да ка жу да вре ме бла -

жи ту гу и бле ди се ћа ња.

Твој ЗО ЋА
(98/255255)

17. фе бру а ра 2018, у 11 са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву да је мо

че тр де се то днев ни по мен на шој дра гој и во ље ној

ФЛО А РЕИ ПЕ РИН

Бол и ту га не пре ста ју. Оста ћеш увек у на шим ср ци ма.

Су пруг ДО РИ ЕЛ, си но ви ЕМА НУ ЕЛ и КРИ СТИ ЈАН, 

сна је АНИ ШО А РА и ГОР ДА НА, уну ка ЕЛЕ НА и унук ЛУ КА

(99/255257)
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БИ КАР

ВЕ РИ ЦА                        ПЕ ТАР
1911–1960–2018.                      1903–1981–2018.

С љу ба вљу и по што ва њем син МИ ЛУ ТИН с по ро ди цом

(3/255076)

ЈО ЖЕФ КЕ ЛЕ МЕН
5. II 1960 – 17. VIII 2017.

По ла го ди не от ка да ни си с на ма. За у век у на шим ср ци ма.
Твој син ЖЕЉ КО, унук НИ КО ЛА из КА НА ДЕ и оста ла

род би на

(20/255113)

ДА НИ ЦА ТРА ВИ ЦА

У су бо ту, 17. фе бру а ра 2018. го ди не, у 11 са ти, на Но вом гро бљу

да ва ће мо го ди шњи по мен.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(16/ф)

БУ ДИ МИР

ЋУР ЧИЋ

20. фе бру а ра на вр ша ва

се пет го ди на од смр ти

на шег во ље ног су пру га и

оца.

Нај ми ли ји

(40/455141)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВАН ЧЕ 

ЈО ЦИЋ

1991–2018.

За у век у на шим ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји

(46/255156)

У уто рак, 20. фе бру а ра

на вр ша ва се че тр де сет

да на от ка ко ни је ме ђу

на ма

АЦА 
ПЕ ТРО ВИЋ

По мен ће се одр жа ти на
Но вом гро бљу, у 11 са ти.
С љу ба вљу и по што ва њем

су пру га СТОЈ НА

(52/255161)

17. фе бру а ра, у 11 са ти,

на гро бљу у Стар че ву

обе ле жи ће мо го ди шњи

по мен

ОЛ ГИ ГА ШИЋ

Ње на по ро ди ца

(53/255165)

У су бо ту, 17. фе бру а ра,

да ва ће мо го ди шњи цу 

ВЕ РИ 

НИ КО ЛИЋ 

МА ЈИ

Про ђе нај ту жни ја го ди на.

Тво ја ма ма и син ИГОР

Во ли мо те!

(54/255166)

18. но вем бра на вр ши ће

се го ди на од смр ти на шег

оца, та ста и де де

СЛАВ КА 

ЈА КО ВЉЕ ВА

За у век у ср цу и ми сли ма. 

Ње го ви нај ми ли ји

(68/255186)

17. фе бру а ра, у 11 са ти, на Но вом гро бљу, да ва ће мо го ди шњи по мен на -

шој во ље ној

КРУ НИ СПА СИЋ

Веч но си у на шим ср ци ма, ми сли ма и жи во ти ма.

Тво ји нај ми ли ји

(69/255188)

ПО МЕН

КРУ НИ            и                   КЕ КИ
24. II 2017.                                    17. II 2017.

Увек ће мо се се ћа ти и чу ва ти вас од за бо ра ва.
Во ле вас ВА ЊА, ЈА НА, ДИ НА и ком ши ни ца ВИ ДА 

с по ро ди цом
(61/255172)

Го ди на да на ту ге и бо ла, 19. фе бру ар нај ту -

жни ји наш дан, дан ту ге на ше, та да нас је

оста ви ло на ше че до

СА ЊА МИ ЛО ЈЕ ВИЋ
рођ. Бо го је вић

24. VIII 1982 – 19. II 2017.

Сва ки но ви дан до но си све ве ћу ту гу и бол.

Си не мој, ка ко да жи ви мо без те бе, твог

осме ха и ле по те, тво је љу ба ви и до бр о те,

без твог до ла ска. Пре ра но си нас на пу сти -

ла, ни си сво је сно ве оства ри ла, свог ма лог

ан ђе ла ни си од хра ни ла. Са мо Бог зна за што

да је па узи ма до бре ду ше, ми ло мо је. На да -

мо се да си на шла свој мир ме ђу ан ђе ли ма,

да си мир на и спо кој на, да тво ја пле ме ни та

ду ша по чи ва у рај ском ми ру. По чи вај у ми -

ру ан ђе ле наш.

Во ле те тво ји: ма ма ЈЕ ЛА, та та ЈО ВО, 

се стра МИР ЈА НА, зет СА ША и се стри ћи

МАР КО и АН ЂЕ ЛА

(63/255179)

17. фе бру а ра 2018. да ва ће мо јед но го ди -

шњи по мен во ље ној и не пре жа ље ној су -

пру зи и мај ци

СА ЊИ МИ ЛО ЈЕ ВИЋ
рођ. Бо го је вић

Не ма ју тра, не ма да на да ни си са на ма. Ни
све су зе све та, ни све ре чи уте хе не мо гу
да убла же бол ко ји осе ћа мо. Мно го је ле -
пих успо ме на да те веч но пам ти мо, да о
те би са по но сом при ча мо и да те ни кад не
за бо ра ви мо љу ба ви.

Су пруг СА ША и син ЛА ЗАР

(64/255180

Про шла је ту жна го ди на от ка ко ни је с на ма на -

ша дра га сна ја

СА ЊА МИ ЛО ЈЕ ВИЋ

Вре ме про ла зи, бол не пре ста је, а ту га је све ве -

ћа. За у век у на шим ми сли ма и ср цу.

Не до ста јеш мно го.

Све кр ва ДУ ШКА и за о ва САН ДРА
(65/255182)

16. фе бру а ра 2018. би ће

го ди на от ка ко ни је с на -

ма наш во ље ни су пруг,

та та и де да

ЖИ ВО МИР 
СИ МИЋ 
МИР КО

За у век ћеш би ти у на -
шим  ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(62/255177)

12. фе бру а ра на вр ши ло
се две го ди не од смр ти
на шег во ље ног

СА ШЕ 
ГОР ЊИ КА

С по што ва њем 
и љу ба вљу жи ви у 

се ћа њи ма: мај ке 
РА ДО ВАН КЕ, си на 

МИ РО СЛА ВА, се стре
СЛА ЂА НЕ са де цом
ТИ ЈОМ, НИ КО ЛОМ 

и ОГ ЊЕ НОМ
(66/255182)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДО СЛАВ 

СИ МИ ЧИЋ

16. II 2000 – 16. II 2018.

С љу ба вљу ње го ви 

нај ми ли ји

(67/255183)

ПРЕ ДРАГ

ИЛИЋ

2000–2018.

Осам на ест го ди на жи -

виш у на шим ср ци ма.

Су пру га МИ ЛЕ НА 

и ћер ка АЛЕК САН ДРА 

с по ро ди цом

(102/255271)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

СЕ ЋА ЊЕ

БРА НИ СЛАВ Р. ФОР ГО 

БА НЕ

1984–2018.

Био си нам пр ва и нај ве ћа ра дост. Оста ла

су се ћа ња и ве чи та ту га.

Мај ка РАД МИ ЛА и отац ДРА ГО МИР

(2/255071)

17. фе бру а ра на вр ша ва се шест ме се ци без во ље ног

ВЛА ДИ МИ РА ТО ПИ ЋА

1980–2017.

Да ни и ме се ци про ла зе, ту га и бол не пре ста ју. 

Во ли мо те.

Отац ДРА ГАН, мај ка ЉИ ЉА НА, се стра ЈЕ ЛЕ НА 

и ба ке ЈО ВАН КА и ГИ НА

(4/255081)

РА ДУ ЛЕ РА ДУ ЛО ВИЋ

Се дам го ди на на мом ср цу, се дам ра на, сва ка ра -

на ср ца мо га бо ле ће ме све до гро ба. Ни је ра на од

бо ле сти већ од ту ге и жа ло сти. Во лим те и во ле ћу

и у ср цу но си ћу сва ку бу ру и олу ју ко ју жи вот

спре ма, ср це мо је из др жа ће. Ја сам ја ка же на.

Тво ја ЈО КА
(6/255087)

По во дом го ди шњи це од смр ти

ОК ТА ВИ ЈА НА ЖУР ЖО ВА НА ТА ВИ КЕ

У та ми веч не ти ши не не ка Те чу ва на ша љу бав ја ча од вре ме на и

за бо ра ва.

Су пру га КОР НЕ ЛИ ЈА

(7/255088)

Дра ги мој оче

ВЛА СТИ МИР Са ве ЛУ КИЋ
Че тр на ест го ди на ко ра чам без мог мно го во ље -

ног оца. Мог идо ла и хе ро ја, мог ан ђе ла чу ва ра и

мо ја ве чи та ра на. Увек во љен, ни кад не за бо ра -

вљен.

Увек у ср цу: ћер ке ЉИ ЉА НЕ, зе та СТЕ ВЕ 

и уну ка НИ НЕ и САН ДРЕ
(13/255099)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЛА СТИ МИР

ЛУ КИЋ
14. II 2004 –14. II 2018.

С љу ба вљу и по што ва -

њем жи виш у на шим се -

ћа њи ма.

