
– Надам се да ћемо у овој годи ни
рас пи са ти неки интер ни кон курс, анга -
жо ва ти неке од запо сле них у Град -
ској упра ви и посла ти их на обу ку за
кому нал не поли цај це. По зако ну, на
сва ких пет хиља да гра ђа на иде један
поли ца јац, тако да Пан че во има пра -
во да запо сли још осмо ро људи – иста -
као је Савић.

На пита ње нови на ра шта ће у овој
годи ни бити при о ри тет слу жбе којом
руко во ди, рекао је да неће бити вели -
ких про ме на. Пре ма њего вим речи -
ма, у фоку су пажње и даље ће бити
аси стен ци ја Сао бра ћај ној инспек ци -
ји у сузби ја њу неле гал ног пре во за на
тери то ри ји гра да, као и кон тро ла
пошто ва ња Одлу ке о држа њу дома -
ћих живо ти ња, Одлу ке о кућ ном реду
у згра да ма и Одлу ке о рад ном вре ме -
ну уго сти тељ ских обје ка та.

Савић је додао да ће на листи при -
о ри те та бити и кон тро ла ван пи јач не

про да је, као и патро ли ра ње којим се
пре вен тив но делу је на потен ци јал не
почи ни о це кому нал них пре кр ша ја.

Начел ник пан че вач ке Кому нал не
поли ци је нагла сио је да је та слу жба
сва ког дана затр па на мно го број ним
пози ви ма гра ђа на и при ја ва ма о
разним кому нал ним про бле ми ма. Због
тога се, пре ма њего вим речи ма, одав -
но ука за ла потре ба за 24-часов ним
при су ством кому нал них поли ца ја ца
на тере ну, нај ви ше због кон тро ли са -
ња спро во ђе ња Одлу ке о рад ном вре -
ме ну уго сти тељ ских обје ка та, као и
због реа го ва ња на честе при ту жбе гра -
ђа на због пре ја ке музи ке из кафи ћа и
кафа на и жал бе због крше ња Одлу ке
о кућ ном реду у стам бе ним згра да ма.

Први човек пан че вач ке Кому нал не
поли ци је као важно је навео и то да
је послед њих неко ли ко годи на интен -
зи ви ра на сарад ња с ЈКП-ом „Хиги је -
на” у спро во ђе њу про гра ма за кон -
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Њени при пад ни ци 
заду же ни за цео град 
и окол на села

При о ри те ти у раду и даље
пси лута ли це, дивљи 
пре воз и бука 
из уго сти тељ ских обје ка та

Зашти та гра ђа на од буке из уго сти -
тељ ских обје ка та, бор ба про тив неле -
гал не пијач не про да је и дивљег пре -
во за, пру жа ње помо ћи јав ним кому -
нал ним пред у зе ћи ма, као и санк ци о -
ни са ње неса ве сних воза ча који се пар -
ки ра ју на зеле ним повр ши на ма, у
пешач ким зона ма и у бли зи ни шко ла
и деч јих врти ћа, само су неки од
посло ва за које је заду же на Кому нал -
на поли ци ја.

При пад ни ци те слу жбе тру де се да
кон тро ли шу ком плет ну тери то ри ју
нашег гра да и сва окол на села иако
их од зва нич ног почет ка рада (29.
апри ла 2011. годи не) има изу зет но
мало.

До кра ја 2017. годи не било их је
десет, а од почет ка ове годи не још
мање – само осам, тако да је пита ње
коли ко могу да буду ефи ка сни у таквој
ситу а ци ји. Ако се узму у обзир вели -
чи на тери то ри је на којој делу ју, као и
немар, баха тост и чести слу ча је ви
крше ња кому нал них нор ми који су
очи глед ни у пона ша њу вели ког бро ја
наших сугра ђа на, нема сум ње да би
Пан че ву било потреб но мно го више
кому нал них поли ца ја ца.

Нови начел ник те важне град ске
слу жбе Бог дан Савић изја вио је за
„Пан че вац” да се ради на томе да тај
про блем буде решен и да се запо сли
још кому нал них поли ца ја ца.

О АКТИВ НО СТИ ЈЕД НЕ ОД НАЈ ВА ЖНИ ЈИХ СЛУ ЖБИ У ГРА ДУ

КОМУ НАЛ НА ПОЛИ ЦИ ЈА ИМА ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА
тро лу бро ја паса лута ли ца и мача ка
на пан че вач ким ули ца ма. Додао је да
је повољ но и то што Кому нал на поли -
ци ја добро сара ђу је с при пад ни ци ма
МУП-а и с кому нал ним, сао бра ћај -
ним и гра ђе вин ским инспек то ри ма
који раде у окви ру град ског Секре та -
ри ја та за инспек циј ске посло ве.

Савић је скре нуо пажњу на то да
још увек није решен про блем про да је
полов не робе која се одви ја сва ке
неде ље на Бава ни штан ском путу у
бли зи ни Хипо дро ма (ста ри бувљак).
Та про да ја, пре ма њего вим речи ма,
пред ста вља смет њу они ма који живе
у том делу гра да и све више угро жа ва
нор мал но одви ја ње сао бра ћа ја.

– Кому нал на поли ци ја и Кому нал на
инспек ци ја тру де се да при су ством на
лицу места обез бе де мини мум усло ва
за нор мал но одви ја ње сао бра ћа ја, али
то је изу зет но тешко јер је на малом и
неа де кват но уре ђе ном про сто ру при -
сут но пуно људи и вози ла. Да би се
овај про блем трај но решио, потреб но
је да над ле жне град ске слу жбе изна ђу
ново и погод но место за такву врсту
про да је, негде где она не би пред ста -
вља ла смет њу и ства ра ла про бле ме гра -
ђа ни ма – нагла сио је Савић.

Под се ћа мо, гра ђа нин коме кому нал -
ни поли ца јац испи ше налог због неког
пре кр ша ја, мора да пла ти казну која
изно си 10.000 дина ра. Уко ли ко се то
учи ни у року од осам дана од при је ма
пре кр шај ног нало га, казна је дупло
мања. За раз ли ку од кому нал них поли -
ца ја ца из Бео гра да, који су више пута
до сада били пред мет медиј ске пажње
због разних екс це са (пре би ја ње пут ни -
ка у ауто бу си ма ГСП-а, мал тре ти ра ње
про дав ца на пија ци који је након тога
умро итд.), за њихо ве коле ге у Пан че ву
се до сада не везу је није дан инци дент.

М. Глигорић
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„Седе ње на две сто ли це” нашег
држав ног врха и балан си ра ње Срби је
изме ђу Исто ка и Запа да никад није
било теже него ових дана.

Да је то тако, виде ло се током
недав не посе те Срби ји аме рич ког
адми ра ла Џеј мса Фогоа, глав но ко -
ман ду ју ћег Здру же не коман де НАТО
сна га у Напу љу. Овај висо ко ран ги -
ра ни офи цир и први човек јед не од
нај ва жни јих коман ди аме рич ке вој -
ске и Запад не вој не али јан се изја вио
је, изме ђу оста лог, да нема ништа
про тив тога да Срби ја оста не вој но
неу трал на и да и даље одр жа ва добре
одно се „и са Исто ком и са Запа дом,”
али је наја вио нешто што је зазву ча -
ло застра шу ју ће.

Рекао је да је Вој ска Срби је „добар,
ста би лан и про фе си о на лан парт нер
НАТО”, па би њена обу че ност могла
да буде иско ри шће на за обу ку вој ске
у Авга ни ста ну.

Дру гим речи ма, после уче шћа Вој -
ске Срби је у гото во без о па сним међу -
на род ним миси ја ма у саста ву вој них
кон тин ге на та дру гих држа ва, НАТО
и САД ће можда тра жи ти од наших
вој ни ка да иду у рат који су они запо -
че ли, а коме као да нема кра ја. Под -
се ћа мо, бор бе у Авга ни ста ну тра ју већ
пет на ест годи на јер Запад и НАТО не
могу да нађу вој но реше ње за побе ду
над фана тич ним, опа сним и ултра -
ра ди кал ним тали ба ни ма.

Исти ни за вољу, при ти сци дола зе и
с дру ге стра не, са Исто ка. Тако је сре -
ди ном апри ла про шле годи не у нашим
меди ји ма обја вље но да ће Мини стар -
ство одбра не Руси је, као и вој но по ли -
тич ки врх те земље тра жи ти од Вој ске
Срби је да на осло бо ђе на под руч ја у

Сири ји поша ље сво је струч ња ке за
укла ња ње мина које су поста ви ли при -
пад ни ци теро ри стич ког ИСИЛ-а. Како
се то завр ши ло и да ли су наши вој ни -
ци посла ти у ту земљу, у којој тако ђе
већ годи на ма тра је опа сан рат, не зна
се ни дан-данас.

С јед не стра не, при пад ни ци Вој ске
Срби је нема ју ништа про тив одла за -
ка у међу на род не вој не миси је, јер им
је то при ли ка да добро зара де током
шест месе ци, коли ко су одво је ни од
сво јих поро ди ца. Осим тога, када је
реч о миси ји у Авга ни ста ну, у њој су
већ бора ви ле мање вој не једи ни це из
Црне Горе, Хрват ске и Босне и Хер -
це го ви не и нису има ле рање них нити
жрта ва.

Међу тим, шта ће бити ако се Срби -
ја због сла ња сво јих вој ни ка на дале -
ка рати шта нађе на мети ислам ских
теро ри ста? Хоће ли нас од тога спа -
сти наша чуве на логи ка „неће ваљ да
нас”, ако се узме у обзир да су ислам -
ски теро ри сти, од када су поче ли да
изво де акци је широм Евро пе, у више
навра та  изја вљи ва ли да ће напа да ти
првен стве но држа ве које уче ству ју
или су на било који дру ги начин анга -
жо ва не у рато ви ма који се воде у
Сири ји и Авга ни ста ну? Има ли пра -
ва било ко, без обзи ра на то да ли је
са Запа да или са Исто ка, да тра жи од
Срби је да се директ но вој но анга жу је
и рату је за туђе инте ре се када се зна
да је наша земља вој но неу трал на, а
да се међу на род не миси је у који ма
уче ству је одви ја ју само под заста ва -
ма Европ ске уни је и Ује ди ње них
наци ја? На та и мно га дру га пита ња
још увек нема одго во ра.

М. Г.
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МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Кинеска пословица

И напро сто се туга деси
Мало је оних који ма није ста ла кне дла у грлу када су чули да је пре -
ми нуо глу мац Небој ша Гло го вац. У послед њих неко ли ко годи на
напу сти ло нас је више вели ка на који су заду жи ли срп ску кине ма то -
гра фи ју. Мно ги од њих су доче ка ли лепе годи не у који ма су оди гра -
ли неке сјај не уло ге по који ма ћемо их пам ти ти. Али осе ћај неправ -
де је када оде неко још увек млад, пун глу мач ког ела на и потен ци ја ла,
ко је могао да да тако мно го оно га што би сва ко ме од нас живот учи -
ни ло дра го це ни јим. Не пам тим да сам била тако тужна од када је
први пут „изгу био живот” у фил му „Уби ство с пред у ми шља јем”, па
затим у „Небе ској уди ци”. Тада сам мисли ла: боже, како ова кви људи
уоп ште и у реал но сти могу да неста ну? А онда се два де се так годи на
касни је деси ло упра во то. Осе ћај туге, неправ де, неве ри це.

У целој тој тужној при чи може мо да буде мо поно сни што је Небој -
ша Гло го вац одра стао у овом гра ду, посеб но након број них лепих
речи људи који су зна ли какав је заи ста човек био. Пан чев ци су га
зва ли Лоба ња, зна ли су га и као про ти ног сина, био је неко ко је од
малих ногу пока зи вао вели ки тале нат за глу му. Иако је дело вао сти -
дљи во и ста ло же но, из њега су на филм ским сето ви ма и у позо ри -
шту изби ја ле вели ка кре а тив на енер ги ја и страст. Веро ва ли смо му.
Сва ка уло га је била ствар на и сва ка њего ва рече ни ца искре на.

Пре неко ли ко дана поја ви ло се и ком плет но писмо које је напи -
сао његов коле га с кла се Сер геј Три фу но вић. Опи сао је њихов први
сусрет, сво је ути ске о Пан чев цу који је после неу спе шних сту ди ја
пси хо ло ги је дошао на ака де ми ју, њихо во дру же ње, какав је глу мац
био, какав човек и при ја тељ.

„Пошто нисмо сме ли да се бави мо глу мом ниг де ван ака де ми је
прве две годи не, оти шли смо кла сно колек тив но у Пан че во, да одгле -
да мо пред ста ву ама тер ског позо ри шта ’Муши ца’ по Руцан те о вом
тек сту, у коме је он играо глав ну уло гу. Био је то неки зва нич ни
опро штај са ама те ри змом. Ама те ри змом?!? Оно што смо тамо виде -
ли то вече, оста ви ло је импре си ју у нама као, веру јем, у сва ком гле -
да о цу ’Радо ва на Тре ћег’ или ’Кра ља Иби ја’. Пред ста ве се и не сећам,
али то што смо виде ли од несвр ше ног сту ден та пси хо ло ги је, било је
нешто о чему сам ноћи ма раз ми шљао. Наш кла сни коле га Борис
Пин го вић се усред њего вих бес крај них бра ву ра у јед ном тре нут ку
ухва тио обе ма рука ма за гла ву и про ша пу тао: ’Боже, шта ја тра жим
на глу ми?’”