Уну ке ИВА НА 

и СВЕ ТЛА НА

с по ро ди ца ма

(15/255101)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да се 17. фе -

бру а ра на вр ша ва ту жних го ди ну да на от ка ко

нас је на пу стио наш дра ги

БУ ДИ МИР ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ
То га да на, у 12 са ти, на Но вом гро бљу одр жа ће -

мо по мен.

Увек ће би ти у ср цу и ми сли ма: су пру ге 

МИ ЛАН КЕ, си но ва ЈО ВА НА и ГО РА НА 

и њи хо вих по ро ди ца
(11/255093)

СЕ ЋА ЊЕ

ПА КА ШКИ

ДРА ГО МИР               ЛЕН КА
2009–2018.                          2009–2018.

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

вас.

Ћер ка и син с по ро ди ца ма
(17/251106)

ОЛИ ВЕР МЕ СА РОШ 

2008–2018.
Су зе, ту га и бол оста ју за у век, не до ста јеш...

Се стра СА НА с по ро ди цом

(24/255125)

У су бо ту, 17. фе бру а ра 2018. го ди не, у 11 са ти, на

гро бљу Ко теж, да ва ће мо де се то го ди шњи по мен

на шем во ље ном

ОЛИ ВЕ РУ МЕ СА РО ШУ

1966–2008.

С љу ба вљу за у век у ср цу и ми сли ма тво ја 

мај ка РО СА
(25/255126)

На вр ша ва се го ди ну да на

от ка ко је пре ми нуо наш

во ље ни су пруг, отац и

таст

ЕФ ТИ МИ ЈЕ

ТРЕН ДА ФИ ЛО СКИ

Ожа ло шће ни: су пру га

ДА НИ ЦА, ћер ка 

НА ДИ ЦА и зет ГО РАН

(34/255137)

17. фе бру а ра се на вр ша -
ва го ди ну да на од смр ти
на ше стри не

БИ СЕР КЕ 

ВОЈ ВО ДИЋ 
БИ СЕ

Оста ће увек у на шем се -
ћа њу.

ДРА ГАН и МИ ЛАН 
ВОЈ ВО ДИЋ и ДРА ГИ ЊА
КИ ЛИ БАР ДА с по ро ди ца ма

(22/255121)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

ВЕ ЛИ КИ НАЦ

СВЕ ТО ЗАР             БЕ БА

2011–2018. 2015–2018.

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

вас.

Ћер ке ЈЕ ЛИ ЦА и ВЕ РИ ЦА с по ро ди ца ма

(45/255155)

СЕ ЋА ЊЕ

ГО РАН ЛУ ПИН КА ГО ГА

1970–2009.
Тво ји нај ми ли ји

(56/255168)

IN MEMORIAM

ТО МА МИР ЧОВ
14. II 2013 – 14. II 2018.

Ти по сто јиш и тра јеш у мо јим ми сли ма, ср цу и кроз нај -
леп ша се ћа ња и успо ме не.

ЉИ ЉА
(70/255190)

У су бо ту, 17. фе бру а ра, у 11 са ти, на Ка то лич ком

гро бљу у Пан че ву да ва ће мо го ди шњи по мен на -

шој дра гој

БИ СЕР КИ ВОЈ ВО ДИЋ
1940–2017.

Се ћа ња не бле де и ти си ту са на ма.
За у век те чу ва мо у на шим ср ци ма.

Тво ји: син МИ ЛОШ, сна ја ВЛА ДА НА 
и уну ка УНА

(75/255202)

Про шла је ту жна го ди на

от ка ко ни је с на ма

ЈО ЛА НА 

ГА ВРИ ЛОВ

Веч но ти хва ла за не из -

мер ну љу бав.

Ћер ке с по ро ди ца ма

(111/255290)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Стре сан пе ри од је ко нач но иза
вас, са да је вре ме за љу бав, ужи -
ва ње, ре лак са ци ју и спо рт. Осла -
био вам је иму ни тет, па зи те да
не где не за ка чи те ви ру се. На по -
слу се по пра вља ју од но си, мо же -
те сло бод но да из не се те сво је до -
бре иде је ше фу.

Ре ши ли сте да ус по ста ви те ба -
ланс у се би и у свом жи во ту.
Парт нер вам је ве ли ка по др шка,
а на по слу сви при ме ћу ју по зи -
тив не про ме не. На ста ви те да ра -
ди те на се би, јер ва ша енер ги ја
при вла чи слич ну енер ги ју у
окру же њу. Здра вље је ста бил но.

Спо соб ни сте за нај ве ће тран -
сфор ма ци је у жи во ту, иа ко че сто
не ве ру је те у се бе. Кад до так не те
дно и пад не те, из ла зи те из то га
још ја чи не го што сте би ли ра ни -
је. На по слу је ста бил на си ту а ци -
ја. Про ве ри те крв ну сли ку ако се
осе ћа те ло ше.

Ста бил ност мо же те оче ки ва ти у
љу ба ви, по слу и фи нан си ја ма, али
про ве ри те штит ну жле зду ако ни -
сте до сад и ако осе ћа те кон стан -
тан умор. Не здра ва ис хра на, стрес
и не кре та ње ути чу на вас, па би сте
мо гли да за поч не те ко ре ни те про -
ме не, иа ко вам то те шко па да.

Рас по ло же ње вам је про мен љи -
во, час сте ве се ли, час ту жни, по -
себ но кад је и вре ме про мен љи во.
Парт нер оче ку је да се ко нач но уо -
зби љи те и по ста не те од го вор ни. По -
кре ни те но ви про је кат и пре ки ни те
с пре те ра ним раз ми шља њем о про -
бле ми ма, већ се ма ло ре лак си рај те.

Скло ни сте кон флик ти ма с
парт не ром и на по слу, по ку шај те
да из ба ци те из се бе не га тив ну
енер ги ју кроз спо рт. Про бле ми
су про ла зни, све што се де ша ва,
не ће веч но би ти та ко. Парт нер је
збу њен и тре ба да при ча те с
њим, ка ко би вас раз у мео.

Че сто пре у ве ли ча ва те про бле ме
на по слу, јер сте би ли пре за шти -
ће ни као де те. Про ве ри те же лу -
дац ако ни сте до сад и пре у зми -
те од го вор ност за соп стве не пре -
те ра не ре ак ци је. Парт не ру је ста -
ло до вас, иа ко сте убе ђе ни да
вас је за по ста вио.

Стал но се осе ћа те ту жно, а то
при кри ва те од парт не ра. Ни је
сла бост по ка за ти емо ци је, већ
по ти ски ва ти их, а то во ди у де -
пре си ју. Пре кон тро ли ши те здра -
вље. На по слу кре ће бо љи пе ри -
од. Има те по тре бу да бу де те на
вр ху, али то ни је увек мо гу ће.

Во ли те ви ше од све га да бу де те
дра ма тич ни и у цен тру па жње.
Не мо ра те стал но да се до ка зу је -
те, то је знак не си гур но сти. Ма ло
те жи пе ри од вам пред сто ји на по -
слу, али ће те се из бо ри ти с тим уз
по др шку ко ле га. Парт нер би хтео
да му по ка же те сво је емо ци је.

Пре те ра ли сте с дру же њем на дру -
штве ним мре жа ма, а парт не ру то
сме та. Иза ђи те ма ло на ва здух, не ће -
те ни шта про пу сти ти. Ре ши ли сте да
про ме ни те по сао, сад је пра во вре ме
за то. При ја те љи оче ку ју да на пра ви -
те не за бо рав ну жур ку или се дељ ку;
ужи вај те и сре ћан вам ро ђен дан.

Осе ћа те се по ма ло ра се ја но и
ма гло ви то, ни сте ја сни са ми се -
би, а још ма ње дру ги ма. На по -
слу је стре сно, а ви сте осе тљи -
ви. Има те не са ни цу, кре ни те на
пси хо а на ли зу. Умет ност вас ре -
лак си ра, по гле дај те не ку до бру
дра му и ис пла чи те се сло бод но.

Чу вај те се пре хла да и упа ла у хлад -
ним да ни ма. На по слу ће вас це ни ти,
јер сте пер фек ци о ни ста и тру ди те се да
све бу де са вр ше но. У ве зи не мо ра те
би ти са вр ше ни, јер ће вас парт нер
при хва ти ти и не са вр ше не, за то што
вас во ли. Ра ди те на се би, али не оче -
куј те пре ви ше ни од се бе ни од дру гих.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
9. ја ну а ра: Еме шу – Ме лин да и Шан дор Ци ко ра; 17. ја ну а ра: Бо ја ну – Су -
за на Ми лин чић и Звон ко Па ун; 18. ја ну а ра: Ами ну – Ро си ја на Де си ми ро -
вић; 25. ја ну а ра: Ни ко ди ну – Ан дри ја на и Де јан Те ша но вић; 26. ја ну а ра:
Ању – Ја на и Ми ро слав До мов ски; 29. ја ну а ра: Ан ђе лу – Та ња Ми ло ше вић
и Дар ко Шур ја нац; 30. ја ну а ра: Та ру – Та ма ра Си мо нет и Вла да Ам бруш;
31. ја ну а ра: Естер – Ан дреа и Ду шан Стре хов ски, Са ру – Ми ла на и Вла ди -
мир Дроб њак, Ја ну – Та ма ра и Злат ко Сто ји чић, Да ри а ну Ни ну – Де ја на
Ра ду; 2. фе бру а ра: Со фиjу – Ли диа и Да вид Ма мој ка, Не ве ну – Да ни је ла
По тић Ан дре је вић и Иван Ан дре је вић; 4. фе бру а ра: Еле ну – Ива на и Вла -
ди мир Та ра јић.  