Било је мно го тужно про чи та ти да је један њихов слу ча јан сусрет
про шлог лета био послед њи пут да су се виде ли. Онда је кре ну ла
жал за про пу ште ним при ли ка ма за неке раз го во ре који су могли да
се десе након награ да, а нису. Мисли мо да увек има вре ме на, а очи -
глед но нема и тре ба да посег не мо за оним што нам је важно у датом
тре нут ку.

Један од послед њих Небој ши них фил мо ва, у којем је он мае страл -
но оди грао уло гу про фе со ра Вје ка, за коју је и награ ђен на фести ва -
лу „Raindance” у Лон до ну, јесте „Устав Репу бли ке Хрват ске” реди те -
ља Рај ка Грли ћа. Ово оства ре ње је пре неко ли ко дан осво ји ло још
јед ну награ ду за нај бо љи филм, на фести ва лу „Balkan New Film” у
Сток хол му. Том при ли ком посеб но је похва ље на глу ма Небој ше Гло -
гов ца и Деја на Аћи мо ви ћа. Баш те вели ке уло ге и неве ро ват но добра
глу ма коју ћемо још дуго гле да ти на малим екра ни ма јесу оно што
ће га учи ни ти веч ним.

У том сми слу важно је поме ну ти одлу ку Гра да Пан че ва да се име
Кул тур ног цен тра про ме ни у: Цен тар за кул ту ру „Небој ша Гло го -
вац”. Један од број них раз ло га је и то што је сво ја прва глу мач ка
иску ства Небој ша Гло го вац сте као упра во у „Ате љеу мла дих” у Пан -
че ву. У наред ном пери о ду оче ку је се и зва нич на одлу ка Скуп шти не
гра да, када ће се зна ти да ли је пред лог усво јен.

У том чека њу деси се да про ђеш поред неко га и чујеш како се
дого ва ра пре ко теле фо на: „И где ћемо се сре сти? У Кул тур ном цен -
тру? Ма, није то КЦ, иде мо код Лоба ње да попи је мо кафу”.

И то ти буде лепо, а опет ти поно во ста не кне дла у грлу, ако ме раз у -
ме те…

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Мирјана Марић Величковић

Шта нам спре ма
НАТО?

Срби ја ника да није била изло же ни ја
при ти сци ма нај ја чих зема ља и међу -
на род них вој но по ли тич ких орга ни за -
ци ја да одсту пи од сво је поли ти ке вој -
не неу трал но сти него што је данас.

ЧИСТА САВЕСТ НЕ БОЈИ СЕ КУЦАЊА НОЋУ.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац”
први у све му

СВАКЕ СУБОТЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

КАРДИОЛОГА И ЕКГ

Цена: 3.000 дин

УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 4.000 дин

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД КАРДИОЛОГА

+ УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 7.000 дин

Прегледе обавља 

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

Заказивање радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

САМО У „НИКО ДЕН ТУ”

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

У центру Панчева
смештен је луксузно
опремљени центар за
хитну и рестауратив-
ну стоматологију „Ни-
кодент медик”, који
се од самог отварања
истакао по квалитету
услуга, професионал-
ном и љубазном осо-
бљу и пријатном
амбијенту.

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

Због вели-
ког интересова-
ња наших сугра-
ђана, у „Нико-
денту” су одлу-
чили да поново
покрену много-
бројне акције у
оквиру којих сто-
матолошке услуге
постају доступне
свима. Искори-
стите ову прили-
ку и закажите
преглед путем

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

Д. К.

Тре ћи фести вал „Moonwalk”
биће одр жан у дво ра ни „Апо -
ло” у петак и субо ту, 23. и 24.
фебру а ра, од 20.30.

Фести вал пру жа при ли ку мла -
дим људи ма, пре те жно неа фир -
ми са ним музи ча ри ма, да на
вели кој сце ни пред ста ве сво ју
аутор ску музи ку. У окви ру прве
вече ри фести ва ла пред ста ви ће
се осам раз ли чи тих саста ва. Ове
годи не ће први насту пи ти уче -
ни ци шко ле гита ре „Гитар та”
са сво јим настав ни ком у прат -

њи, а за њима три саста ва из
Пан че ва, три из Бео гра да и један
из Мла де нов ца. Неки бен до ви
су госто ва ли на фести ва ли ма у
Срби ји и има ју сни мље не спо -
то ве, а има и оних који су добро
позна ти локал ној публи ци.

Дру го вече ће отво ри ти
састав „Про јект. трио”, с Вука -

ном Поте жи цом на челу, који
је прет ход не две годи не насту -
пао у про ши ре ном саста ву у
окви ру прве вече ри фести ва -
ла. Наме ра орга ни за то ра је
да се ове две вече ри пове жу
насту пи ма мла ђих музи ча ра,
првен стве но пан че вач ких
саста ва, а затим и уче сни ка
фести ва ла „Moonwalk” прет -
ход них годи на. Након гру пе
„Про јект. трио” насту пи ће
„Бане Глу ва ков трио”, „Ph
Bend” и „The Divers”.

Фести вал „Moonwalk” је про -
ис те као из кон цер та „Оли ве ру
у част”, посве ће ног Оли ве ру
Меса ро шу, пре ра но пре ми ну -
лом пан че вач ком музи ча ру.

Прве вече ри улаз је сло бо -
дан, а дру ге вече ри ула зни ца
ста је сто дина ра.

М. М. В.

Наша сугра ђан ка
болу је од цере брал не
пара ли зе, не може да
гово ри нити да хода

При ку пље но 171.360
дина ра

Поша љи те СМС на
5757

Хума ни тар ни кон церт за помоћ
нашој четво ро го ди шњој сура -
ђан ки Лоли Меде ни ци, обо ле -
лој од цере брал не пара ли зе,
одр жан је у уто рак, 20. фебру -
а ра, у дуп ке пуној дво ра ни Кул -
тур ног цен тра.

Ово вече фол кло ра реа ли зо -
ва но је под сло га ном „Срце се
нема да се има, срце се има да
се да сви ма”, а орга ни зо ва ли
су га чла но ви КУД-а „Абра ше -
вић”. Поред тог дру штва, пред
број ном публи ком насту пи ли
су и СКПД „Ђетван”, РКУД
„Једин ство”, КУД „Жисел” из
Омо љи це и КУД „Нео лит” из
Стар че ва. При ку пље но је
171.360 дина ра, а сав новац од
про да је кара та већ наред ног
јутра упла ћен је на Лолин рачун.

Члан поро ди це
Људи вели ког срца из „Абра -
ше ви ћа” упо зна ли су Лолу про -
шле годи не када се нај мла ђем
фол клор ном ансам блу „пачи -
ћа” при дру жи ла Зоја, Лоли на
сестра бли зна ки ња.

– Ми у „Абра ше ви ћу” поро -
ди цу сма тра мо нај зна чај ни јом
инсти ту ци јом дру штва, исти -
че мо важност њеног него ва ња
и сва ке годи не обе ле жа ва мо
15. мај, Међу на род ни дан поро -
ди це. Када смо схва ти ли да
један члан наше поро ди це,

ОДР ЖАН ХУМА НИ ТАР НИ КОН ЦЕРТ „АБРА ШЕ ВИ ЋА"

ПРУ ЖИ МО РУКУ МАЛОЈ ЛОЛИ

них само стал них кора ка –
рекла је Лела Стој нов.

Четво ро го ди шње бли зна ки -
ње Лола и Зоја су пре вре ме но
рође не. На свет су дошле у 28.
неде љи труд но ће, што је код
Лоле, нажа лост, резул ти ра ло
оште ће њем цен трал ног нер -
вног систе ма и, самим тим,
успо ре ним пси хо мо тор ним
раз во јем.

У првој годи ни живо та код
Лоле су се јави ли епи леп тич ни
напа ди, инфан тил ни спа зми и
Вестов син дром, који се данас
држе под кон тро лом уз помоћ
леко ва. Лоли су дијаг но сти ко -
ва не цере брал на пара ли за и зао -
ста лост у инте лек ту ал ном раз -
во ју и гово ру. Девој чи ца не може
да хода и нема раз ви је ну моћ
гово ра. Да би про хо да ла, нео п -
ход не су јој раз не вежбе, за које
су потреб на вели ка месеч на
финан сиј ска издва ја ња.

– Тера пи је су врло ску пе, па
смо овим кон цер том желе ли да
учи ни мо све што може мо да и
Лола пру жи руку дру га ри ма у
нашем колу љуба ви и при ја тељ -
ства и да јед ног дана и сама
напра ви прве умет нич ке кора -
ке. То што коло игра мо држе ћи
се за руке, има вели ко сим бо -
лич ко зна че ње: пру жа ју ћи руку,

ми даје мо део себе, даје мо при -
ја тељ ство, љубав, подр шку и
сигур ност. То су вред но сти које
негу је мо у „Абра ше ви ћу” и које
карак те ри шу и ову акци ју –
нагла си ла је Лела Стој нов.

Срце за све
Ина че, „Абра ше вић” је про је кат
„Срце се нема да се има, срце се
има да се да сви ма” покре нуо још
на почет ку про шло го ди шње сезо -
не, када је захва љу ју ћи слич ном
хума ни тар ном кон цер ту при ку -
пљен новац за купо ви ну ЕКГ апа -
ра та и неко ли ко мера ча при ти -
ска за пан че вач ку Хит ну помоћ.
У „Абра ше ви ћу” су тада одлу чи -
ли да сва ке годи не, на почет ку
сезо не, орга ни зу ју по један хума -
ни тар ни кон церт, а да одлу ку о
наме ни сред ста ва доно се сход но
ситу а ци ји.

Сви они који су про пу сти ли
кон церт у Кул тур ном цен тру, а
желе да помог ну Лоли Меде ни -
ци, могу то учи ни ти пре ко фон -
да ци је „Подр жи живот”, тако што
ће посла ти СМС с било којим
садр жа јем на број 5757. Са сва -
ком посла том пору ком дони ра -
те износ од 100 дина ра. Новац се
може упла ти ти и на рачун Лоли -
ног оца Дра гу ти на Меде ни це, а
број је 160-5810200046633-03.

Д. Кожан

наша Зоја, има сестру којој је
потреб на помоћ, одмах смо зна -
ли коме ће бити посве ћен наш
ово го ди шњи хума ни тар ни кон -
церт – иста кла је Лела Стој -
нов, умет нич ки руко во ди лац
КУД-а „Абра ше вић”.

Само од про да тих ула зни ца
на кон цер ту је саку пље но
171.360 дина ра, а наја вље но је
да ће одре ђе ну суму упла ти ти
и музи ча ри „Абра ше ви ћа” под
руко вод ством Раце Вла хо ви ћа,
као и фото граф Зоран Недић,
који ће дони ра ти сав новац од
про да тих фото гра фи ја с кон -
цер та.

– Захва љу јем дру штви ма
„Ђетван”, „Једин ство”, „Жисел”
и „Нео лит” и њихо вим руко -
во ди о ци ма што су без окле ва -
ња при хва ти ли да буду део ове
акци је и што су заи ста били
на виси ни задат ка. Вели ко бра -
во и за дома ћи не – децу и први
ансамбл нашег „Абра ше ви ћа”.
Захва љу јем и Кул тур ном цен -
тру на усту пље ном про сто ру,
Тех нич кој шко ли „23. мај”, чији
су мла ди гра фи ча ри штам па -
ли пла ка те и захвал ни це за
овај дога ђај, и сва ком гра ђа -
ни ну Пан че ва који се ода звао
нашем апе лу за помоћ. И ово
није крај! Иде мо даље до Лоли -

Петак, 23. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ЗА ВИКЕНД У „АПО ЛУ”

Тре ћи фести вал 
„Moonwalk”

Дру штво одга ји ва ча расне
живи не, голу бо ва, куни ћа и
пти ца из Пан че ва у неде љу, 25.
фебру а ра, при ре ди ће сво ју тра -
ди ци о нал ну бер зу са изло жбом
сит них живо ти ња. Нај ва жни ји
дога ђај ће ипак бити „спе ци -
јал ка” пери ке ра и пан че вач ког
голу ба.

Као и сва ке годи не, место
деша ва ња биће дво ри ште Пољо -
при вред не шко ле „Јосиф Пан -
чић”, а орга ни за то ри и овог
пута оче ку ју вели ку посе ту, јер
су свој дола зак наја ви ли и одга -

ји ва чи из: БиХ, Маке до ни је,
Руму ни је, Мађар ске, Бугар ске,
Хрват ске и Срби је.

Поред бер зе сит них живо ти -
ња и изло жбе гото во свих врста
живи не, зече ва и пти ца, на овој
мани фе ста ци ји ће се наћи и
број ни про из во ђа чи хра не за
живо ти ње, али и пра те ће опре -
ме за њихов одгој.

Бер за у Пан че ву је јед на од
нај ве ћих у Срби ји, јер је сва ке
годи не посе ти неко ли ко хиља -
да људи. Не тре ба сум ња ти да
ће тако бити и сада. А. Ж.

НАСТА ВЉА СЕ ТРА ДИ ЦИ ЈА

Изло жба 
сит них живо ти ња

Још један час хума но сти



У организацији Форума жена
Демократске странке, 20.
фебруара у „Kупеу” је одржана
трибина на којој су говориле:
Нина Вукелић, мастер психо-
логије и потпредседница Фору-
ма жена ДС из Новог Сада,
Татјана Манојловић, полити-
колошкиња, специјалисткиња
за ненасилне друштвене про-
мене, новинарка и потпредсед-
ница Форума жена ДС из Бео-
града, Гордана Перуновић
Фијат, дипломирана правни-
ца, новинарка и активисткиња
из Kикинде, и Гордана Медић
Симић, мастер филозофије и
стручна сарадница у школи
клиринга и лајф коучинга из
Београда. Разговор је модери-
рала Kатарина Драгићевић.