До би ли си на
20. ја ну а ра: Ог ње на – Не ве на Мла де но вић и Ми лош Шкр бић; 25. ја ну а ра:
Де спо та – Сан дра Ба бић Мар че тић и Ни ко ла Мар че тић; 29. ја ну а ра: Пе тра
– Је ле на и Ми ло је Ан кић; 30. ја ну а ра: Алек се ја – Сан да и Ан дри ја Се кач,
Мак си ма – Ива на Сан ду ло вић и Јон Ср бу; 1. фе бру а ра: Вељ ка – Та тја на и
Ни ко ла Сла до је вић, Ни ко лу – Ана и Сло бо дан На ско вић; 2. фе бру а ра: Ла -
за ра – Та ма ра и Ми лош Ми ла ди но вић,  Алек су – Ми ли ца Ру сов и Во ји слав
Ми хај лов; 6. фе бру а ра: Да ни е ла – Ана и Да ни ел Ши мак.

ВЕН ЧА НИ

3. фе бру а ра: Љи ља на Ре љин и Де јан Ја ћи мов ски; 4. фе бру а ра: Ро за ли ја
Ста ни са вље вић и Ју го слав Ве лич ко вић; 8. фе бру а ра: Ма ри ја Ћур чић и
Мла ден Ђор ђи ев ски, Мир ја на Ми шков и Ран ча Ко лев, Је ле на Но во се лац и
Ју го слав Зве кић, Ти ја на Ко стић и Урош Да шић. 

УМР ЛИ

1. фе бру а ра: На да Ву кај ло вић (1953), Ми ли ца Вук че вић (1926), Влај ко Но -
ва ко вић (1935); 2. фе бру а ра: Пе тар Мар ков (1943), Ли за Је лак (1937); 3.
фе бру а ра: Зор ка Ву јо вић (1926), Јо ван ка Ра ду ло вић (1933), Ве ра По мар
(1935), Сто јан Прем че ски (1937); 4. фе бру а ра: Ми ро сла ва Ду бро ја (1936),
Мом чи ло Про ле (1937); 5. фе бру а ра: Ђу ри ца Ра до њин (1933), Пи ро шка
Јев то вић (1951), Ми ло сав ка Мр зић (1950), Ми лан ка Ве сић (1942), Ми ло рад
Кан ка раш (1929); 6. фе бру а ра: Ана Ста нић (1934), Цви је та Ђор ђе вић
(1933), Ер жи Вар га (1940), Вла дан Ар сић (1973), Ми ли ца Рај ко вић (1953),
Све то зар Ва сић (1937), Ма ри ца Ђо кић (1952); 7. фе бру а ра: Да ни ца Ми -
јал ко ва (1956), Ол га Или јин (1931), Ми лан Ра да нов (1965), Во ји слав Чу пић
(1954), Ева Аме ри ан (1942); 8. фе бру а ра: Ми лан ка Стан ко вић (1922). 

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕ ШЕ ЊА – Ма гич ни лик 6 х 8: вла сте ла, за ста нак, оста ри на, ста ри чин, Зе ни -

ча ни, пла ни нар. Ана грам: „Ни кад ни је ка сно”. Укр ште ни сло го ви: на се о би -

на, ле тве, ло то, Ри сто, ше, Ни на Јан ко вић, шта, ка ра, ви ме, ча ри, ло ко мо ти ва.

Су до ку: 534891267, 719526384, 628374915, 486937152, 395412678,

271658439, 963745821, 147283596, 852169743. Ис пу њаљ ка: Стар че во, Ан то -

ни је, Ко ва чи ца, гво жђа ра, здро би ти, ениг ма та, аце ти лен (ко нач но ре ше ње:

Стан ко Гво зде нац).

СУДОКУ

4 8

9 5 3 4

6 2 8 3 1

8 9 7

9 5 4 2 6 7

6 8 3

6 5 8 2 1

1 7 3 5

9 7

Сло го ви: ВЛА, ЗА, ЗЕ, ЛА, НА, НАК, НАР, НИ, НИ, НИ, О, ПЛА, РИ, РИ, СТА,

СТА, СТА, СТЕ, ЧА, ЧИН.

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. ве ли ки по сед ни ци пле мић ког по ре кла, плем ство,

2. за др жа ва ње, за ста ја ње, 3. ста ри ји љу ди (ан то ним ре чи омла ди на), 4. ко ји при па -

да ста ри ци, 5. ста нов ни ци „гра да че ли ка” у БиХ, 6. ал пи ни ста.

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

МА ГИЧ НИ ЛИК 6 х 8

АНАГРАМ
MУЗИЧКИ ТВ ШОУ (З = J)

СКОК НИ 

ИЗ НЕ НА ДА!

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

ВО ДО РАВ НО: 1. мeсто где се не ко на се лио, 2. уске и ду ге да -

ске – игра на сре ћу, 3. име ва ја ра Сти јо ви ћа – школ ска еко но -

ми ја (скр.), 4. на ша глу ми ца („Уби це мог оца”), 5. упит на за ме -

ни ца – ар ти ље риј ска ко ла за му ни ци ју, 6. млеч на жле зда кра ве

– дра жи, 7. вуч но же ле знич ко во зи ло.

УС ПРАВ НО: 1. лет из над не че га – пра зни на, про стор без иче -

га, 2. по пу лар на пе ва чи ца (Вуч ко вић) – мeкано, 3. пред лог уз

ло ка тив – жен ско име – сим бол мо либ де на, 4. да мар, пулс – хо -

да ти, пе ша чи ти, 5. „отац” срп ске за го нет ке (Ђор ђе) – ше та ли -

ште по ред мо ра.

ИСПУЊАЉКА

1

2

3

4

5

6

7

Сло го ви: А, АН, БИ, ВА, ВО, ГВОЖ, ГМА,

ЂА, Е, ЗДРО, ЈЕ, КО, ЛЕН, НИ, НИ, РА,

СТАР, ТА, ТИ, ТИ, ТО, ЦА, ЦЕ, ЧЕ, ЧИ.

ВО ДО РАВ НО: 1. на се ље у са ста ву гра да Пан -

че ва, 2. име на шег пи сца Иса ко ви ћа, 3. оп -

шти на у Ју жно ба нат ском окру гу, 4. про дав -

ни ца гво зде не га лан те ри је, 5. дро бље њем

усит ни ти, 6. за го не тач, 7. за па љив гас ко ји

слу жи за осве тље ње и за ва ри ва ње.

У по себ но обе ле же ним по љи ма от кри ће те

име и пре зи ме пан че вач ког ака дем ског

сли ка ра (на сли ци), не ка да шњег про фе со -

ра Гим на зи је „Урош Пре дић”.

Пише: Aлександра
Аризановић

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



За удомљавање животиње сам
се одлучила спонтано. Привре-
мено сам прихватила маче које
је неко оставио Друштву при-
јатеља животиња „Љубимци”,
а они су ме замолили да га
причувам до удомљења. Након
низа невероватних догађаја и
вишемесечног лечења код вете-
ринара маче је порасло у мач-
кицу, која због старости теже
налази дом, а и нама је прира-
сла за срце.

Тако је остала да прави дру-
штво нашој старијој мачки –
Мичиган. Назвали смо је Муса-
вица и данас она има пет годи-
на. Око избора љубимца нисмо
се много питали, јер мислим
да је она изабрала нас. Треба-
ло ми је времена да схватим
да имамо још једну мачку у
стану која није више ту при-
времено. Док сам се ја „опасу-
љила”, Мусавица се већ увели-
ко одомаћила.

Највећи изазов око адаптаци-
је био је како ће старија мачка
реаговати и колико ће времена
њој бити потребно да се навик-
не на још једну животињу у ста-
ну. Посебно због тога што је
Мусавица била доста наметљи-
во и захтевно маче, с обзиром
на то да је потекла са улице.
Мој муж је био задовољан, јер је
добио „своју” мачку, па је он и
„лобирао” да је задржимо. Мичи-
ган није била најсрећнија, морам
признати, јер је изгубила статус
примадоне. Ни данас се њих две
нешто посебно не воле, више је
то „споразум о ненападању”.

Мусавица највише воли да
се „углави” у крило, чак и пот-
пуно непознатим особама.
Понекад уме да буде и напад-
на. Ако јој не посвећујемо
довољно пажње, време прово-
ди смишљајући неку ситну
пакост. Мичиган је дискретни-
ја, она највише времена про-
води у дремкању. Обе једу углав-
ном све што купујем. Наш савр-
шен дан је када се одмарамо
заједно, ја читам књигу и слу-
шам музику, а оне се развлаче
по кревету.

Удомљавање љубимца је у
потпуности изменило мој

живот. Прва мачка променила
је моје мишљење о мачкама
као животињама. До тада сам
их избегавала, углавном због
неких предрасуда, којих се
данас стидим. Доласком Муса-
вице мој однос и према живо-
тињама генерално је другачи-
ји. Више од пет година сам
вегетаријанац.

Трудим се да помажем напу-
штеним животињама колико
год могу. Последњих година
сам покупила са улице и удо-
мила тринаест мачића и два
кучета. Зими, преко ноћи,
пустим понеког уличног пса да
преспава и угреје се. Тренутно
је на ноћењу једна куца из насе-
ља Тесла коју се трудимо да
удомимо. Такође, заједно с при-
јатељицом Оливером бринем
о Љубичици, најпознатијем
градском псу.

Будућим и потенцијалним
удомитељима бих поручила: не
купујте љубав и пријатељство
животиње, отворите своја вра-
та за напуштене и остављене и
добићете много више од тога,
и то – потпуно бесплатно!

Моника Хусар Токин

Сто ја нов ски, који је навр шио
67 годи на, али пуца од здра -
вља, каже да је на слич ном над -
ме та њу у Новом Саду тако ђе
побе дио, али након испи је них
неве ро ват них два на ест лита ра
шпри це ра, док је два де сет годи -
на мла ђи Кво чик тако ђе дуго -
го ди шњи сим па ти зер ком би -
на ци је белог вина и кисе ле воде.

Од овчи јег сира до штру дли
с масли на ма
За то вре ме на тезга ма је било
вео ма шаре но и живо. Као и
досад, вла да ла је вели ка гужва
испред штан да удру же ња овча -
ра. Како и не би када је тамо
било сва ка квих лепо та – од
пре вре лог овчи јег сира до дома -
ће сла ни ни це. Пред сед ник те
орга ни за ци је Бог дан Дра жи лов
рекао је да се они увек лепо
испо ма жу с вина ри ма, који ће
им сасвим сигур но то узвра ти -
ти послед ње субо те мар та.

Неда ле ко ода тле нашао се
про из во ђач раки је и вина Ђор -
ђе Дра ган из Пан че ва. То му
не сме та да већ пет на ест годи -
на буде пуно прав ни члан доло -

Среда, 14. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ра ка, у чему је пред ња чио
Ференц Пајор.

Име на побед ни ка обе ло да -
ње на су у субо ту, 10. фебру а ра,
на тра ди ци о нал ној вече ри, уз
насту пе фол кло ра ша и там бу -
ра ша, а награ де ће бити доде -
ље не послед њег дана „Вина ри -
ја де”, на Све тог Три фу на, у сре -
ду, 14. фебру а ра, када ће бити
и риту ал но оре зан вино град
исто и ме ног удру же ња, глав ног
орга ни за то ра мани фе ста ци је.

Брзо по те зни шпри це ра ши
Но вра ти мо се на субот ње пре -
под не, када су у Доло во сти гли
број ни про из во ђа чи и пошто -
ва о ци вина, али и дру гих спе -
ци ја ли те та. Поред бож јег нек -
та ра, на тезга ма поста вље ним
на недав но уре ђе ном пла тоу
испред Дома кул ту ре било је
још мно го чега за љуби те ље
пића, хра не и опу ште не атмос -
фе ре. Пре свих за оне који воле
да (бело) вино „секу” кисе лом
водом.

Као и сва ке годи не, шпри -
це ра ши су се огле да ли у брзи -
ни екс и ра ња оми ље ног садр -

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.

Декси
Jедна од две „сестрице” које
су са свега два месеца оста-
вљене да се саме сналазе на
улици, захваљујући добрим
људима није угинула од хлад-
ноће. Они су је склонили на
сигурно и сада, са око седам
месеци, покушава да се ску-
ћи у неком топлом дому.

Обожава да је унутра с људима, а најбоље се одмара у свом
кревету, те је тако идеална за стан. Речју, Декси је предобра
куца, која изнад свега обожава да се мази, а све информаци-
је о њој могу се добити на контакт-телефон 062/204-573.

Баџа
Овај малиша је једини остао
из псеће фамилије која је бро-
јала пет чланова. Као по све
учесталијем обичају, били су
избачени и препуштени сами
себи. Ипак, имали су среће да
наиђу на некога коме је стало
до животиња, ко им је помо-
гао пруживши им привремени смештај до удомљења.

Баџа неће много расти – биће величине јазавичара, тако да
је добар избор за удомитеље који би желели пса мање расе.
Стар је око четири месеца и блескаст као сви остали малиша-
ни, а све друго може се сазнати на телефон 062/204-573.

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.

Доло во је два де се ти пут било
сте ци ште про из во ђа ча, али и
љуби те ља ква ли тет них вина с
разних стра на.

Сама завр шни ца про те кла је
у ведр ом рас по ло же њу и, без
обзи ра на хлад не зим ске дане,
на тамо шњем пијач ном тргу
било је сасвим довољ но топли -
не. Пози тив не изра зе лица
„дора ди ла” је поне ка кап бож -
јег нек та ра; ни добре љуте није
мањ ка ло, а одли чан анти фриз
пред ста вља ло је јако мезе.

Про гла ше ни су и нај бо љи,
који ма су при год не награ де
доде ље не на сам дан вина ра и
вино гра да ра – Све тог Три фу -
на, како ина че и носи назив
удру же ње орга ни за то ра мани -
фе ста ци је.

Завр ше на је још јед на „Вина -
ри ја да”. И то јуби лар на, два де -
се та. Након више од месец дана
разних про гра ма сти гло се и
до самог фина ла. Про те клог
викен да одр жа но је так ми че -
ње у чети ри кате го ри је мла дог
вина, за које је сти гло пре ко
две ста узо р ка. Од тога је било
осам де сет црве них, тек нешто
мање белих, као и педе се так
розеа и десерт них вина.

Напо слет ку је жири, сачи -
њен од пре ка ље них ено ло га,
које је пред во дио Нико ла
Лазић, бив ши тех нич ки дирек -
тор „Вршач ких вино гра да”,
одлу чио да титу лу апсо лут но
нај бо љег доде ли Вина ри ји
„Циган ске доли”, чији је вла -
сник Деја на Пуше ља из Пан -
че ва. Он је побе дио и у кон ку -
рен ци ји белих вина; нај ви ше
пое на код розеа ску пио је његов
сугра ђа нин Иван Лалић; код
црве них је испред оста лих био
Вука шин Срет ков из Али бу на -
ра, а код десерт них је с мали -
ном прва била Ружи ца Шмит
из Вој ло ви це. Oд ове годи не
уве де на је и кате го ри ја побед -
ни ка на осно ву бро ја датих узо -

ОДР ЖА НА ДВА ДЕ СЕ ТА ДОЛО ВАЧ КА „ВИНА РИ ЈА ДА”

ЈУБИ ЛЕЈ ПРО ТЕ КАО У ЗНА КУ ДОБРЕ КАПЉИ ЦЕ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

жа ја из чаше од два деци, а
овом при ли ком су се за атрак -
тив но над ме та ње при ја ви ла
њих два на е сто ри ца. Тако су се
у првом кру гу, на судиј ску
коман ду „три, два, један”, поде -
ље ни на паро ве, огле да ли:
Воји слав Јови чић, Живан Гава,
Пери ца Анку цић, Зоран Стој -
ме нов, Бра ни слав Дамја но вић,
Трај че Сто ја нов ски, Сто јан
Бањац, Павел Кво чик, Вла ди -
мир Пузо вић, Јова Кала бић,
Сави ца Нико лин и Јован Стан -
ко вић.

Виђе не су раз не тех ни ке гута -
ња, поте за ло се из згло ба, а
било је и поште но „оку па них”.
На кра ју је брже од оста лих
чаше на сто одла га ла „уби тач -
на” трој ка, у којој су се за ласка -
ву титу лу бори ли сви одјед ном.
Завр шни ца је била уз фото-
финиш из којег се није могло
про це ни ти да ли је први био
Трај че Сто ја нов ски из Јабу ке
или Стар че вац Павел Кво чик,
па су они и поде ли ли побе ду.
Част дома ћи на одбра нио је
Пери ца Анку цић.

вач ког удру же ња, а овог пута
изнео је сво је про из во де с вино -
гра да на Кара у ли.

С дру ге стра не, Ста ни ша
Павло вић је први пут на „Вина -
ри ја ди” и нудио је кај си је ва чу
наста лу из воћ ња ка на педе сет
ари.

Биља на Пеј чић, с мужем
Лаза ром, редов но уче ству је са
сво јим вином и раки јом, а нада -
ле ко су позна ти и по чуве ној
пирот ској пегла ној коба си ци.

Бра ни слав Дамја но вић из
еки пе која про мо ви ше „Гула -
ши ја ду” навео је да се мани -
фе ста ци ја већ чети ри годи не
одр жа ва у јулу, а гур ма ни ма
су бес плат но пону ди ли тај
банат ски спе ци ја ли тет од свињ -
ског меса. Епи лог – оли зан
котлић – све гово ри. Ту су били
и пред став ни ци кача ре вач ке
„Сла ни ни ја де”, које пред во ди
Алек сан дар Пешев ски, са свим
сво јим сухо ме сна тим, али
дома ћим ресур си ма.

Од самог почет ка с вина ри -
ма су и „Долов ке”, пред во ђе не
пред сед ни цом Коса ром Вуј чић.
Пред ста ви ле су стан дард ни
про грам штру дли од мака, рога -
ча, виша ња и, први пут, са
сиром и масли на ма, што је уз
вино можда и нај бо ље ишло.

Мла ди це за мла де вина ре
Неду го затим на ред је дошао и
квиз с пита њи ма о удру же њу
„Све ти Три фун” и „Вина ри ја -
ди”. Они који су зна ли одго во -
ре, доби ја ли су мла де лозе, а
оста так од око две ста педе сет

чоко та гра ђа ни ма је поде љен
насу ми це. Међу њима је, реци -
мо, био и Петар Тра и лов из Мра -
мор ка, којем је при пао мускат;
Нови ца Лукић из Пан че ва добио
је мла ди цу лозе кар ди нал, баш
као и Мили ца Баре вач ки. Она
већ има мали вино град и сада
жели да га про ши ри.

Пред сед ник орга ни за ци о ног
одбо ра Ђури ца Стој ков навео
је да су захва љу ју ћи град ском
Секре та ри ја ту за пољо при вре -
ду деље не чети ри сор те вино -
ве лозе.