Повод за окупљање био је
Дан социјалне правде засно-
ване на принципима једнако-
сти, уважавању различитости
и заштити људских права у
свим сегментима. Данас у
Србији око десет одсто станов-
ништва живи у тешком сиро-
маштву, 25 одсто у ризику од
сиромаштва, а око 40 одсто
њих налази се у ризику од сиро-
маштва и социјалне искључе-
ности. Ако човек данашњице
живи у сиромаштву, онда је то

повреда његових основних људ-
ских права.

Држава, са свим својим орга-
нима, организацијама и инсти-
туцијама, у обавези је да шти-
ти права свих грађанки и гра-
ђана – један је од закључака
трибине. Многе друштвене гру-
пе налазе се на маргинама дру-
штвеног живота, у немогућно-
сти да остваре право на основ-
ну здравствену заштиту, на
образовање, становање. Kада
говоримо о женама жртвама
породичног насиља, а кроз при-
зму социјалне правде, резул-
тати спроведених истражива-

ња показују да су жртве најче-
шће незапослене жене које не
поседују личну имовину, па им
је и када изађу из круга наси-
ља, веома тешко да обезбеде
средства за испуњење основ-
них потреба и остваре присто-
јан живот.

На трибини се гласно чуло и
да недостаје озбиљна и суштин-
ска интервенција државе, с
обзиром на то да су на снази
контрадикторне мере – с једне
стране постоји потреба за већим
бројем стручних извршилаца
у центрима за социјални рад,
како би се квалитативно про-

цесуирале све пријаве насиља
у породици, а с друге стране
постоји политика забране запо-
шљавања, која спречава увође-
ње неопходно већег броја струч-
них лица с циљем бесплатне
правне и психолошке помоћи.

Друго, не мање важно, јесте
неефикасан оперативни меха-
низам, који се огледа у недо-
статку размене информација
између повезаних институци-
ја. Kада се жена одважи да при-
јави насилника и изађе из кру-
га насиља, неопходна јој је ефи-
касна и умрежена институци-
онална подршка како би запо-
чела самостално сигуран и без-
бедан живот, неретко с мало-
летном децом. Ту је кључна
улога државе, која, између оста-
лог, мора да покаже бригу и
кроз приоритетно запошљава-
ње рањивих категорија жена,
чиме се стварају услови за еко-
номско оснаживање жена иза-
шлих из круга насиља.

Страну 

припремио

Синиша
Трајковић

Уво ђе ње систе ма
енер гет ског 
менаџ мен та

Про грам рада 
Скуп шти не гра да за 
2018. годи ну

Нето добит ЈКП-а
„Зеле ни ло”
14.660.000 дина ра

Пет на ест тача ка днев ног реда
има ли су пред собом град ски
већ ни ци на сед ни ци одр жа ној
20. фебру а ра.

Саста нак је запо чет закључ -
ком пово дом Мемо ран ду ма о
раз у ме ва њу изме ђу Про гра ма
Ује ди ње них наци ја за раз вој
(УНДП) и једи ни це локал не
само у пра ве Пан че во у обла сти
уна пре ђе ња енер гет ске ефи ка -
сно сти.

Анга жо ва ње реви зо ра
Мини стар ство рудар ства и
енер ге ти ке се допи сом обра ти -
ло Пан че ву и пред ло жи ло
директ ну сарад њу и уче шће у
актив но сти ма које се спро во де
у окви ру про јек та „Укла ња ње
пре пре ка за про мо ви са ње и
подр шку систе му енер гет ског
менаџ мен та у општи на ма у
Срби ји”. Мини стар ство га реа -
ли зу је у сарад њи са УНДП-ом,
финан си ра се сред стви ма Гло -
бал ног фон да за зашти ту живот -
не сре ди не (ГЕФ), без финан -
сиј ских оба ве за за наш град.

Уво ђе ње систе ма енер гет ског
менаџ мен та је, каже се у пра -
те ћој доку мен та ци ји, ком плек -

Скуп шти не Тигран Киш и у њему
су набро ја не обла сти из којих
ће сти за ти теме за рас пра ве.

Изме ђу оста лог, то су изме -
не и допу не буџе та Гра да и про -
гра ма посло ва ња јав них и јав -
них кому нал них пред у зе ћа, ана -
ли за посло ва ња фир ми чији је
осни вач Град, пољо при вред но
земљи ште, пла но ви детаљ не и
гене рал не регу ла ци је, изве шта -
ји Дома здра вља, заштит ни ка
гра ђа на, уста но ва...

Сузби ја ње неле гал ног пре во за
Инфор ма ци ја о сте пе ну ускла -
ђе но сти пла ни ра них и реа ли -
зо ва них актив но сти из про гра -
ма посло ва ња свих 16 (по осам
град ских и сео ских) јав них
пред у зе ћа за про шлу годи ну –
била је сле де ћа тач ка днев ног
реда. У ЈКП-у „Водо вод и кана -
ли за ци ја” у билан су успе ха нај -
ве ће уче шће, од 87 одсто, има -
ју при хо ди од про да је услу га,
ЈКП „Хиги је на” је реа ли зо ва ла
при ход од 586.860.000 дина ра,
нето добит ЈКП-а „Зеле ни ло”

4 ДРУШТВО/ПОЛИТИКА
Петак, 23. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

Доћи ћемо до оног што сам рекао – про сеч на пла та у Бео гра ду
биће 500 евра, а биће веће и пен зи је. То могу да гаран ту јем.

(Алек сан дар Вучић, лидер СНС-а и пред сед ник држа ве,
на митин гу у Рип њу)

* * *
Регу лар но тело за елек трон ске меди је (РЕМ) забра ни ло је
пред из бор ни спот Срп ске напред не стран ке због тога што се
у њему виде Дра ган Ђилас и Алек сан дар Шапић. Обја вљи ва -
њем такве огла сне пору ке без прет ход ног доби ја ња сагла сно -
сти лица која се у њој поја вљу ју пре кр шен је члан 15 Зако на
о огла ша ва њу.

(Из обра зло же ња РЕМ-а о забра ни спо та 
Срп ске напред не стран ке)

* * *
Сма трам да спот пога ђа у сушти ну, да је шаљив и да није
увре дљив.

(Пред сед ник СНС-а и пред сед ник држа ве 
Алек сан дар Вучић)

* * *
С вели ким чуђе њем сам
при мио одлу ку о забра ни
спо та напред ња ка. Не због
њеног садр жа ја, јер је
доне та по нало гу оних
који су спот напра ви ли,
већ због тога што доно -
ше ње такве одлу ке зна чи
да РЕМ још увек посто ји!
Ја сам све вре ме био убе -
ђен да РЕМ-а више нема,
јер није реа го вао на фла -
грант на крше ња зако на у
еми си ја ма РТС-а, „Пин -
ка” и „Хепи ја”. Како обја -
сни ти да није било ника -
кве реак ци је РЕМ-а на
спот пред косов ске избо ре у коме је напад нут Оли вер Ива но -
вић, након чега је уби јен? Да ли сте, госпо до из РЕМ-а, при -
ме ти ли да „Прва”, „Хепи” и „Пинк” пре но се ужи во све СНС-
ове митин ге, да функ ци о не ри напред ња ка и ана ли ти ча ри
који су лојал ни тој пар ти ји из сата у сат госту ју на тим теле -
ви зи ја ма, а да нико од пред став ни ка опо зи ци је нема при -
ступ и не може да каже ни две речи? Оче ку јем од вас у РЕМ-
у да конач но поч не те да ради те свој посао за који вас гра ђа -
ни Срби је јако добро пла ћа ју.

(Дра ган Ђилас, кан ди дат за гра до на чел ни ка 
Бео гра да, у писму РЕМ-у)

* * *
Након што је Дра ган Ђилас одо брио да се еми ту је спот СНС-
а у коме се ја и он види мо, и ја сам дао моју сагла сност. Сме -
та ми само то што је у спо ту он при ка зан као бољи, а ја као
лоши ји фра јер од њега. Ја изгле дам као Дени де Вито, а он
као Швар це не гер. Реал но, бољи сам даса од њега.

(Алек сан дар Шапић, кан ди дат за гра до на чел ни ка 
Бео гра да, на „Тви те ру”)

КОНЦЕПТ

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕЋА

О АКТИВ НО СТИ МА КОМУ НАЛ НЕ ПОЛИ ЦИ ЈЕ И ЈОШ 13 ТАЧА КА
сан посао, па се сарад ња пред -
ла же у вези са обу ком за крај -
ње кори сни ке у окви ру уво ђе -
ња Инфор ма ци о ног систе ма за
енер гет ски менаџ мент (ИСЕМ),
као и уче шћем у пилот-про јек -
ту за раз вој и инте гра ци ју систе -
ма за ауто мат ску раз ме ну пода -
та ка.

Већ ни ци су потом усво ји ли
Одлу ку о дава њу на кори шће -
ње глав ног колек то ра 1 и дела
фекал не кана ли за ци је у насе -
ље ном месту Банат ско Ново
Село ЈКП-у БНС. Они су изгра -
ђе ни ради намен ске упо тре бе
која се одно си на пре чи шћа ва -
ње, трет ман и одво ђе ње отпад -
них вода с повр ши на јав не наме -
не, као и пру жа ња услу га кори -
сни ци ма овог систе ма с циљем
њихо вог при кљу чи ва ња на улич -
ну кана ли за ци о ну мре жу.

Одбор ни ци ће на Скуп шти -
ни гра да про ћи кроз одлу ку о
анга жо ва њу реви зо ра за оба -
вља ње екс тер не реви зи је завр -
шног рачу на буџе та Гра да за
2017. Држав на реви зор ска
инсти ту ци ја је 5. фебру а ра
доста ви ла сагла сност да овај
посао оба ви дру го лице које
испу ња ва усло ве за оба вља ње
посло ва реви зи је финан сиј ских
изве шта ја. Пред став ни ци гра -
ђа на у локал ном пар ла мен ту
поза ба ви ће се и отпи сом дуга
на дан 31. децем бра 2016. годи -
не субјек та при ва ти за ци је
„Гале ни ка” на осно ву усту пље -
ног јав ног при хо да, тј. при па -
да ју ћег дела поре за на зара де.

Град ско веће је мишље ња да
Скуп шти на гра да може да доне -
се свој Про грам рада за 2018.
Пред лог је утвр дио пред сед ник

је 14.660.000 дина ра, ЈКП „Мла -
дост” је оства ри ла 73 одсто пла -
на при хо да... Скуп шти на гра -
да мора ће да доста ви овај доку -
мент Мини стар ству при вре де.

Гово ри ло се и о кому нал ној
поли ци ји Град ске упра ве: под -
нет је изве штај о раду за 2017,
а потом је усво јен годи шњи
план за 2018.

Током про те кле годи не при -
о ри тет ни циље ви у раду кому -
нал не поли ци је били су: аси -
стен ци ја сао бра ћај ној инспек -
ци ји у сузби ја њу неле гал ног
пре во за на тери то ри ји гра да,
као и кон тро ли са ње пошто ва -
ња одре да ба Одлу ке о држа њу
дома ћих живо ти ња, рад ног вре -
ме на субје ка та над зо ра и спро -
во ђе ње одре да ба Одлу ке о рад -
ном вре ме ну уго сти тељ ских,
трго вин ских и занат ских обје -
ка та, пошто ва ња одре да ба
Одлу ке о одре ђи ва њу аку стич -
ких зона и зашти ти од буке, те
спро во ђе ња Одлу ке о кућ ном
реду у стам бе ним згра да ма и

ван пи јач не про да је у гра ду. Уз
ово, оба вља на је редов на
патрол на актив ност којом се
пре вен тив но делу је на потен -
ци јал не почи ни о це кому нал -
них пре кр ша ја. У 2017. годи ни
кому нал ни поли цај ци су
дужност оба вља ли по осно ву
1.535 нало га за извр ше ње слу -
жбе ног задат ка, при чему су
иза шли на терен на осно ву 516
при ја ва гра ђа на.

План рада кому нал не поли -
ци је за 2018. годи ну пред ста -
вља наста вак реа ли за ци је стра -
те шког пла на рада који је Скуп -
шти на гра да Пан че ва усво ји ла
2011, када је кому нал на поли -
ци ја оформ ље на. Она посло ве
из сво је над ле жно сти оба вља
на тери то ри ји самог гра да Пан -
че ва и девет насе ље них места.
Важни објек ти из аспек та без -
бед но сти су: роб на пија ца
„Аеро дром”, Зеле на пија ца и
пија це у насе љи ма Стре ли ште,
Тесла, Котеж 2 и Сода ра, затим
Град ски парк, Народ на башта,

Спорт ски цен тар „Мла дост” и
тами шки кеј. Ово су лока ци је
где се стал но, или у поје ди ним
месе ци ма током годи не, оку -
пља већи број гра ђа на, па је
самим тим пове ћан и број раз -
ли чи тих пре кр ша ја из обла сти
кому нал них про пи са, због чега
је на овим мести ма потреб на
честа патрол на актив ност.

У 2018. годи ни наста ви ће се
уна пре ђи ва ње сарад ње са Секре -
та ри ја том за инспек циј ске
посло ве, као и с град ским кому -
нал ним пред у зе ћи ма и Поли -
циј ском упра вом Пан че во с
циљем што бољег сагле да ва ња
и зајед нич ког реша ва ња кому -
нал них про бле ма на тери то ри -
ји гра да. У овом тре нут ку кому -
нал на поли ци ја има на рас по -
ла га њу осмо ро запо сле них, па
ће, уко ли ко се стек ну закон ски
и финан сиј ски усло ви, бити
извр ше на попу на саста ва, чиме
би се омо гу ћи ло стал но при су -
ство патр о ла на тере ну.

Више цене АТП-а
Изме не и допу не про гра ма
посло ва ња, те финан сиј ских
пла но ва за 2018. годи ну, на
овој сед ни ци дожи ве ло је неко -
ли ко уста но ва, јав них пред у зе -
ћа, домо ва кул ту ре и месних
зајед ни ца.

У ЈКП-у Гло гоњ ће ради
побољ ша ња мате ри јал ног поло -
жа ја запо сле них бити испла -
ће на соли дар на помоћ. У том
месту ће Дом кул ту ре „Мла -
дост” ускла ди ти финан сиј ски
план и про грам рада с про ме -
на ма у буџе ту Гра да, што ће
учи ни ти и Народ ни музеј Пан -
че во. Месне зајед ни це у Ива -
но ву, Јабу ци и Кача ре ву под -
не ле су сво је финан сиј ске пла -
но ве за 2018. У Ива но ву се пла -
ни ра ју укуп ни буџет ски при -
хо ди у изно су од пре ко девет
мили о на, у Јабу ци 6.750.800, а
у Кача ре ву 7.279.354 дина ра.

На кра ју, дата је сагла сност
ЈКП-у АТП да се за ликвид -
ност кре дит но заду жи два де -
сет мили о на дина ра. Ради се о
обно ви крат ко роч ног кре ди та.
Већ ни ци су инфор ми са ни и да
је ова фир ма пове ћа ла цене
кара та у међу ме сном сао бра -
ћа ју, и то од 6,9 до 18,75 одсто,
ради ускла ђи ва ња цена са они -
ма које има ју при ват ни пре во -
зни ци на истим рела ци ја ма.

С. Трај ко вић

ОДРЖАНА ЈОШ ЈЕДНА ТРИБИНА 

Дан социјалне правде – а где је ту ОНА?



Покрет слободних грађана Панче-
во позива Панчевке и Панчевце да
у среду, 28. фебруара, у 19 сати,
посете трибину „Како београдски
избори утичу на Панчево?”. Триби-
на ће бити одржана у кафе-клубу
„Купе”.

На њој ће говорити Саша Јанко-
вић, председник Покрета слобод-
них грађана, Горан Марковић, реди-
тељ, др Зорана Шобот Матић, чла-
ница председништва ПСГ, Павле
Грбовић, секретар Извршног одбо-
ра ПСГ, и др Небојша Тасић, пове-
реник Покрета слободних грађана

за Панчево.
Покрет слободних грађана пози-

ва суграђанке и суграђане на разго-
вор о томе колико ће промене које
доносе београдски избори утицати
на Панчево и читаву Србију.

С. Т.

Петак, 23. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Про шле неде ље вели ку пажњу при ву -
кли су награ ђе ни сло га ни које су ода -
бра ли Мини стар ство кул ту ре и инфор -
ми са ња и вла дин Савет за попу ла ци о -
ну поли ти ку на кон кур су за кам па њу
под сти ца ња рађа ња у Срби ји. Тај кон -
курс био је рас пи сан 4. децем бра 2017.
годи не, а уме сто три пред ви ђе на сло -
га на иза бра но је шест. Одмах након
обја ве о резул та ти ма усле ди ли су број -
ни нега тив ни комен та ри, а на овај кон -
курс је реа го ва ла и пот пред сед ни ца
Вла де и пред сед ни ца Коор ди на ци о ног
тела за род ну рав но прав ност Зора на
Михај ло вић, која је изја ви ла да су чла -
но ви коми си је Мини стар ства кул ту ре
и инфор ми са ња који су бира ли сло га -
не за акци ју под сти ца ња рађа ња про -
ма ши ли тему. Она је иста кла да већи -
на сло га на иза бра них у тој акци ји ста -
вља оба ве зу жена ма да рађа ју, што
може иза зва ти супро тан ефе кат.

Зани ма ло нас је шта наши сугра -
ђа ни мисле о мера ма које су нео п -
ход не да би се пове ћао ната ли тет и
шта је кон крет но нео п ход но да би се
гра ђа ни Срби је одлу чи ли на про ши -
ре ње поро ди це.

МИЛАН БАБИН, пен зи о нер:
– Прво је нео п хо дан стан дард, а

дру го, сада је такво вре ме да се мла -
ди дуго не жене и не уда ју. Један раз -
лог је то што нема ју посао, а ако не

раде, не могу да обез бе де будућ ност.
Доста се ства ри про ме ни ло у одно су
на моје вре ме. Тада смо могли да се
запо сли мо где смо хте ли, а сада мно -
ги мла ди завр ше факул те те и не могу
да нађу рад но место.

КАТА РИ НА СЕВЕ РИ НИ, 
сли кар ка наи ве:

– Нај бит ни је је запо сле ње мла дих.
Сви су шко ло ва ни, памет ни, осва ја ју
прва места по све ту, а посла нема.
Зато мно ги и одла зе из земље. Рани је
је било мно го лак ше наћи посао.
Редов на при ма ња су бит на, јер тре ба
хра ни ти децу, обла чи ти итд.

ВУКИ ЦА ЈОВИЋ, др педа го шких нау ка:
– То је ком плек сно пита ње. Нај лак -

ше је ова ко како смо поче ли – да апе -
лу је мо на жене, а да им ништа не
пону ди мо зауз врат. Жена ма су потреб -
ни сигур ност, посао, добар ста тус и
ништа дру го. Онда би се сва ка жена
на то одлу чи ла. Брак и поро ди ца су
већ дуго у кри зи. Пре ви ше је раз ве де -
них бра ко ва, што исто ути че на такве
ства ри, али је пре суд на сигур ност жене.
Када се осе ћа сигур но, када има свој
посао, када није усло вље на тиме да ће
доби ти отказ када затруд ни, онда ће и
роди ти дете, била у бра ку или не.
Патри јар хал на поро ди ца већ дуго нема
сво ју доми нант ну вред ност коју је нека -

да има ла. Жена је рани је била негде
сигур ни ја него данас. У прин ци пу,
жене су данас нај у гро же ни ја и нај не -
си гур ни ја кате го ри ја у дру штву.

СЛА ЂА НА СИМО НО ВИЋ, 
хемиј ски лабо рант: 

– Бит на је љубав. Мој супруг и ја
смо реши ли да ства ра мо поро ди цу
јер се воли мо. Нарав но да су ста бил -
не финан си је бит не. Без њих не може -
те да одга ја те дете, јер све доста кошта.
Али ако жели те дете, онда ћете се
потру ди ти и да ради те на томе.

НЕНАД ТОМИЋ, дипл. тех нич ки
инже њер: 

– Јуче сам гле дао неку еми си ју у
којој се гово ри ло да је тим који пра -
ти ста ње ната ли те та у Срби ји утвр -
дио да пове ћа ње ната ли те та није уско
пове за но с мате ри јал ним ста њем и
да се више деце рађа у сиро ма шни -
јим сре ди на ма. Поред мате ри јал ног
ста ња, мислим да је потреб но да се
про ме ни свест гра ђа на. Да људи поч -
ну да се пона ша ју и да раз ми шља ју
на дру ги начин.

ЂОР ЂЕ БРКИЋ, рецеп ци о нер:
– Потреб но је више нов ца да би

људи могли боље да живе.

Анке ти ра ла 

Мир ја на Марић Велич ко вић

С. СИМОНОВИЋВ. ЈОВИЋ Н. ТОМИЋ Ђ. БРКИЋ

НАША АНКЕТА

ШТА ЈЕ НЕО П ХОД НО ДА БИ СЕ ПОВЕ ЋАО НАТА ЛИ ТЕТ У СРБИ ЈИ?

Посао и љубав пред у сло ви

К. СЕВЕРИНИМ. БАБИН

ХРОНИКА

МЕЂУ НА РОД НИ ФЕСТИ ВАЛ РУСКЕ САЛА ТЕ

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕТ НА МИЛИ ОН НАЧИ НА

Неко ли ко рече ни ца о кури о зи те ти -
ма. Нај мла ђи уче сник био је сед мо го -
ди шњи Андреа Тисев ски, а нај ста ри ји
Јеле на Савић, с пуних 87 годи на. Нај -
бо ља сала та по оце ни орга ни за то ра
била је она што су је напра ви ли мали
кува ри из шко ле из Новог Сада. За
сле де ћу годи ну орга ни за то ри су наја -
ви ли сала ту за Гини сов рекорд.

У орга ни за ци ји фести ва ла Дру -
штво срп ско-руског при ја тељ ства
„Доси теј Обра до вић” има ло је помоћ
од Мини стар ства одбра не и Тури -
стич ке орга ни за ци је Пан че ва. Обра -
до вић је имао посеб ну жељу да захва -
ли медиј ским спон зо ри ма: Радио-
теле ви зи ји Срби је, РТВ Вој во ди ни,
„Спут њи ку”, Теле ви зи ји Пан че во и
„Пан чев цу”. Инфор ма ци ја о фести -
ва лу дата је у свим окол ним земља -
ма, а мно ге наци о нал не мањи не које
су уче ство ва ле на фести ва лу су сво -
је при ло ге посла ле наци о нал ним
медиј ским кућа ма у земљи и ино -
стран ству.

С. Трај ко вић

За при пре ма ње не посто је
пра ви ла

Поро ди ца на првом месту

Шеста Међу на род на мани фе ста ци ја
„Дани руске сала те” у орга ни за ци ји
Дру штва срп ско-руског при ја тељ ства
„Доси теј Обра до вић” из Пан че ва одр -
жа на је 17. фебру а ра у Дому Вој ске
Срби је у нашем гра ду. Ове годи не било
је око 100 узо ра ка тог кули нар ског спе -
ци ја ли те та, а так ми чи ли су се удру же -
ња, поје дин ци, деца и шко ле.

Сала је била мала за све посе ти о це.
Ради ло се о сто ти на ма.

Воља, љубав, намир ни це
Пред сед ник поме ну тог дру штва Пре -
драг Обра до вић рекао је:

– Руска сала та је кули нар ски спе -
ци ја ли тет за чије при пре ма ње у све ту
не посто је пра ви ла. Једи но пра ви ло
је да не посто је пра ви ла. Све је дозво -
ље но. Мај ка и ћер ка је не пра ве исто.
То је јело коме сва ко дода је нешто
сво је и то је ско ро увек тај на. Зато је
руска сала та неза о би ла зни наци о нал -
ни кули нар ски спе ци ја ли тет на свим
сла вљи ма. У Срби ји је зову кра љи ца
трпе зе. По мно го чему је спе ци фич -
на, па и по томе што се ова сала та у
чита вом све ту зове руска.

Струч на коми си ја и посе ти о ци
могли су да се уве ре у разно вр сност
уку са, а деко ра ци је су већ поста ле
толи ко машто ви те да и оне гово ре о
посеб но сти ове сала те. Комен тар –
добра је ова, али ја је пра вим боље –
и даље је нај че шћи, што и јесте раз -
лог зашто је, пре ма речи ма орга ни за -
то ра, доне та одлу ка да се напра ви
так ми че ње и пока же разно ли кост јед -
ног, наиз глед, јед но став ног кули нар -

прсту рекла нам је да је поред уку са,
који је вео ма важан, нео п ход но да
сала та буде и лепа нао ко.

Ипак, јед на од так ми чар ки нам је
обја сни ла шта је нај бит ни је код при -
пре ма ња овог спе ци ја ли те та:

– Код руске сала те је важно да је
повр ће све же, као и сухо ме сна ти про -
из во ди, а нарав но мајо нез мора да
буде вео ма добар. Пре по ру чу јем да
буде дома ћи, а не купов ни, и врло
често је тај на упра во у мајо не зу.

Кури о зи те ти
Коми си ја је сагла сна да је ове годи не
нај спе ци фич ни ја по уку су била сала -
та с вишња ма уме сто с кра став ци ма,
али због оскуд не деко ра ци је није осво -
ји ла награ ду.

Удру же ње гра ђа на „Посе ти Пан че -
во” орга ни зу је нови сери јал пре да -
ва ња под нази вом „Сто фото гра фи ја
за 100 мину та”, који ће се одр жа ва -
ти Народ ном музе ју Пан че во током
мар та.

На првом пре да ва њу, 6. мар та,
сли кар и бив ши дирек тор Исто риј -
ског архи ва Милан Јак шић гово ри -
ће о изгле ду Пан че ва у 18. и 19.
веку. На дру гом пре да ва њу, 13. мар -

та, нови нар Ненад Жив ко вић пред -
ста ви ће живот на Жит ном тргу, док
ће 20. мар та пре да ва ње о др Михо -
ви лу Томан длу води ти исто ри чар ка
др Ива на Спа со вић. На послед њем
ће бити пред ста вље на Еван ге ли стич -
ка црква као сим бол Пан че ва, о чему
ће гово ри ти Жива на Кре јић.

Сва ко пре да ва ње ће поче ти у 19
сати, а улаз ће бити сло бо дан.

М. М. В.

НОВИ СЕРИ ЈАЛ ПРЕ ДА ВА ЊА

Сто фото гра фи ја 
за 100 мину та

ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА

Како београдски избори
утичу на Панчево?

ског спе ци ја ли те та.
– Овим так ми че њем смо пости гли

да у први план ста ви мо поро ди цу.
Јер, не посто ји заба ва у којој могу
рав но прав ни уче сни ци да буду мама,
бака и дете. Ово је про мо ци ја дома -
ћин ства. Сви изло же ни узор ци су ту
да се поје ду. Нарав но, сви би да про -
ба ју побед нич ке сала те, па као орга -
ни за тор досад нисам успео нијед ну
да про бам. Али имам и ја сво је оми -
ље не: пра ве их моје ћер ке Тама ра и
Софи ја. И не могу да се одлу чим чија
је боља – казао је Обра до вић.