– Морам нагла си ти да наши
чла но ви већ годи на ма доби ја -
ју по неко ли ко хиља да кома -
да, јер нам је циљ да се при -
бли жи мо нека да шњим повр -
ши на ма, када је овде било око
740 лана ца под вино гра ди ма,
како у башта ма, тако на седам
доло ва, па и у самој Пешча ри.
Тре нут но има мо тек неко ли ко
десе ти на хек та ра, али све чини -
мо да се то уве ћа. Реци мо, ове
годи не један наш члан је купио
пет лана ца, како би засе јао
чоко те, а ми ћемо му у томе
све срд но помо ћи – навео је
Стој ков.

Неда ле ко ода тле, у три века
ста ром дво ри шту сво је куће,
госте је доче ки вао сада већ
чуве ни Ђор ђе Ста јић, који вино
удру же ња – од кабер неа сови -
њо на до белог бур гун ца – чува
у ништа мање ста ром подру -
му. Уз наду да ће му у томе
помо ћи и сам Све ти Три фун и
допри не ти да бурад буду што
пуни ја...

СРЕЋНИ УДОМИТЕЉИ И ПРЕСРЕЋНИ ЉУБИМЦИ

Моника и Мусавица

Стајићев подрум пар векова стар Финале „шприцерања”

Бесплатне младице



У атлет ској дво ра ни у Бео -
гра ду про шлог викен да одр -
жа но је Првен ство Срби је у
кон ку рен ци ји ста ри јих пио -
ни ра (деца узра ста до пет на -
ест годи на). Атлет ски клуб
Дина мо пред ста вио се са
чети ри чла на, које су пред -
во ди ли тре не ри Љуп чо Цвет -
ко ски и Филип Вла јић.

Нај у спе шни ја је била Мари -
ја Мрке ла, која је осво ји ла
злат ну меда љу у трци на 600
м. Овај успех још више доби -
ја на зна ча ју ако се зна да је
Мари ја насту пи ла у кон ку -
рен ци ји са две годи не ста ри -
јим так ми чар ка ма. Њен
резул тат изно си 1:39,33, што
пред ста вља фан та стич но вре -
ме, па је она сада изби ла на
воде ће место међу пио нир -
ка ма у овој дисци пли ни.

Наред ног викен да одр жа -
ва се Првен ство Срби је за

мла ђе пио ни ре, на којем ће
АК Дина мо тако ђе има ти
пред став ни ке.

Дина мо бољи 
од Пар ти за на

Борац пао 
у Мла де нов цу

Првен стве на трка за бодо ве у
Супер ли ги за одбој ка ши це ушла
је у сам финиш. Или бар њен
регу лар ни део. Про шлог викен -
да на про гра му су биле утак -
ми це 16. кола, а све очи покло -
ни ка игре пре ко мре же у Срби -
ји биле су упр те у „доњи дом”
првен стве не табе ле, јер три еки -
пе воде грче ви ту бор бу за опста -
нак у дру штву нај бо љих – Клек,
Дина мо и Срем. Нај ва жни је је
избе ћи послед ње место, које
директ но води у нижи ранг, а
пла сман на деве то место зна -
чи и пут у бараж с вице шам -
пи о ном Прве лиге. Побед ник
ових дуе ла од јесе ни би
(по)остао члан срп ске ели те.

После тешког пора за од обре -
но вач ког Тен та на свом тере ну
одбој ка ши це Дина ма су про -
шлог викен да биле на новом,
вели ком иску ше њу. Госто ва ле
су у нашем глав ном гра ду, где
су у дво ра ни СЦ-а „Мастер” у
Зему ну одме ри ле сна гу с Пар -
ти за ном. У исто вре ме у Кле ку
су се саста ли исто и ме ни дома -
ћин и послед ње пла си ра ни Срем
из Срем ске Митро ви це. Покло -
ни ци игре пре ко мре же у нашем
гра ду пом но су пра ти ли деша -
ва ња и на том тере ну... Пораз
Дина ма и евен ту ал ни три јумф
Сре ма били су нај го ра могу ћа
опци ја. Стре пе ло се...

Ипак, пан че вач ке „лави це”
су, на сре ћу нави ја ча, оправ -
да ле свој нади мак, оди гра ле су
јед ну од нај бо љих утак ми ца ове
сезо не и у свој град су се вра -
ти ле са осме си ма и – уздиг ну -
тих руку: Пар ти зан –Ди на мо
2:3, по сето ви ма 25:19, 25:27,
25:18, 23:25 и 12:15.

Пан чев ке су и у првом међу -
соб ном одме ра ва њу сна га ове
сезо не биле боље од „црно-
белих”, али у одно су на дуел у
Хали спор то ва на Стре ли шту

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

НАЈ ВА ЖНИ ЈИ ТРИ ЈУМФ „ЛАВИ ЦА”

Мили ца Шорак. Мили ца Јова -
но вић и Јова на Симић добро
су орга ни зо ва ле напа де свог
тима, гре шке су сма ње не на
мини мум, а Сара Павло вић
наста ви ла је да доми ни ра и
реше та „црно-беле”. Мало-
пома ло Пан чев ке су сма њи ва -
ле резул тат ски зао ста так.
Публи ка је могла да ужи ва у
одлич ној одбој ка шкој пред ста -
ви, у којој су бли же конач ном
три јум фу биле дома ће одбој -
ка ши це. Пар ти зан је повео са
23:21 и када су сви поми сли ли
да је конач на побе да бли зу, раз у -
ве ри ла их је фан та стич на Бјан ка

пози ци ја и доно си ла пое не свом
тиму. Ипак, ушло се у неиз ве -
сну завр шни цу сета, Пар ти зан
је први сти гао до сет-лоп те, али
не и до сета. Хра бром игром
одбој ка ши це Дина ма успе ле су
да се издиг ну изнад ситу а ци је
и да пре о кре ну резул тат.

Тре ћи део сусре та поно во је
био у зна ку дево ја ка у црно-
белим дре со ви ма. Нека да шњи
тех ни чар Дина ма, а сада први
орга ни за тор игре Пар ти за на
Јеле на Меда ре вић одлич но је
„дири го ва ла” сво јом еки пом.
Њене лоп те нај бо ље је кори -
сти ла тако ђе бив ша „лави ца”

су побе ди ле. Оно што смо про -
ма ши ли про тив Тен та, сада смо
пого ди ли и ово је сигур но нај -
ва жни ја побе да Дина ма ове
сезо не. Није било лако, Пар -
ти зан је два пута водио, био је
бли жи три јум фу, али ми се
нисмо пре да ва ли. Веро ва ли смо
у себе и јако смо желе ли ову
побе ду. Заи ста све девој ке
заслу жу ју похва ле, јер су дале
вели ки допри нос овом зна чај -
ном резул та ту. Фан та стич на је
била Сара Павло вић, која је
сада изби ла на прво место нај -
бо љих поен те ра Супер ли ге.
Иде мо даље, пред сто ји нам дуел
са субо тич ким Спар та ком на
нашем тере ну, па у послед њем
колу и госто ва ње у Срем ској
Митро ви ци. Даће мо све од себе
да избег не мо и бараж – рекао
је у теле фон ском раз го во ру
први тре нер одбој ка ши ца Дина -
ма Нико ла Јер ко вић.

Утак ми ца ма 15. кола наста -
вље на је првен стве на трка у
Првој лиги. Стар че вач ки Борац
је госто вао у Мла де нов цу, где
је од исто и ме ног дома ћи на
изгу био с 3:2, по сето ви ма 15:25,
26:24, 25:20, 15:25 и 15:11.

Кона чан исход довољ но гово -
ри о одно су сна га на тере ну
мла де но вач ке хале. Баш као и
у првом сусре ту у нашем гра -
ду, када је Мла де но вац тако ђе
три јум фо вао, води ла се вели -
ка бор ба, у којој су више стр -
пље ња има ли дома ћи одбој ка -
ши. У сето ви ма у који ма је три -
јум фо вао, Борац је био више
него убе дљив, али то није било
довољ но да се избег не пораз.

У овом ран гу так ми че ња је
мање-више све позна то. Еки па
из Ваље ва, која је једи ни пораз
у доса да шњем току шам пи о -
на та пре тр пе ла упра во од Бор -
ца, гото во сигур но ће се директ -
но пла си ра ти у Супер ли гу, јер
има три побе де више од дру го -
пла си ра ног Пар ти за на и чети -
ри више од Бор ца, који се нала -
зи на тре ћем месту.

Да су којим слу ча јем три -
јум фо ва ли у Мла де нов цу, одбој -
ка ши Бор ца иско ри сти ли би
кикс „црно-белих”, који су изгу -
би ли од Желе зни ча ра, и бор бу
за дру го место учи ни ли би знат -
но неиз ве сни јом. Ова ко...

Стар чев ци су игра ли у саста -
ву: Зин до вић, Мадић, Мило -
ше вић, Крстић, Пет ко вић, Рај -
ко вић, Миле тић, Гаври лов,
Кова чић, Бурић и Луко вић.

МАРИ ЈА ШАМ ПИ ОН СРБИ ЈЕ
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АКТЕЛНО СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ

Пово дом вели ког успе ха који
су мла ди так ми ча ри Кара те
клу ба Дина мо оства ри ли на
Европ ском првен ству у Сочи -
ју, за њих је орга ни зо ван при -
јем код гра до на чел ни ка Пан -
че ва Саше Павло ва, коме су
при су ство ва ли и чел ни ци
Спорт ског саве за наше га гра -
да Сло бо дан Бите вић и Дејан
Перић.