У раз го во ру са уче сни ци ма так ми -
че ња чули смо да су поред основ них
састо ја ка за при пре ма ње руске сала -
те потреб ни воља, љубав, намир ни це,
али и бар један тај ни састо јак који
нико није желео да откри је. Жена
којој је очи то кули нар ство у малом

Прво место у кате го ри ји сред њих шко -
ла осво ји ла је уго сти тељ ска шко ла „Све -
то зар Миле тић” из Новог Сада, а у кате -
го ри ји основ них шко ла пажњу је заслу -
жи ла шко ла „Ђура Јак шић” из Пан че ва.
На дру гом месту је шко ла „Гоце Дел -
чев” из Јабу ке, док је тре ће место при -
па ло шко ли „Васа Жив ко вић”.

У кате го ри ји удру же ња нај бо ље су
биле „Вред не руке Бана та” из Вла ди -
ми ров ца, за њима су се поја ви ле Ново -
се љан ке, а тре ће су биле жене из Кова -
чи це. Дом „Срце у Јабу ци” био је „нај у -
ку сни ји” када се ради о домо ви ма, дру -
го место осво јио је пан че вач ки Герон -
то ло шки цен тар, а тре ћи је био Клуб за
одра сла и ста ра лица Пан че во. Међу
гра ђа ни ма није било диле ма: прво место
при па ло је Мари ји Јовић из Бео гра да,
дру го Пет ки Бабић из Пан че ва, а тре ће
Дра ги њи Јовић из нашег гра да.



За нај у спе шни је роб не и кор -
по ра тив не брен до ве на дома -
ћем тржи шту – нај бо ље изво -
зни ке, тури стич ки сме штај,
мани фе ста ци је, орган ске про -
из во де, као и ста р тап пред у зе -
ћа моћи ће да гла са ју сви гра -
ђа ни Срби је.

На сај ту www.najboljeizsrbi-
je.com отво ре но је елек трон -
ско гла са ње, које ће има ти зна -
ча јан ути цај на избор за при -
зна ње „Нај бо ље из Срби је 2017”

При вред не комо ре Срби је. Гла -
са њем на сај ту потро ша чи има -
ју могућ ност да иска жу став
пре ма вред но сти брен до ва које
кори сте. Нај бо љи роб ни и кор -
по ра тив ни брен до ви, орган ски
про из во ди, мани фе ста ци је,
изво зни ци, тури стич ки сме штај
и ста р тап пред у зе ћа ове годи -
не биће иза бра ни у два де сет
чети ри кате го ри је.

У сва кој кате го ри ји може се
гла са ти за један бренд, а посту -

пак гла са ња је ано ни ман. Гла -
са чи могу да се опре де ле да
подр же избор нај бо љих у свим,
или тек у одре ђе ним кате го -
ри ја ма, пре ма лич ном ста ву.
С јед не адре се елек трон ске
поште може се гла са ти само
јед ном.

„Нај бо ље из Срби је” је тра -
ди ци о нал на акци ја При вред не
комо ре Срби је и од 2004. годи -
не до сада ту титу лу је поне ло
312 добит ни ка. Награ да је мери -

ло успе ха, тржи шне пре по зна -
тљи во сти и пове ре ња потро ша -
ча. У избо ру за пре сти жну титу -
лу „Нај бо ље из Срби је” до сада
је уче ство ва ло више од хиља ду
седам сто брен до ва.

Реги о нал на при вред на комо ра
Јужно ба нат ског управ ног окру -
га у сарад њи с при вред ним дру -
штвом „Liceum iuris” орга ни зу -
је окру гли сто на тему „Меха -
ни зми напла те потра жи ва ња”.
Окру гли сто ће се реа ли зо ва ти
1. мар та, од 11 сати, у про сто -
ри ја ма ПКС – Реги о нал не при -
вред не комо ре Јужно ба нат ског
управ ног окру га у Пан че ву.

Про блем напла те потра жи ва -
ња пре ва зи ла зи окви ре дана -
шњих при ме ње них и при хва ће -

них меха ни за ма напла те. Нај -
ве ћи број нена пла ће них дуго -
ва ња поти че од неа де кват ног
упра вља ња про це си ма напла те
и зато је од изу зет ног зна ча ја
упо зна ва ње са сва ком поје ди -
нач ном фазом упра вља ња тим
про це сом. Има ју ћи у виду да
при вред ни субјек ти има ју вели -
ки про блем с нена пла ти вим
потра жи ва њи ма, При вред на
комо ра Срби је – Реги о нал на
при вред на комо ра Јужно ба нат -
ског управ ног окру га у сарад њи

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

Уче сни ци у панел-диску си ји

су Мла ден Нико лић, суди ја При -
вред ног апе ла ци о ног суда, др
Михај ло Жив ко вић, мена џер
оде ље ња за напла ту потра жи ва -
ња од прав них лица бан ке
„Sociеtе Gеnеrale” а. д., и Дамир
Шите, јав ни извр ши тељ. Више
инфор ма ци ја може се доби ти и
путем теле фо на 024/553-130 или
069/55-31-301, или елек трон ске
поште kontakt@lyceum.rs. При ја -
вљи ва ње се може извр ши ти и
путем имеј ла mirjana.steler@pks.rs,
тел. 343-449.

нај ра до сни ји хри шћан ски пра -
зник Ускрс – каже кустос.

Иде ја да деца пра ве маске
поти че од оби ча ја да се људи
тог дана маски ра ју и да повор -
ке иду насе љем. Маске сим бо -
ли шу зло, а пева њем и шалом
се оно рас те ру је. То су углав -
ном весе ле дру жи не које дома -
ћи ни доче ку ју с радо шћу и дару -
ју их месом, кола чи ма и дру -
гим мрсним про из во ди ма. У
већи ни места се пале ватре, које
су врху нац про сла ве покла да.
Оне се пра ве на глав ном тргу,
пева ју се песме, а поне где се та
ватра и пре ска че. У нашој земљи
се то задр жа ло само у сео ским
сре ди на ма, а понај ви ше се обе -
ле жа ва у Вој во ди ни.

Ради о ни ца „Поклад не маске”
није прва ради о ни ца Педа го -
шког оде ље ња. До сада су реа -
ли зо ва не ради о ни це на који ма
су деца учи ла о обе ле жа ва њу
Ускр са, о тра ди ци о нал ном
укра ша ва њу папи ра и о архе о -
ло ги ји – када су пра вље не
репли ке нео лит ских фигу ри -
ца, а одр жа на су и пре да ва ња
из раз ли чи тих пред ме та.

Пла ни ра но је да у вре ме одр -
жа ва ња „Ноћи музе ја” деца уче
о пра вље њу папи ра, о еко ло ги -
ји и реци кла жи. Од ста рог мате -
ри ја ла ће пра ви ти нешто ново
и ори ги нал но, након чега ће
усле ди ти и изло жба.

су оби ча ји. Наша деца мало зна -
ју о томе, па нам је циљ био да
поред еду ка ци је они напра ве
нешто и сами, по чему ће и пам -
ти ти дола зак у Музеј – обја сни -
ла је мр Алек сан дра Голу бов.

Покла де су ста ри, паган ски
оби чај, који су касни је при хва -
ти ли хри шћа ни. Везу је се за
Сло ве не, а њиме се сла ви дола -
зак про ле ћа. Саме покла де обе -

Азу ки пасуљ (Vigna angula-
ris var. angularis) цењен је
због сво јих нутри тив них и
леко ви тих свој ста ва. Азу ки
пасуљ је ситан пасуљ там -
но цр ве не боје који води
поре кло из Кине. Од дав -
ни на се кори сти у Ази ји како
у кули нар ске, тако и у меди -
цин ске свр хе, а данас је све
попу лар ни ји широм све та.
У нашој земљи има све више
људи који гаје ову врсту
пасу ља, а један од њих је и
Зоран Ата нац ко вић, орган -
ски про из во ђач из Цре па је.
У сло бод ној про да ји може
се наћи у био ду ћа ни ма, али
и у супер мар ке ти ма. У
послед ње вре ме има га у
пону ди и на нашим зеле -
ним пија ца ма.

Плод азу ки пасу ља је
ситан, ком пак тан, црве но -
сме ђе боје, с белим рубом,
слат ка сто-љут ка стог оштр ог
уку са. Сма тра са да добро
делу је на срце, бубре ге, тан -
ко цре во и пан кре ас, деток -
си ку је орга ни зам, поја ча ва
цир ку ла ци ју крви. Мно га
истра жи ва ња дока за ла су да
се кори шће њем азу ки пасу -
ља спо ри је ста ри, побољ ша -
ва здра вље срца, пости же
пре вен ци ја кар ци но ма и
оства ру је нижи ниво холе -
сте ро ла, те пове ћа ва опште
ста ње енер ги је у орга ни зму.
Кори сти се и про тив леу ко -
ре је, дија ре је, еде ма, узне -

ми ре но сти, а ути че и на губи -
так тежи не. Мла ђа попу ла -
ци ја доста кори сти кли јан -
це азу ки пасу ља, за које је
потреб но вре ме ната па ња од
12 сати, након чега ће искли -
ја ти у пери о ду од три до пет
дана. Нај ви шу нутри тив ну
вред ност семе на има ју
седам де се так сати од почет -
ка кли ја ња, након чега се та
вред ност сни жа ва.

При ли ком сетве пре по -
руч љи во је кори сти ти семе
кли ја во сти веће од 70 про -
це на та. Нај че шће се сеје на
раз ма ку 50 x 5 (400.000
биља ка по хек та ру) и два до
три цен ти ме тра у дуби ну.
Дубље се сеје на лак шим, а
пли ће на хлад ни јим и тежим
земљи шти ма. За ова кву сетву
потреб но је око 60 кило гра -
ма семе на по хек та ру. Пре
сетве оба ве зна је ква ли тет -
на ино ку ла ци ја семе на
„нитра ги ном”, „азо то фик си -
ном” или неким дру гим ино -
ку ла то ром семе на.

Тем пе ра тур ни мини мум
за пра вил но кли ја ње и ница -
ње је 10 до 12 сте пе ни Цел -
зи ју са. Кул ти ви ра ње (или
око па ва ње) којим се раз би -
ја поко ри ца и уни шта ва ју
коро ви изво ди се чим биљ -
ке раз ви ју први стал ни лист,
а дру го и тре ће на раз ма ку
од 10 до 15 дана.

Обич но доспе ва за 120
дана, а бере се када су маху -
не зре ле, тј. садр жај вла ге у
зрну је 16 до 20 про це на та.
На сва кој биљ ци у вре ме
уби ра ња могу се наћи жуте
и пот пу но зеле не маху не.
Ста бљи ка може бити бла го
зеле на са зеле ним гор њим
листо ви ма. Што се тиче вре -
ме на бер бе у одно су на оста -
ле мање гаје не маху нар ке,
код азу ки пасу ља вре ме бер -
бе у нашим усло ви ма је
август или сеп тем бар, што
зави си од усло ва спо ља шње
сре ди не. Да би се сма њи ло
оси па ње, бер ба се оба вља у
јутар њим часо ви ма.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 23. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Азу ки пасуљ 
за спо ри је ста ре ње

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

РАДИ О НИ ЦА ЗА ОСНОВ ЦЕ И ПРЕД ШКОЛ ЦЕ

КРЕ А ТИВ НА И ЕДУ КА ТИВ НА ДРУ ЖЕ ЊА
Две ста деце 
из Пан че ва пра ви ло
поклад не маске

Уче ње о тра ди ци ји 
и оби ча ји ма

Педа го шко оде ље ње Народ ног
музе ја Пан че во орга ни зо ва ло је
од 12. до 14. фебру а ра ради о ни -
це за децу под нази вом „Поклад -
не маске”. Кроз шест ради о ни -
ца про шло је око две ста ђака из
основ них шко ла „Ђура Јак шић”
и „Јован Јова но вић Змај” и деце
из врти ћа „Кекец”.

– Народ ни музеј је ради о ни -
цом „Поклад не маске” запо чео
ово го ди шњу сарад њу с про свет -
ним уста но ва ма. Наша иде ја је
да се више укљу чи мо у настав -
ни план и про грам одно сно да
кроз еду ка ци ју и кре а тив ни рад
с децом про ши ри мо она зна ња
која они доби ја ју у окви ру
наста ве – рекла је мр Алек сан -
дра Голу бов, кустос и музеј ски
педа гог.

Како је обја сни ла, ради о ни -
ца на којој су деца учи ла о
покла да ма спа да у пред мет
Народ на тра ди ци ја, у окви ру
којег ђаци уче о веро ва њи ма
нашег наро да.

– О покла да ма се у нашој
земљи мало зна. Више се зна
шта се деша ва у све ту и какви

ле жа ва ју се послед њег дана пре
почет ка вели ког поста.

– Тог дана је трпе за изу зет но
бога та, пози ва ју се при ја те љи,
род би на и сиро ма шни како би
зајед но поје ли мрсну хра ну. Једу
се јаја, мле ко и млеч ни про из -
во ди и тог дана се забо ра вља ју
све увре де и сва ђе. Све оно што
је нека да било лоше, тада се
забо ра вља, како би се ушло у

ОКРУ ГЛИ СТО У РЕГИ О НАЛ НОЈ ПРИ ВРЕД НОЈ КОМО РИ

Меха ни зми напла те потра жи ва ње

У дво ра ни „Апо ло” Дома омла -
ди не у неде љу, 18. фебру а ра,
пети пут је одр жа на мани фе -
ста ци ја „Масле ни ца”, коју је
орга ни зо ва ло Удру же ње Руса
и пото ма ка „Рома шка”.