Зајед но с тре не ром Пре -
дра гом Сто ја ди но вим, Дар ко
Спа сков ски, Нико ла Ива но -
вић и Урош Петро вач ки изне -
ли су ути ске са Европ ског
првен ства, а тре нер Сто ја ди -
нов је посеб но нагла сио да су
ови мла ди так ми ча ри део јед -
не нове, вео ма тален то ва не
гене ра ци је КК-а Дина мо и да
су се на нај бо љи могу ћи начин
пока за ли на шам пи о на ту Ста -
рог кон ти нен та. Он је захва -
лио гра до на чел ни ку и Гра ду

Пан че ву на подр шци и ула -
га њу у Кара те клуб Дина мо.

Саша Павлов је чести тао
так ми ча ри ма и тре не ру на сјај -
ном успе ху и потвр дио да је
Кара те клуб Дина мо још јед -
ном оправ дао пове ре ње гра -
да, који годи на ма ула же у њега,
и изра зио наду да ће резул та -
ти у будућ но сти бити још бољи.

Сло бо дан Бите вић је похва -
лио сво је мла ђе клуп ске коле -
ге и потвр дио да су они пра -
ви наслед ни ци њего ве гене -
ра ци је и гене ра ци је Пре дра -
га Сто ја ди но ва и да већ сада
пока зу ју да ће изра сти у
врхун ске бор це.

Наред ног викен да Сло бо -
дан Бите вић путу је у Дубаи
на тур нир Пре ми јер свет ске
лиге, док ће сени о ри у неде -
љу, 18. фебру а ра, уче ство ва -
ти на Првен ству Вој во ди не у
Ста рој Пазо ви.

У Бео гра ду је про шлог викен -
да, у орга ни за ци ји Атлет ског
саве за Срби је, одр жа но поје -
ди нач но првен ство наше
земље у атле ти ци у дво ра ни,
у кате го ри ји ста ри јих пио ни -
ра. Уче ство ва ло је неко ли ко
сто ти на атле ти ча ра из више
од 50 клу бо ва, а АК Тамиш је
насту пио са четво ро так ми ча -
ра и осво јио је јед ну меда љу.

У дисци пли ни брзо хода -
ње, у трци на 1.000 мета ра,
Сте фан Лазић је осво јио нај -
сјај ни је одлич је. Он је овим
три јум фом одбра нио титу лу
држав ног шам пи о на коју је
осво јио про шле годи не на
истом так ми че њу. Алек са
Нер ти ца је у истој трци тре -
ћи про шао кроз циљ, али је
накнад но, по одлу ци врхов -
ног суди је на ста зи, дис ква -
ли фи ко ван, јер је напра вио
тех нич ку гре шку у послед њих
50 мета ра трке. Јеле на Васи -
ље вић је осво ји ла четвр то

место у трци на 1.000 м, као
и Сања Марић у над ме та њу
на 600 м.

Већ у субо ту, 17 фебру а ра,
атле ти ча ри ма АК-а Тамиш
пред сто је нова иску ше ња на
Првен ству Срби је за мла ђе
пио ни ре.

СТЕ ФАН ПРВАК ДРЖА ВЕ

МЛА ДИ КАРА ТИ СТИ ДИНА МА 

КОД ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КА

ЗА БУДУЋ НОСТ НЕ ТРЕ БА БРИ НУ ТИ

Пар ти зан је овог пута био знат -
но јачи, са чак чети ри нове
девој ке у тиму. Дра га на Мар -
ко вић и њене дру га ри це нису
се упла ши ле вели ког рива ла,
али у првом сету нису баш успе -
ва ле да се нај бо ље сна ђу. Иску -
сна Вања Матић одне ла је пре -
ва гу на „црно-белу” стра ну тере -
на, па су дома ће одбој ка ши це
пове ле с 1:0.

„Лави це” су се осло бо ди ле
при ти ска у дру гом сету. Заи -
гра ле су сло бод ни је и боље.
Блок је постао врло јако оруж -
је Дина ма, а сјај на Сара Павло -
вић „тукла” је из гото во свих

Миле на Спре мо, па су дома ће
поно во биле у пред но сти.

Иако није био послед њи,
четвр ти сет је можда био одлу -
чу ју ћи. Води ла се вели ка бор -
ба на тере ну за сва ку лоп ту и
сва ки поен. Пар ти зан је био у
пред но сти од 9:3 и 16:9, али
„лави це” се нису пре да ва ле. Из
мину та у минут игра у пољу
поста ја ла је боља, при јем се
при лич но ста би ли зо вао, па зато
све похва ле заслу жу ју и либе -
ро Сања Ђур ђе вић, али и при -
ма чи пан че вач ког тима: Дра -
га на Мар ко вић, Вања Симе у -
но вић, Тија на Стој ко вић и

Пет ко вић. Сред њи бло кер Дина -
ма је сјај ним пое ни ма на мре -
жи пот пу но пре о кре нуо ток
игре. Дина мо је успео да изјед -
на чи на 2:2 и да с мно го више
само по у зда ња уђе у пети сет –
сет који је можда зна чио и спас
целе сезо не.

Овај део утак ми це у пот пу -
но сти је при пао одбој ка ши ца -
ма Дина ма. Од самог почет ка
сета има ле су кон тро лу, а пред -
ност коју су сте кле на почет ку
сачу ва ле су до кра ја.

– Сва ка част девој ка ма. Игра -
ле су изнад мак си му ма. Бори -
ле су се лавов ски и заслу же но



ТРИ БОР ЦА – ТРИ
МЕДА ЉЕ

Чла но ви ЏК-а Једин ство из
Кача ре ва били су вео ма успе -
шни на тур ни ру у Лак та ши ма
про шлог викен да.

Сени ор ка Ива -
на Нова ко вић
осво ји ла је сре -
бр но одлич је, а
нај вред ни је тро -
фе је зара ди ли су
пио ни ри Андри -
ја на Крте нић и
Нема ња Нишић.

СПОРТ
Среда, 14. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Стране припремио

Александар
Живковић

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК

субота, 19 сати

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ–ФУТОГ

субота, 16 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – НОВИ САД

недеља, 18.45

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

Зрењанин: ПРОЛЕТЕР – ЖРК ПАНЧЕВО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ – ОКК БЕОГРАД

среда, 21. фебруар, 18.30

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – ЈЕДИНСТВО

недеља, 18 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Б. Н. Село: БНС–ОПОВО

Голубинци: ЈАДРАН–ДИНАМО

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПАРТИЗАН

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СЕХА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–МЕШКОВ 26:33

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ПОЖАРЕВАЦ 28:27

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО 2:3

ПРВА ЛИГА

Младеновац: МЛАДЕНОВАЦ–БОРАЦ 3:2

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – МЛАДОСТ 1:3

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Чачак: БОРАЦ–ТАМИШ 77:66

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – РАДНИЧКИ (К) 72:67

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БНС 72:67

Шимановци: ШИМАНОВЦИ–ЈЕДИНСТВО 85:93
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Harsha

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

„Вуко ви” хра бри 
про тив фаво ри та

Мај сто ри ја Цеце
Ничев ски за побе ду
ЖРК Пан че ва

Била је то још јед на сјај на
спорт ска при ред ба у нашем
гра ду. Иако се игра ла у „невре -
ме”, јер је поче ла у 13 сати,
утак ми ца три на е стог кола реги -
о нал не СЕХА лиге, изме ђу
дома ћег Дина ма и бело ру ског
Мешко ва из Бре ста, оку пи ла је
вели ки број заљу бље ни ка у
руко мет. И то не само из нашег
гра да. Тако смо, међу оста ли -
ма, на три би ни Хале спор то ва
на Стре ли шту уочи ли и селек -
то ра руко мет не репре зен та ци -
је Срби је Јови цу Цвет ко ви ћа...

Тим из Бело ру си је био је пра -
ви маг нет за овда шње покло -
ни ке игре с лепљи вом лоп том.
Еки па која је саста вље на од
три де се так репре зен та ти ва ца

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

ДИВОВ СКЕ БОР БЕ НА СТРЕ ЛИ ШТУТРО ФЕ ЈИ 
ИЗ ШАП ЦА

У Шап цу је у неде љу, 11.
фебру а ра, одр жан тра ди ци о -
нал ни кара те тур нир под нази -
вом „Сен сеи куп 2018”, на
којем је уче ство ва ло око 250
так ми ча ра из 20 клу бо ва. Међу
њима је било и једа на ест бора -
ца КК-а Мла дост из нашег гра -
да, који су пости гли запа же не
резул та те.

Злат не меда ље су осво ји ле
Нина Ара ђа нин и Ана ста си ја
Крстић у ката ма и Деја на Ива -
но вић и Бра ни слав Срећ ков у
бор ба ма. Сре бром су се оки -
ти ли Мили ца Дра ги че вић и
Алек са Јанић у ката ма и Лара
Пече ни ца у бор ба ма. Брон зе
су зара ди ли Сара Ара ђа нин и
Лара Пет ко вић у ката ма и
Ката ри на Петро вић у бор ба -
ма. Иако није осво ји ла меда -
љу, добар наступ је има ла и
Маша Јова нов.

– Био је то још један од при -
прем них тур ни ра за првен ства
јужног Бана та, Вој во ди не и
Срби је, која нам пред сто је у
наред ним месе ци ма. Так ми ча -
ри су били на виси ни задат ка
и још јед ном су пока за ли како
се бори за боје свог клу ба. Сле -
де ће неде ље нас оче ку ју Првен -
ство Вој во ди не за сени о ре и
међу на род ни тур нир у Ста рој
Пазо ви. Оче ку је мо добре резул -
та те – рекао је Тихо мир Маки -
тан, алфа и оме га КК-а Мла -
дост.