Орга ни за то ри су при пре ми -
ли богат про грам, у ком су уче -
ство ва ли и деца и одра сли.
Поред тача ка које су изве ле
мажо рет ки ње „Пан че вач ке
лави це”, поје ди нач но су насту -
пи ле и солист ки ње удру же ња
„Рома шка”, које су пред ста ви -
ле тра ди ци о нал не и модер не
руске игре. Наја вље но је и осни -
ва ње ансам бла сло вен ских ига -
ра и позва на су сва заин те ре со -
ва на деца да се при дру же и нау -
че пле со ве сло вен ског наро да.

Вели ки део про гра ма био је
посве ћен заба ви одно сно над -
ме та њу у разним дисци пли на -

ма, као што су ски да ње капе,
над вла че ње коноп ца, так ми че -
ње у брзом једе њу пала чин ки,
као и у баца њу пала чин ки удаљ,
бор ба петли ћа, позна ва ње Руси -
је и ска ка ње у џако ви ма. Сви
побед ни ци су доби ли награ де

углав ном у виду мате ри ја ла за
спре ма ње пала чин ки.

Руси, њихо ви потом ци и сви
љуби те љи руске кул ту ре има -
ли су при ли ку да слу ша ју и
руске песме које је изве ла Ната -
ли ја Биро (кла ви ја ту ре).

– Јако смо задо вољ ни одзи -
вом сугра ђа на, а оно што нас је
при јат но изне на ди ло, јесте дола -
зак Руса из Бео гра да који су
путем дру штве них мре жа сазна -
ли за „Масле ни цу”. Има ли смо
госте из удру же ња руских каде -
та „Бели” из Бео гра да и удру -
же ња Буга ра „Шоп ско оро” из
Пан че ва, с који ма има мо јако
лепу сарад њу – рекла је Ири на
Бог да но вић, пред сед ни ца удру -
же ња „Рома шка”.

Масле ни ца је вер ски и тра -
ди ци о ни пра зник Источ них Сло -
ве на. Пред ста вља про сла ву кра -

ја зиме и слич на је покла да ма
које се прак ти ку ју и у нашој
земљи. Завр шни дан Масле ни -
це је у неде љу пре почет ка вели -
ког поста, а током целе неде ље
која томе прет хо ди забра ње но
је јести месо. Ових седам дана
кори сте се мле ко, сир и дру ги
млеч ни про из во ди, па је овај
пра зник и добио име по масла -
цу. Глав но јело за вре ме Масле -
ни це су пала чин ке.

За ову при ли ку пала чин ке су
при пре ми ли чла но ви удру же -
ња „Рома шка”, као и сугра ђа ни.
Посе ти о ци су ужи ва ли у разним
уку си ма, а након завр шет ка про -
гра ма пре о ста ле пала чин ке
поде ље не су про ла зни ци ма.

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.

ВЕСЕ ЛА НЕДЕ ЉА У „АПО ЛУ”

Обе ле жен тра ди ци о на лан руски пра зник

НАЈ БО ЉЕ ИЗ СРБИ ЈЕ 2017.

Поче ло гла са ње

Удружење „Пагус” представи-
ће пројекат под називом „Кул-
турна стаза Банатске војне гра-
нице” у среду, 28. фебруара,
од 19 сати, у Свечаној сали
Народног музеја Панчево.

Пројекат је покренут са иде-
јом да обухвати културно и
предеоно наслеђе и успоста-
ви едукативну и туристичку
сарадњу између институција,
малих привредника и грађа-
на у сврху развоја руралног
предела и очувања локалног
идентитета.

Након истраживања која су
почела 2013. године реали-
зација пројекта кренула је
2015. године. Овом прили-
ком биће представљен резул-
тат завршене прве фазе, која
обухвата насеља Војловицу,
Старчево, Омољицу, Иваново

и Банатски Брестовац, као и
њихову околину.

Носилац пројекта је удру-
жење „Пагус”, а главни коор-
динатори су мср. инж. Мар-
ко Ивошевић и мср. дизајна
Јелена Кошарић.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА

У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Банатска војна граница

Страну припремила
Мирјана Марић 

Величковић



Удру же ње „Амба са до ри одр -
жи вог раз во ја и живот не сре -
ди не”, уз подр шку Елек тро -
при вре де Срби је, рас пи са ло
је кон курс за еко-рад „Енер -
гет ска ефи ка сност очи ма мла -
дих еко-репор те ра”, на који
до 1. апри ла могу да се при -
ја ве мла ди од 11 до 21 годи -
не. Ауто ри тре ба да истак ну
про бле ме у живот ној сре ди -
ни и да моти ви шу локал ну
зајед ни цу на њихо во реша ва -
ње, а крај њи циљ је да се
реша ва њем локал них про бле -
ма покре ну ини ци ја ти ве за
пре ва зи ла же ње гло бал них
пита ња живот не сре ди не.

Радо ви могу да буду у виду
писа ног есе ја, фото гра фи је
или видео-запи са, а темат ски
тре ба да буду усме ре ни на
меха ни зме сма ње ња потро -
шње енер ги је одно сно ефи -
ка сни ји начин њеног кори -
шће ња (упо тре ба ште дљи вих
уре ђа ја и сија ли ца, побољ ша -
ње изо ла ци је, про ме не нави -
ка при кува њу и пра њу, одно -
сно борав ку у дому уоп ште).
Заин те ре со ва ни могу да при -
ја ве само ста лан или у груп ни

рад, а наци о нал ни жири иза -
бра ће нај бо ље и награ ди ће
прво пла си ра не пре ма ста ро -
сним кате го ри ја ма (11–14
годи на, 15–18 годи на и 19–
21 годи не) и свим кате го ри -
ја ма радо ва (писа ни есеј,
видео-запис, фото гра фи је).

Међу на род ни про грам „Мла -
ди еко-репор те ри” спро во ди
се више од два де сет годи на и
тре нут но у њему уче ству је 35
зема ља. Циљ кон кур са је да
се мла ди оспо со бе да зау зму
став пре ма важним еко ло -
шким пита њи ма, као и да се
упо зна ју са актив но сти ма
локал не само у пра ве у обла -
сти очу ва ња живот не сре ди -
не. Про грам нуди мла дим
енту зи ја сти ма могућ ност да
се њихов глас чује, јер се нај -
бо љи радо ви про мо ви шу на
локал ном и међу на род ном
нивоу. Так ми че ња се орга ни -
зу ју сва ке годи не како би се
мла ди из целог све та охра -
бри ли да напре ду ју, уче, истра -
жу ју и кроз писа ни, фото или
видео запис ука жу на реал не
и тре нут не про бле ме у живот -
ној сре ди ни. З. С.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 23. фебруар 2018.
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ЗОН СКО ШКОЛ СКО ПРВЕН СТВО У ЏУДУ

МАЛИ БОР ЦИ „ОСВО ЈИ ЛИ” КАЧА РЕ ВО
РАС ПИ САН ЕКО-КОН КУРС

Ради локал но, 
мисли гло бал но

Сјај на орга ни за ци ја
тур ни ра

Сле ди покра јин ски
шам пи о нат

Зон ско школ ско првен ство у
џуду, на коме су се над ме та ли
уче ни ци из: Кањи же, Кикин -
де, Жити шта, Зре ња ни на, Кова -
чи це, Вршца, Стар че ва и Пан -
че ва, одр жа но је у уто рак, 20.
фебру а ра, у Кача ре ву.

– У вео ма крат ком року који
смо поста ви ли пред дома ћи на да
орга ни зу је так ми че ње, ЏК Једин -
ство из Кача ре ва пока за ло је да,
иако по посто ја њу млад клуб, може
да при ре ди ова ко вели ко так ми -
че ње на врхун ском нивоу. Због
тога људи из ЏК-а Једин ство заслу -
жу ју све похва ле како од ЏСВ-а,
тако и од Саве за за школ ски спорт
Срби је – рекао је Миро слав Јочић,
пред сед ник Так ми чар ске коми -
си је Џудо саве за Вој во ди не.

Так ми че ње се одви ја ло на три
бори ли шта и све је про те кло у
нај бо љем реду, уз деље ње прав -
де суди ја саве зног ран га.

– Од ове годи не је про ме њен
систем так ми че ња у џуду. Сада
су узра сне кате го ри је за основ -
не шко ле на две годи не – так -
ми че се уче ни ци првих и дру -
гих раз ре да, тре ћих и четвр -
тих, петих и шестих, сед мих и
осмих раз ре да, а сред њо школ -
ци се так ми че у јед ној узра сној
кате го ри ји, од првог до четвр -
тог раз ре да. Тако ђе, ово је први
пут да се орга ни зу ју зон ски тур -
ни ри као ква ли фи ка ци о ни за
реги о нал не. Кон крет но у Вој -
во ди ни има мо чети ри зон ска
тур ни ра, а то су: Срем, Бач ка,

Банат и Град Нови Сад. Прво -
пла си ра не еки пе сти чу пра во
да се 7. мар та у Каћу так ми че
на Покра јин ском школ ском тур -
ни ру, а осва ја чи меда ља с тог
над ме та ња иду на Школ ско
првен ство Срби је – иста кла је
Јеле на Крво пић, члан УО Саве -
за за школ ски спорт Срби је.

Како је иста кла Божа на Анђе -
ло вић, секре тар ЏК-а „Једин -
ство”, било је при сут но пре ко
280 так ми ча ра из Бана та, а на
самом тур ни ру је уче ство ва ло
178 малих бора ца. Поје ди не
кате го ри је су има ле мање од
чети ри так ми ча ра и они су се
ауто мат ски пла си ра ли на
Школ ско првен ство Вој во ди не.

А. Жив ко вић

АКЦИ ЈА НИС-а

Подр шка стар тап 
про гра му

Мини стар за зашти ту живот не
сре ди не изја вио је про шле неде -
ље да ће Репу бли ка Срби ја до
кра ја јуна изра ди ти нацрт пре -
го ва рач ке пози ци је са ЕУ за
Погла вље 27, које се одно си на
живот ну сре ди ну. На про шло -
не дељ ном струч ном ску пу,
орга ни зо ва ном као при пре ма
за пред сто је ће пре го во ре, рече -
но је и да наша држа ва може
да оче ку је одго вор Европ ске
коми си је на пред ло же ни нацрт
тек за годи ну или две. Струч -
ња ци пред ви ђа ју да ће тада,
2020. годи не, бити зва нич но
отво ре ни пре го во ри о том
погла вљу. Наја вље но је да ће
током лета пред став ни ци срп -
ског пре го ва рач ког тима у
сарад њи са Европ ском коми -
си јом ради ти на уса гла ша ва њу
тог доку мен та.

Оно што је очи глед но, јесте
да држа ва још увек није спрем -
на да се ухва ти уко штац са иза -
зо ви ма које доно се пре го во ри
о еко ло шким пита њи ма. Над -
ле жни се прав да ју тиме да се

са отва ра њем Погла вља 27 не
жури, јер желе да земља буде у
пот пу но сти спрем на за то, како
кажу, „нај ва жни је, нај ску пље и
нај ком плек сни је погла вље”. Раз -
лог може бити и то што при -
хва та ње оба ве за наме ће вели -
ку одго вор ност. Наи ме, неке

земље које су поста ле чла ни це
ЕУ, пошто се нису при др жа ва -
ле дого во ре них роко ва, биле су
при ну ђе не да пла ћа ју казне не
пена ле. Сто га је изра да темељ -
не при пре ме пре го во ра јед на
од нај ва жни јих ства ри. Зани -
мљи во је да Срби ја још увек

није завр ши ла про це не ста ња
живот не сре ди не у свим њеним
меди ју ми ма (вода, ваздух и
земља), нити је јасно дефи ни -
са ла стра те ги ју за пре ва зи ла -
же ње еко ло шких про бле ма.
Ујед но, још увек не зна мо коли -
ко ће нас кошта ти (при вре ду и
држа ву) при ла го ђа ва ње стан -
дар ди ма ЕУ у обла сти живот не
сре ди не. Вре ди иста ћи да још
увек није утвр ђен ни пре ла зни
пери од за при ла го ђа ва ње у
одре ђе ним обла сти ма еко ло ги -
је пошто Срби ја поста не чла -
ни ца ЕУ.

Када је реч о финан си ја ма,
незва нич не про це не Мини стар -
ства и Вла де ука зу ју на то да
ће Срби ја мора ти да издво ји
пет на ест мили јар ди евра у
наред них три де сет годи на као
би се, по свет ским стан дар ди -
ма, живот на сре ди на дове ла у
ред. Зва нич ни ци про це њу ју да
ће ЕУ, под одре ђе ним усло ви -
ма, обез бе ди ти поло ви ну те
суме, а оста так ће мора ти да
наба ви Срби ја. З. С.

ПОГЛА ВЉЕ 27

Касни мо у стар ту

Кон курс за кре а тив не радо ве
сред њо шко ла ца из целе Срби -
је на тему Европ ске уни је, под
нази вом „Европ ски днев ник”,
отво рен је до 10. мар та. Реч је о
про јек ту Деле га ци је ЕУ који на
про сто ру наше земље реа ли зу -
је невла ди на орга ни за ци ја Бео -
град ска отво ре на шко ла у окви -
ру про гра ма ЕУ „Дожи ви ЕУ”.
Тема кон кур са је Европ ска уни -
ја и мла ди, одно сно на који
начин мла ди дожи вља ва ју ЕУ
и шта мисле о вели кој европ -
ској поро ди ци. То не под ра зу -
ме ва само пози тив не аспи ра -
ци је, већ сред њо школ ци има ју

при ли ку да изра зе и сво је кри -
тич ко мишље ње, с тим да у
радо ви ма нису дозво ље ни говор
мржње и дис кри ми на ци ја.