Так ми ча ре овог клу ба на тур -
ни ру у Шап цу пред во дио је тре -
нер Миљан Жива ље вић.

СРЕБРО 
ЗА МИЛИЦУ

На џудо-турниру који је одр-
жан у суботу, 10. фебруара, у
Лакташима у Републици Срп-
ској, учествовала је и пионир-
ка ЏК-а Панчево Милица
Нишић.

Она се надметала у групи
полетарки у категорији до 48 кг
и освојила је сребрно одличје.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

дели ла ца прав де води ла се
жесто ка бор ба, без ком про ми -
са, прса у прса! Бело ру си су
пове ли, изјед на чио је ефект -
ним голом Иван Дими три је -
вић, већ у сле де ћем мину ту
Петар Жујо вић довео је Дина -
мо у вођ ство од 2:1, а када је
гол ман Нико ла Радо ва но вић
зау ста вио шут госту ју ћег игра -
ча, атмос фе ра у пан че вач ком
„хра му спо р та” досе гла је тач -
ку уси ја ња. Нарав но да то није
упла ши ло иску сну еки пу из Бре -
ста, коју су пред во ди ли сјај ни
Рај ко Про да но вић и Петар Ђор -
ђић. Мешков је пре о кре нуо на
3:6, али после тајм-аута који је
затра жио Иван Пет ко вић Дина -
мо се поно во вра тио у игру.
Поен ти рао је Иван Дис тол, два
пута, циљ је пого дио и Дими -
три је вић, а Милош Бару џић
донео је ново изјед на че ње – 8:8.
Игра ло се у жесто ком тем пу,
све је пршта ло на тере ну. Сна -
жно у одбра ни, ефи ка сно у напа -
ду. С лепо изгра ђе ним акци ја -
ма, мај стор ским поте зи ма...

на 17:18, а онда је поче ло да
им поне ста је сна ге. Ровов ска
бот ка с физич ки јачим про тив -
ни ком поче ла је да узи ма
данак... А на клу пи није било:
Миља на Буњев че ви ћа, Уро ша
Еле зо ви ћа, Павла Бан ду ке и
Јова на Сто ја но ви ћа. Иако је
био у про то ко лу, Иван Пет ко -
вић није могао да рачу на ни
на Саву Сла ву љи цу, па умор не
„рат ни ке” с тере на Хале спор -
то ва на Стре ли шту није имао
ко да заме ни...

„Вуко ви” су се бори ли коли -
ко су могли. Бран ко Рада но -
вић је пого дио мре жу Мешко -
ва шутом пре ко целог тере -
на, одли чан је био Алек сан -
дар Пили по вић, гол ман
Душан Петро вић је „ски нуо”
два сед мер ца Бело ру си ма...
Ипак, све је то било недо вољ -
но да би се изне на дио тако
вели ки про тив ник као што је
Мешков. Сам финиш утак ми -
це карак те ри са ла је вели ка
нер во за код игра ча оба ју
тимо ва. Дина мо је послед ње

У сре ду, 14. фебру а ра, пан -
че вач ки „жуто-црни” у Хали
спор то ва на Стре ли шту доче -
ку ју Татран из Пре шо ва. Утак -
ми ца почи ње у 17 сати.

Првен стве ну трку за бодо ве
наста ви ле су и руко ме та ши це
ЖРК Пан че ва, које се над ме ћу
у Супер Б лиги. Оне су на свом
тере ну после вели ке бор бе и
мно го неиз ве сно сти савла да ле
Пожа ре вац са 28:27 (13:16).

Иако је било при мет но да
игра ју под при ти ском који ства -
ра импе ра тив побе де, девој ке
које пред во ди тре нер Мар ко
Крстић добро су игра ле до сре -
ди не првог полу вре ме на. У 15.
мину ту има ле су вођ ство од два
гола (9:7), а онда је поче ла да
им попу шта кон цен тра ци ја, што
су Пожа ре вљан ке уме ле да
иско ри сте. Гошће су добро игра -
ле са игра чем више, па су на
одмор оти шле са зали хом од
три гола (13:16).

Дру го полу вре ме доне ло је
мно го бољу игру дома ћег тима.
Сања Павло вић је одлич ним
интер вен ци ја ма на голу ули -
ва ла додат ну сна гу саи гра чи -
ца ма, а Све тла на Ничев ски је
у мани ру пра вог капи те на пре -
у зе ла кон це утак ми це у сво је
руке. Раз и гра ле су се и Мари -
ја Мили ће вић и Јова на Јова -
но вић, па је пред ност гошћи
поче ла да се топи. Већ у 42.
мину ту Пан чев ке су успе ле и
да пове ду са 20:19, а у сле де -
ћем напа ду било је и 21:19. И
када се чини ло да су дома ће
конач но „сло ми ле” рива ла,
ушло се у узбу дљив и неиз ве -
стан финиш.

Про ма ши ва ли су се сед мер -
ци, про ла ма ли су се бол ни јау -
ци од грче ва који су хва та ли
госту ју ће руко ме та ши це, кори -
сти ли су се тајм-аути... Вре ме
је исти ца ло, у послед њем мину -
ту „пало” је неко ли ко голо ва
на обе стра не, на сема фо ру је
писа ло 27:27, Пан чев ке су има -
ле послед њи напад, у коме су
фау ли ра не, али је сире на озна -
чи ла крај утак ми це. Иако је
вре ме исте кло, суди је су пока -
за ле да дома ће има ју пра во да
изве ду сло бо дан уда рац... Лоп -
ту је узе ла Све тла на Ничев ски
и пре ко живог зида из Пожа -
рев ца пого ди ла је сам гор њи
угао госту ју ћег гол ма на. Гол за
побе ду од 28:27 и вели ко сла -
вље на тере ну.

– Игра ли смо у грчу у првом
полу вре ме ну. Испла ти ла нам
се вели ка бор ба у настав ку меча.
Цеца је овим врхун ским поте -
зом на кра ју још јед ном пока -
за ла какав је играч и коли ко
зна чи овој еки пи – рекао је тре -
нер Пан чев ки Мар ко Крстић.

У наред ном колу еки па из
нашег гра да госту је у Зре ња -
ни ну.

разних зема ља, с буџе том од
пре ко седам мили о на евра, и
која је гото во сигур ни уче сник
фај нал-фора СЕХА лиге, сва -
ка ко иза зи ва пажњу јав но сти
где год да се поја ви.

И поред тога што су про тив
себе има ли заи ста моћан тим,
мом ци које пре во ди тре нер
Иван Пет ко вић нису се упла -
ши ли. Осла бље ни без чак пето -
ри це стан дард них прво ти ма -
ца, „вуко ви с Тами ша” су одва -
жно ушли у дуел са сна жни -
јим и доми нант ни јим рива -
лом. И док су има ли сна ге,
били су рав но прав ни с вели -
ким про тив ни ком. У поје ди -
ним тре ну ци ма чак и бољи.
Финиш утак ми це при пао је
Бело ру си ма, који су на кра ју
оства ри ли оче ки ва ну побе ду:
Дина мо –Ме шков 26:33 (15:17).

Од првог зви жду ка ина че при -
лич но неси гур них маке дон ских

Руко ме та ши Мешко ва успе -
ли су још јед ном да се „одле -
пе” на 9:11, али онда је на сце -
ну сту пио Сте фан Шапо њић.
Био је пре ци зан два пута, а
изну дио је и сед ме рац, који је
Пили по вић пре тво рио у вођ -
ство Дина ма од 12:11. Гости су
опет брзо пре о кре ну ли резул -
тат, на сема фо ру је писа ло
13:15, а онда су Шапо њић и
Дејан Пра ли ца вра ти ли неиз -
ве сност. Иако је у 28. мину ту
било 15:15, гости су на одмор
оти шли са два гола вишка
(15:17).

И дру го полу вре ме поче ло је
одлич но за тим из нашег гра -
да. Дими три је вић је успео да
изву че искљу че ње госту ју ћег
игра ча на два мину та, Пили -
по вић је сма њио на 16:17...
Пан чев ци су се држа ли до 33.
мину та, када је Милан Мир ко -
вић сма њио пред ност гости ју

мину те оди грао са два игра -
че мање, што су гости зна ли
да иско ри сте.

– Чести там мојим мом ци ма
на бор бе но сти и при ка за ној
жељи. Успе ли смо да пари ра -
мо вели ком рива лу 35 мину та
и задо во љан сам због тога. Има -
ли смо мно го про ма ше них
зице ра, што се у ова квим дуе -
ли ма не пра шта. Све у све му,
нисам неза до во љан. Иде мо
даље, расте мо из меча у меч.
Хва ла нави ја чи ма који су и овог
пута дошли у вели ком бро ју да
нас подр же, а мислим да смо
оправ да ли њихо во пове ре ње.
Чести там Мешко ву на заслу -
же ној побе ди и желим му мно -
го сре ће на фај нал-фору СЕХА
лиге, али и у Лиги европ ских
шам пи о на – рекао је на кон -
фе рен ци ји за нови на ре после
утак ми це тре нер Дина ма Иван
Пет ко вић.
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Мила на Омо рац,
гим на зи јал ка:
     
– За вре ме овог мини-
-рас пу ста јед но вече ћу
пре спа ва ти код нај бо ље
дру га ри це, а затим ћу
оти ћи код баке 
у Бео град. Дру жи ћу 
се с дру га ри ма, ићи ћу
на тре нин ге и ужи ва ћу. 

Нина Арде љан,
гим на зи јал ка:
     
– Веро ват но нека
кућ на вари јан та,
испи ја ње кафа и
дру же ње. Про ве шћу
викенд с деч ком, 
јер сле ди његов
рођен дан.

Урош Ђоро вић, 
гим на зи ја лац:
     
– Пла ни рам да 
се опу стим, будем 
с дру штвом, да иза ђем,
али и да мало учим.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Гло го вац
Публи ка је нестр пљи ва.

    Њени дело ви се међу соб но пре пли ћу.

    Узбу ђе ње се осе ћа, део је шапа та.

    Оног што може да се опи па.

    Вам пи ру ишче ки ва ња Глум ца тре ба заби ти гло гов колац.

    У гру ди.

    Као да се чека леген да.

    Гло го вац.

Небој ша
Пра ви глу мац позор ни цу не бира.

    Може то бити пар кинг.

    И кафић.

    И дању и ноћу, јер се не пла ши свог дара, ужи ва у њему.

    Али бира уло ге. Или оне бира ју њега.

    Пра вих глу ма ца је мало.

    А само један је нај бо љи пан че вач ки глу мац.

    Небој ша.

Лоба ња
Нема му рав ног. Гово ри ли смо и док је био физич ки жив.

    Нор ма лан. Сва ко дне ван. При сан.

    Иако вели ки и при знат, зве зду није глу мио, а могао је да глу -

ми шта је хтео.

    Отпу то вао је. Да се на раки ји цу не вра ти.

    Али кад се сети мо њего вих кре а ци ја. Или анег до та с њим.

    Оста ју осме си.

    И нади мак из ране мла до сти: Лоба ња.

У СРЕ ДУ С „КЛОН ФЕ РИ МА”

Наред ног викен да, због игра ња

финал ног тур ни ра Купа Ради во ја

Кора ћа у Нишу, неће бити првен -

стве них утак ми ца у Кошар ка шкој

лиги Срби је.

Трка за бодо ве наста вља се у

сре ду, 21. фебру а ра. Тамиш ће

тог дана у Хали спор то ва на Стре -

ли шту уго сти ти ОКК Бео град.

Утак ми ца почи ње у 18.30.

Борац оправ дао уло гу
фаво ри та

Сле ди пау за због Купа
Ради во ја Кора ћа

Побе да Крис-кро са

Утак ми ца ма 18. кола про шлог викен -
да је наста вље на првен стве на трка за
бодо ве у Кошар ка шкој лиги Срби је.
После вели чан стве них три јум фа над
Метал цем у Ваље ву и Спар та ком на
свом тере ну, пред кошар ка ши ма Тами -
ша било је јед но од нај ве ћих иску ше -
ња у сезо ни. Путо ва ли су у Чачак, на
мег дан с дома ћим Бор цем, еки пом
која ове сезо не има нај ви ше амби ци -
је, а тре нут но зау зи ма дру го место на
табе ли, са само јед ним пора зом мање
од лиде ра Дина ми ка.

И поред тога што су Чача ни били
апсо лут ни фаво ри ти у овом окр ша ју,
мом ци које пред во ди Бојан Јови чић
пут гра да кошар ке нису кре ну ли с
белом заста вом. Пан чев ци су желе ли
да се над и гра ва ју, да поку ша ју да
изне на де вели ког рива ла, баш као што
је то било про шле сезо не, на истом
месту. Ипак, овог пута Чачак је остао

при пре ми мо за овај сусрет. То смо и
успе ли, оства рив ши нову важну побе -
ду у КЛС-у. С тре нут ним ско ром,
Борац је фак тич ки сигу ран уче сник
Супер ли ге – рекао је Рашко Бојић,
тре нер Бор ца, на кон фе рен ци ји за
нови на ре после меча у Чач ку.

Тамиш је играо у саста ву: Нема ња
Ђор ђе вић (два пое на), Алек сан дар
Илкић (14), Дани ло Лан гу рић, Вла -
ди мир Кање вац, Петар Бало вић, Мла -
ден Вит ко вић (16), Дими три је Раи -
че вић (један), Иван Сми ља нић (три),
Сте фан Савић (седам), Душан Кне -
же вић (13), Сте фан Митро вић (10
пое на) и Миљан Раден ко вић.

– Пра во је задо вољ ство игра ти у Чач -
ку. После Црве не зве зде и Пар ти за на
Борац је тим који завре ђу је нај ве ћу
пажњу јав но сти у Срби ји, како због
тра ди ци је, тако и због ква ли те та еки -
пе. Нарав но, и нави ја чи су увек неве -
ро ват ни. Чачан ска публи ка воли и
позна је кошар ку – иста као је шеф струч -
ног шта ба Тами ша Бојан Јови чић.

Тим из нашег гра да је и поред пора -
за задр жао висо ко место на табе ли.
Тамиш је шести, са ско ром од десет
побе да и осам пора за, коли ко има и
пето пла си ра на Вој во ди на.

У Првој реги о нал ној лиги гру па
„Север” кошар ка ши Крис-кро са оства -
ри ли су вред ну побе ду која ће им
мно го зна чи ти у бор би за опста нак.
Мом ци које пред во ди тре нер Милош
Сте па нов савла да ли су Рад нич ки из
Кови на са 72:67, по четвр ти на ма 17:19,
17:11, 22:21 и 16:16.

Зани мљи ва и неиз ве сна утак ми ца
виђе на је про шле субо те у сали ОШ
„Јован Јова но вић Змај”. Утак ми ца је
има ла вели ки зна чај за обе еки пе,
које се боре за опста нак. Поче так меча
при пао је гости ма, али су у осмом
мину ту дома ћи кошар ка ши успе ли да
пре о кре ну резул тат, да пове ду, а потом
сте че ну пред ност нису испу шта ли до
кра ја сусре та.

– Крис-крос је постао познат по
неиз ве сним завр шни ца ма! У нај бит -
ни јој утак ми ци сезо не наш тим је
дошао до побе де и један корак бли же
до циља. Чести там игра чи ма, ово је
вели ка побе да за све нас. Пам ти ћу
овај три јумф, јер је мој први откад
сам тре нер сени о ра. Хва ла и нави ја -
чи ма који су дошли у вели ком бро ју
да нас подр же у овом важном дуе лу.
Надам се да ће бити уз нас и наред -
ног викен да – рекао је тре нер Крис-
-кро са Милош Сте па нов.

Пан чев ци и наред ног викен да игра -
ју на свом тере ну. У неде љу, 18. фебру -
а ра, доче ку ју Једин ство из Новог Бече -
ја. Утак ми ца се игра у ОШ „Јован
Јова но вић Змај”, од 18 сати.

A. Живковић

чан скор био дру га чи ји... Борац је ову
утак ми цу добио захва љу ју ћи мно го
већем иску ству, али и пакле ној атмос -
фе ри, која му је дава ла ветар у леђа и
када није све ишло нај бо ље.

Дома ћа еки па је добро „отво ри ла”
утак ми цу, а кошар ка ши Бор ца су се
иста кли вели ком ефи ка сно шћу. После
првих десет мину та Чача ни су има ли
пред ност од осам пое на. Мла ден Вит -
ко вић и њего ви саи гра чи нису се упла -
ши ли ни тада. У дру гој четвр ти ни
заи гра ли су мно го агре сив ни је у одбра -
ни, а пан че вач ке кошар ка ше конач -
но је почео да слу жи и шут. Мало-
пома ло, мом ци Боја на Јови чи ћа су
сте за ли обруч око Чача на, а онда су
„трој ка ма” Вит ко ви ћа и Митро ви ћа
успе ли и да пове ду са 26:29. Ипак,
дома ћи су успе ли да се трг ну, да зау -
ста ве сил не напа да Тами ша и да на
одмор оду с пред но шћу – 37:33.

Ноше ни вели ком подр шком с три -
би на, кошар ка ши Бор ца су у тре ћој
четвр ти ни поно во пре у зе ли ини ци ја -
ти ву, утак ми ца је опет била под њихо -
вом кон тро лом, па је пита ње побед -
ни ка тада прак тич но било реше но.
Дома ћи су зау ста ви ли основ не полу -
ге пан че вач ког тима, па више није
било ни сна ге ни вре ме на за нови
пре о крет.

– Утак ми це про тив Тами ша по пра -
ви лу су кошар ка шки писме не и ника -
да нису лаке. Увек је тешко игра ти
про тив Пан че ва ца, а вео ма су зах тев -
ни и ска у тинг и при пре ма за меч,
што сам и рани је нагла ша вао. Мени
су те утак ми це увек дра ге јер су по
неком несу ђе ном пра ви лу резул тат -
ски неиз ве сне. Увек је при сут на жеља
и енер ги ја код оба рива ла. Ми смо
били умор ни и под ути ском мину лог
меча про тив Рога шке, али смо гли смо
сна гу да се на нај бо љи могу ћи начин

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ЧАЧАК ОВОГ ПУТА НЕО СВО ЈИВ

нео сво ји ва твр ђа ва: Борац –Та миш
77:66, по четвр ти на ма 22:14, 15:19,
26:18 и 14:15.

Пред око 2.000 гле да ла ца, што је
само још један пока за тељ коли ко се
кошар ка у Чач ку воли и пошту је, води -
ла се вели ка бор ба у дво ра ни Бор ца.
Иако кона чан резул тат можда казу је
да су дома ћи ни лако дошли до новог
три јум фа, сли ка с тере на пот пу но је
дру га чи ја. Тамиш је три четвр ти не
био рав но пра ван так мац вели ком
фаво ри ту, а у поје ди ним тре ну ци ма
чак и бољи. Да је имао мало више
мома ка рас по ло же них за дво бој, као
што су то били Илкић, Вит ко вић, Кне -
же вић и Митро вић, можда би и кона -