Уче ни ци могу да се поза ба ве
гра ђан ским акти ви змом, здра -
вим живо том и нави ка ма, пре -
вен ци јом наси ља, еко ло ги јом
и одр жи вом еко но ми јом, као и
кул ту ром. Као спе ци јал на тема
дата је „Где про шлост сусре ће
будућ ност”, јер ЕУ 2018. годи -
ну обе ле жа ва као годи ну европ -
ског кул тур ног насле ђа. Уко -
ли ко се опре де ле да кре а тив но
изра зе сво ја схва та ња и виђе ње
насле ђа, сред њо школ ци тре ба

да пред ста ве мате ри јал но и
нема те ри јал но бла го сво је
локал не зајед ни це (архи тек ту -
ру, оби ча је, хра ну итд.). Наши
сугра ђа ни могу да се поза ба ве
везом кул ту ре Пан че ва и кул -
ту ре ЕУ. Радо ви могу бити
лите рар ни, ликов ни, нови нар -
ски, фото, видео или мул ти -
ме ди јал ног карак те ра. Ђаци
могу да обра де теме инди ви -
ду ал но или у гру пи уз оба ве -
зно мен тор ство настав ни ка
запо сле ног у сред њој шко ли
коју уче ник или уче ни ци поха -
ђа ју. Тим може да буде саста -
вљен од нај ма ње три осо бе,

или више, међу тим уко ли ко
рад буде награ ђен, само три
осо бе доби ће награ де.

Ове годи не побед ни ци кон -
кур са посе ти ће бес плат но
Будим пе шту, Праг и Беч.
Наград но путо ва ње биће орга -
ни зо ва но у мају. При ја ве на кон -
курс шаљу се на сајт www.evrop-
skidnevnik.rs, сем у слу ча ју када
се кон ку ри ше ликов ним радом
(шаље се искљу чи во поштом).
При сти гле радо ве оце њи ва ће
струч ни жири, а резул та ти так -
ми че ња биће обја вље ни почет -
ком апри ла на горе на ве де ној
веб-адре си. З. С.

ПРО ГРАМ „ЕВРОП СКИ ДНЕВ НИК”

Изра зи мишље ње

Нафт на инду стри ја Срби је у
сарад њи с Цен тром за раз вој
тех но ло шког пред у зет ни штва
и ино ва ци ја од 2. до 4. мар та
орга ни зу је први „НИС хака -
тон”. Рок за при ја вљи ва ње је
25. фебру ар. Пре ма речи ма
над ле жних у НИС-у, кон цепт
хака то на под ра зу ме ва про на -
ла же ње нај бо љег реше ња на
зада ту тему – „У ком прав цу
се може раз ви ја ти кон цепт бен -
зин ских ста ни ца при ме ном
нај но ви јих тех но ло ги ја”. Ово
је при ли ка да тимо ви, који се
састо је од по четво ро уче сни -
ка, кре и ра ју ино ва тив но софт -
вер ско реше ње и пока жу зна -
ња и вешти не из обла сти IT-ја
и дизај на уз бизнис раз ми шља -
ње, кре а тив ност и одлуч ност
да за 48 сати ква ли тет но одго -
во ре на поста вље ни иза зов.

Током так ми че ња уче сни -
ци ма ће пома га ти врхун ски
мен то ри из обла сти про гра -
ми ра ња, мар ке тин га, бизни са

и при пре ме за јав ни наступ.
На тимо ви ма оста је да буду
кре а тив ни и да на иза зов одго -
во ре на ино ва ти ван начин.
Поред нов ча них награ да за
нај бо ље реше ње, посто ји
могућ ност подр шке у даљем
раз во ју и комер ци јал ној при -
ме ни реше ња.

НИС као ком па ни ја која се
зала же за ино ва ци је реа ли за -
ци јом овог так ми че ња насто -
ји да откри је нај но ви је тен -
ден ци је у обла сти услу жних
делат но сти на сво јим бен зин -
ским ста ни ца ма. „НИС хака -
тон” је један од првих кора ка
сарад ње ком па ни је НИС и
Цен тра за раз вој тех но ло шког
пред у зет ни штва и ино ва ци -
ја, а циљ је да НИС оства ри
сарад њу са стар тап зајед ни -
цом. Сви заин те ре со ва ни за
уче шће у „НИС хака то ну”
могу се при ја ви ти на стра ни -
ци www.hackathon.icthub.rs.

З. С.



Од децембра прошле године
на Oдељењу ортопедије панче-
вачке Опште болнице почеле
су да се обављају артроскопске
операције колена, а до 1. фебру-
ара успешно је оперисано седам
пацијената.

Артроскопија је хируршка
процедура која се изводи тако
што се унутрашњост зглоба пре-
гледа и лечи помоћу оптичког
инструмената – артроскопа.
Ова метода се примењује код
оштећења зглобне хрскавице,
нестабилности пателе, рупту-
ре менискуса, упале синови-
јалне мембране и пукнућа лига-
мената колена. Предност ове
минимално инвазивне проце-
дуре је кратак постоперативни
опоравак и самим тим краће
задржавање у болници.

– Након што смо набавили
адекватну опрему и добили

сагласност Министарства здра-
вља, наши ортопеди почели су
успешно да спроводе ове дијаг-
ностичко-хируршке процеду-
ре. У томе су им велику помоћ
пружили инструктори из Кли-
ничког центра Србије – рекла
је др Слађана Ковачевић, пи-
-ар менаџер Опште болнице.

Иначе, прошлог месеца у
болници се запослило 27 нових
радника, међу којима је десет
доктора медицине.

– Веома смо задовољни због
чињенице да смо добили могућ-
ност да запослимо нови млади
кадар. Верујемо да ћемо у скла-
ду са законом и одлуком Мини-
старства здравља бити у при-
лици да у наредном периоду
добијемо дозволу да попуни-
мо још радних места – нагла-
сила је др Слађана Ковачевић.

Поред доктора медицине, у
болници су посао добили и два
административна радника, три
више струковне медицинске
сестре и дванаест медицинских
техничара са средњом струч-
ном спремом.

Петак, 23. фебруар 2018.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Сва ко оште ће ње коже, без
обзи ра на то да ли је наста ло
услед повре де, неструч ног
исти ски ва ња акни или хирур -
шке интер вен ци је, може да
оста ви ожи љак. Cicatrix (ожи -
љак) део је при род ног про -
цес зара ста ња и састо ји се у
ства ра њу фибро зног тки ва
које заме њу је оште ће ну кожу.

Све повре де коже про ла зе
кроз неко ли ко фаза: инфла -
ма тор на фаза, фаза гра ну ла -
ци је, затим епи та ли за ци ја и
на кра ју сазре ва ње ожиљ ка
(цика три за ци ја). Послед ња
фаза тра је од два де сет јед -
ног дана до јед не годи не од
момен та повре де. Сва ку
повре ду кожа сани ра моби -
ли за ци јом свих сна га: пола -
га њем новог кола ге на, део -
бом и мигра ци јом ћели ја
(наро чи то фибро бла ста који

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

Ожиљ ци

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Састој ци: три јаје та, три каши ке шеће ра, две каши ке бра шна и јед -

на каши ка кака оа.

За желе фил: два деци ли тра сока од помо ран џе, јед на до две

каши ке шеће ра и кеси ца жела ти на.

За крем с коко сом: 2,5 деци ли тра мле ка, јед на и по каши ка бра -

шна, пет каши ка шеће ра, кеси ца вани лин-шеће ра, 2,5 деци ли тра

слат ке павла ке и 50 гра ма коко са.

При пре ма: Уму ти ти белан ца, дода ти шећер и жуман ца и на кра -

ју бра шно и какао. Испе ћи кору у мањем пле ху.

Жела тин изме ша ти с неко ли ко каши ка хлад не воде. Загре ја ти

сок, дода ти жела тин и меша ти док се не ото пи. Кад се жела тин рас -

хла ди и поч не да се сте же, сипа ти пре ко охла ђе не коре. Ста ви ти у

фри жи дер да се пот пу но стег не.

Изме ша ти бра шно и шећер с мало хлад ног мле ка, а пре о ста ло мле -

ко загре ја ти да про ври па ску ва ти крем. Кад се охла ди, дода ти уму -

ће ну слат ку павла ку и кокос. Пре ма за ти пре ко охла ђе ног желеа и све

пре ли ти чоко лад ном гла зу ром. Кад се стег не, исе ћи на штан гли це.

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

Кокос-желе штан гли це
про из во ди кола ген), бољим
снаб де ва њем угро же не зоне
крвљу.

Ново тки во ство ре но на
овај начин раз ли ку је се од
окол не коже по изгле ду, али
и по функ ци ји, јер нема дла -
ке нити жле зде. У ожиљ ном
тки ву је мало мела но ци та па
је оно бле ђе од окол не коже.
Посто ји више врста ожи ља -
ка: хипер тро фич ни (испуп -
че ни, црве ни, захва та ју повр -
ши ну ране), кело ид ни (заде -
бља ли, испуп че ни, шире се
ван гра ни ца саме ране) и
атро фич ни (уду бље ња испод
нивоа коже која наста ју убр -
за ном раз град њом кола ге на,
нај че шће после акни или
боги ња).

Ожиљ ци се не могу укло -
ни ти у пот пу но сти, али се
њихов изглед може знат но
убла жи ти разним козме тич -
ким про це ду ра ма. Хемиј ским
ТЦА (три хлор сир ћет на кисе -
ли на) пилин гом, гли кол ном
кисе ли ном, као и микро дер -
мо а бра зи јом може се побољ -
ша ти изглед коже захва ће не
ожиљ ци ма. Код ожи ља ка
пома жу и ласе ри и филе ри
(инјек ци је с хија лу рон ском
кисе ли ном). Ожиљ ке не тре -
ба директ но изла га ти сун цу
у пери о ду од неко ли ко месе -
ци од настан ка, али се и након
тога мора ју шти ти ти од сун -
ца јаким СПФ кре ма ма.

У јужном Бана ту 
у про се ку годи шње
обо ли сед мо ро деце

Нај за сту пље ни ји 
леу ке ми ја, тумо ри
мозга и лим фо ми

Обра ти ти пажњу 
на симп то ме

Један од нај ту жни јих дату ма у
Кален да ру здра вља – Свет ски
дан деце обо ле ле од малиг них
боле сти, 15. фебру ар, успо ста -
ви ла је 2002. годи не Међу на -
род на кон фе де ра ци ја Удру же -
ња роди те ља деце обо ле ле од
рака. Данас се тај дан обе ле -
жа ва у више од 85 зема ља
широм све та.

У Срби ји су прва удру же ња
роди те ља деце обо ле ле од
малиг них боле сти поче ла да
раде раних деве де се тих годи -
на про шлог века. Удру жи ва -
њем и уче њем од ино стра них
удру же ња роди те љи су сте кли
вешти не и зна ња о начи ни ма
и могућ но сти ма пру жа ња подр -
шке деци, њихо вим поро ди ца -
ма, здрав стве ним рад ни ци ма
и бол ни ца ма. На овај начин
роди те љи су при хва ти ли чиње -
ни цу да је поред осла ња ња на
лека ре, леко ве и бол ни це
потреб но да се и сами актив но
укљу че у лече ње сво је деце.

Бол на ста ти сти ка
На ини ци ја ти ву удру же ња роди -
те ља и уз подр шку Мини стар -
ства здра вља, Међу на род ни дан
деце обо ле ле од малиг них боле -
сти у нашој земљи је 2013. годи -
не постао део наци о нал ног
Кален да ра јав ног здра вља. Овај
међу на род ни дан обе ле жа ва се
сва ке годи не с циљем еду ка ци -
је и ефи ка сног спро во ђе ња свих

МЕЂУ НА РОД НИ ДАН ДЕЦЕ ОБО ЛЕ ЛЕ ОД РАКА

РАНО ОТКРИ ВА ЊЕ – ВЕЋА ШАН СА

мера које ће омо гу ћи ти рану
дијаг но сти ку, аде кват ну тера -
пи ју, реха би ли та ци ју и бољи
ква ли тет живо та обо ле ле деце.

Сва ке годи не од малиг ног
тумо ра у све ту обо ли више од
160.000 деце, а више од 90.000
деце умре од неког обли ка рака.
Рак код деце чини од 0,4 до
4% свих малиг них боле сти у
општој попу ла ци ји широм све -
та (у Афри ци 4%, у Евро пи
0,4%, у Срби ји око 0,7%). Упр -
кос добрим резул та ти ма лече -
ња, малиг не боле сти су чак и у
раз ви је ним земља ма и даље
дру ги по уче ста ло сти узрок
смрт но сти код деце узра ста до
14 годи на, одмах иза повре да.

У Репу бли ци Срби ји сва ке годи -
не, у про се ку, три ста четр на е сто -
ро деце узра ста до 19 годи на обо -
ли од неког обли ка малиг не боле -
сти, а око педе се то ро деце изгу -
би бит ку са овом боле шћу. Као и
у већи ни зема ља у раз во ју, и у
Срби ји је гото во две тре ћи не ново -
о бо ле ле деце ста ро до 15 годи на.
У струк ту ри обо ле ва ња у узра сту
до 19 годи на нај за сту пље ни је су
леу ке ми је са 20,4%, тумо ри мозга
са 16,6% и лим фо ми са 12,1%.

На осно ву пода та ка Реги стра
за рак Заво да за јав но здра вље
Пан че во, у Јужно ба нат ском
окру гу годи шње од малиг них
боле сти у про се ку обо ли сед -
мо ро деце и умре про сеч но
дво је деце. Пре ма речи ма прим.
др Љиља не Лазић, дирек тор ке
Заво да за јав но здра вље, током
2015. и 2016. годи не у нашем
окру гу није било реги стро ва -
них умр лих од рака у узра сту
0–19 годи на.

– Нај че шћи малиг ни тумо ри
код деце у нашем окру гу су акут -
не леу ке ми је и лим фо ми, затим
малиг не боле сти лока ли зо ва не
на мозгу, кости ма, меким тки -
ви ма, бубре зи ма и гона да ма. У
послед њих пет-шест годи на уми -
ра ње од малиг них боле сти код
деце нај че шће је реги стро ва но у
узра сту од 15 до 19 годи на, и то
у пре ко 72 посто слу ча је ва, затим
у узра сту 0–4 и у узра сту 10–14
годи на. У узра сној гру пи 5–9
годи на није било смрт них исхо -
да – иста кла је Љиља на Лазић.

Уочи ти зна ке
Ове годи не Међу на род ни дан
деце обо ле ле од малиг них боле -
сти обе ле жен је под сло га ном
„Рано откри ва ње – већа шан -
са”, јер је нај ва жни ји зада так
здрав стве них рад ни ка и шире

дру штве не зајед ни це еду ка ци -
ја деце, адо ле сце на та и њихо -
вих роди те ља како у погле ду
пре вен ци је, првен стве но сти -
ца њем здра вих живот них нави -
ка, тако и у пре по зна ва њу раних
зна ко ва упо зо ре ња и симп то -
ма малиг них боле сти.

Како наво де у Заво ду за јав -
но здра вље, рани зна ци упо зо -
ре ња на потен ци јал но посто ја -
ње малиг ног обо ље ња код дете -
та су: беле тач ки це у оку, нова
разро кост, ново сле пи ло, избо -
че на очна јабу чи ца; кугли це у
сто ма ку и гла ви и вра ту, удо ви -
ма, тести си ма, жле зда ма; нео -
бја шњи во про ду же на тем пе ра -
ту ра пре ко две неде ље; нео бја -
шњив губи так тежи не, бле ди -
ло, умор, ства ра ње модри ца или
крва ре ње; боло ви у кости ма,
згло бо ви ма, леђи ма и лако
наста ли пре ло ми; неу ро ло шки
зна ци – про ме на или погор ша -
ње хода, рав но те же или гово ра,
гла во бо ља која тра је више од
две неде ље с повра ћа њем или
без њега, уве ћа ње гла ве.

У слу ча ју поја ве таквих симп -
то ма тре ба хит но потра жи ти
струч ну меди цин ску помоћ, јер
брза и ефи ка сна рана дијаг но -
сти ка и при ме на стан дард не тера -
пи је омо гу ћа ва ју дуже пре жи -
вља ва ње и има ју бољу прог но зу.ВЕСТИ ИЗ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

Нове операције, 
бројнији кадар

Злат на тра ка сим бол је подр шке обо ле лим мали ша ни ма

ХРАНА ЗА ДУШУ

Љубав на при ча

Дра ги моји, кроз јур ња ву
неси гур ним ста за ма сва ко -
дне ви це жеља за љубав ном
при чом у којој смо срећ ни и
зашти ће ни поста је све изра -
же ни ја.

Под ути ца јем намет ну тих
стан дар да које је нео п ход но
испу ни ти да би нас неко
волео, упу шта мо се у уна -
пред изгу бље ну бит ку, јер је
уве ре ње да љубав при па да
само мла до сти јед но од
наших нај ја че уса ђе них. Вре -
ме је умет ник који на нашем
телу црта лини је и бра зде,
опу шта миши ће и баца сре -
бро у косу, али несе бич но
покла ња мудр ост и топли ну
души.

Само живот но доба у које
смо зага зи ли или уло га коју
смо иза бра ли носи у себи под -
ра зу ме ва не атри бу те про ла -
зно сти, угра ђе не кри зе која
при па да сви ма без изу зет ка,
и нај зна чај ни ји је покре тач
на сулу ду трку у којој сви уче -
ству је мо иако је побед ник
познат и пре њеног почет ка.
Без тра же ња узро ка сла бље -
ња или губље ња неке вешти -
не, емо ци је или моћи, при -
ста је мо на вештач ко под сти -
ца ње илу зи је веч не мла до -
сти, лепо те, пожељ но сти...
Зарад одр жа ва ња и крпље ња
оног што неми нов но про ла зи,
тру је мо себе тре нут ним пуња -
чи ма ега и лажно набил до -
ва не моћи, како бисмо има ли
неко ли ко тре ну та ка при ви да
очу ва но сти и непро ла зно сти.
Поди же мо само по у зда ње

вером у (крат ко трај не) ефек -
те разних зама гљи ва ча ума у
виду пилу ла, инјек ци ја, пре -
па ра та... без којих више не
може мо да зами сли мо живот,
љубав и посто ја ње... Сву
пажњу усме ра ва мо на себе,
ужи ва ју ћи у деј ству нече га за
шта смо уве ре ни да нас чини
мла дим, неза у ста вљи вим и
достој ним љуба ви. Тра же ћи
потвр ду да смо успе ли да
сачу ва мо моћ и мла дост, пре -
ла зи мо гра ни це које смо себи
поста ви ли, повре ђу је мо људе
који нас воле, и то тек тако,
због тога што јесмо, и губи -
мо их због оног у шта се пре -
тва ра мо не при хва та ју ћи себе
и под ра зу ме ва ју ћи њихо ву
љубав зау век.

Тек када се нађе мо у некој
вези у којој је при вид љуба -
ви и моћи једи но битан, осе -
ти мо да то није наша љубав -
на при ча. Да је ула га ње у
одр жа ва ње нео др жи вог нај -
го ра одлу ка, да је могу ће
воле ти и када мудр ост побе -
ди затег ну тост миши ћа.

Љубав на при ча је при ча о
љуба ви, а не о нама, и гра -
ди мо је ула га њем у сре ћу
осо бе с којом смо, с несе -
бич ним дава њем себе без
стра ха од поја ве ста рач ких
пега. Пошто ва ње, подр шка,
жесто ко нави ја ње и кад губи -
мо кроз неке живот не иза -
зо ве једи ни су путо ка зи за
љубав ну при чу која ће нас
над жи ве ти. Зна ти да си узрок
нечи јој сре ћи вре ди више од
свих вештач ких поја чи ва ча
уку са живо та. Ако жели мо
љубав ну при чу по мери наше
душе, допу сти ће мо да је
пишу наши поступ ци пре ма
дру гој осо би. Ако је љубав на
при ча коју пише мо по мери
тела и њего вих моћи, писа -
ће мо је искљу чи во себи. И у
јед ном и у дру гом слу ча ју
пра ви мо сећа ња која ћемо
при зи ва ти све чешће што
нам се живот но путо ва ње
буде бли жи ло кра ју.

Какву ћете љубав ну при чу
писа ти – одлу ка је, као и
увек, на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог



Живот Ели Најт не одвија се
баш онако како је замишља-
ла. Дан је заљубљених, а она
седи на сандуцима у остави
бара и једе нутелу, након што
се њен принц на белом коњу
није појавио на заказаном
састанку наслепо. Како је
дошла дотле? Ближи се три-
десетој, мрзи свој посао,
радије спава или гледа сери-
је на ТВ-у него што излази
или се дружи с људима.
Наравно, сви њени пријате-
љи већ су се скрасили и има-
ју породице и са свих страна
је притискају да и она упо-
зна човека свог живота. Али

то што је сама, не значи да
је и усамљена, зар не?

ДРУШТВО
Петак, 23. фебруар 2018.

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

У про шлом бро ју нашег листа
пита ли смо вас коли ко често
слу ша те кла сич ну музи ку.
„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 „Дина сти ја Меди -
чи – у име кра љи це” Матеа
Стру ку ла 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:

„Кад год се сва ђам с мужем,
бар јед ном недељ но.” 064/1792...

„У послед ње вре ме све чешће,
лепо се сла же с ’бро ма зе па -
мом’ пред спа ва ње.” 064/5111...

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 коју дома ћу сери ју пра те
на теле ви зи ји. Они ће осво -
ји ти по један при ме рак књи -
ге „Р. Ц. Неми нов но” Вла да -
на Мати је ви ћа.

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

„Већ два де сет годи на јед -
не те исте.” 064/1792...

„На РТС-у су сери је које
смо нау чи ли напа мет дав но
поста ле неми нов ност.”
064/2903...

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, 28. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико често
гледате представе?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Алеф” Паула Коеља. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

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

„Алеф” је убедљиво најбоља
књига коју је Коељо написао.
Овај роман зрачи својом
чистотом, једноставношћу и
искреношћу. Као и главни
лик у вољеном „Алхемича-
ру”, Коељо се и у овом рома-
ну суочава са озбиљном кри-
зом вере. На свом духовном
ходочашћу он поново путује,
истражује, повезује се с људи-
ма и околином. Овај роман
је толико узбудљив да чита-
лац ни делић секунде неће
желети да остави читање.

Читајући овај фантастичан
роман, схватате да је сваки
тренутак нови почетак. Иза-
берите промену. Створите
себе поново. Начините сле-
дећи корак. Истражујте.
Откривајте. Верујте у своје
снове. Освојте непознато.
Наставите да постављате
питања и живите с пуном све-
шћу о томе. На тај начин сва-
ки тренутак представља нови
почетак, као и тренутак када
је јунак овог романа упознао

Туркињу Хилал у далеком
Сибиру, на свом духовном
ходочашћу. Дође време кад
осетимо потребу да преиспи-
тамо како проводимо живот,
да видимо да ли смо тамо
где бисмо хтели да будемо и
да ли радимо оно што бисмо
желели да радимо. Коељов
„Алеф” позива нас да преду-
змемо први корак.

„Алеф” Паула Коеља

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Срећне тридесете” Луси Вајн

Два читаоца који до среде, 28. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико вре-
мена проводите у куповини намирница?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Срећне тридесете” Луси Вајн. Најбоље одгово-
ре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу
преузети у књижари „Вулкан”.

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

УЛИЧ НИ ПЕР ФОР МАНС

НЕВИ ДЉИ ВА ГРА НИ ЦА 
Сарад ња Теа тра
„Мимарт” и Кул тур ног
цен тра „Нек тан арт”

На Тргу Ђор ђа Вај фер та у сре -
ду, 21. фебру а ра, одр жан је
умет нич ки пер фор манс под
нази вом „Неви дљи ва гра ни ца”,
који је настао у сарад њи Теа -
тра „Мимарт” и Кул тур ног цен -
тра „Нек тан арт”.

Овај тран сме ди јал ни улич -
ни наступ пред ста вља ком би -
на ци ју теа тра и покре та пре ко
буто игре и пер фор манс арта.

– Пан че во се нала зи на јед -
ној неви дљи вој гра ни ци
изме ђу сред ње Евро пе и Бал -
ка на, а тај поло жај пред ста -
вља и спој раз ли чи тих кул -
ту ра. С дру ге стра не нам је
била зами сао да се децен -
тра ли зу је кул ту ра из Бео гра -
да у мање место. Трг Ђор ђа
Вај фер та, где смо одр жа ли
пер фор манс, капи ја је гра -
да, а ту је и Све ти Јован
Непо мук као заштит ник.
Иде ја је била да буде баш ту,
јер је то про сто јед на гра ни -
ца која спа ја све нас, а која
је неви дљи ва. Илу зи ја, када
поми сли мо да посто ји гра -

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Музи ка за сми ре ње

У галерији Дома омладине у
уторак, 27. фебруара, у 19 сати,
биће отворена изложба радова
полазника Школе карикатуре
коју води Никола Драгаш.

Школа карикатуре Дома
омладине Панчево почела је да
ради у априлу 2016. године с
циљем да се деци приближе
сатира и хумор. Школа је бес-
платна и тренутно броји око
педесет полазника – деце узра-
ста од шест до петнаест годи-
на. Поред гег и портретне кари-
катуре, деца су радила ликовна
решења за филмски плакат, илу-
страцију за насловну страну сво-
је омиљене књиге, маскоту,
маску, илустрације животиња
од слова и геометријских тела,
а највише су се радовала када
су цртала стрип-јунаке као што
су Загор, Морган Лост, Брен-

дон и други. Полазници школе
су у протеклом периоду беле-
жили сјајне резултате на ликов-

ним конкурсима и конкурсима
за карикатуру. Поред радова
који су настали на часовима,

деца су излагала и тематске
радове на значајним манифе-
стацијама, као што су фести-
вал „Fre e dom Art”, „Сланинија-
да” и „Дани Вајферта”. Школа
карикатуре угостила је много-
бројне уметнике и људе из све-
та уметности, карикатуре и сати-
ре, а полазници су своје радове
објављивали у разним дечјим
часописима и публикацијама.

На изложби радова полазни-
ка Школе карикатуре Дома омла-
дине биће изложени цртежи деце
која похађају прву и напредну
групу школе. Свака група броји
по двадесет пет полазника и сва-
ко од њих изложиће свој најбо-
љи рад. У каталогу који је штам-
пан поводом изложбе наћи ће
се имена свих излагача и најбо-
љи радови полазника Школе
карикатуре. М. М. В.

ГАЛЕРИЈА ДОМА ОМЛАДИНЕ

Излажу полазници Школе карикатуре

У Галерији савремене уметно-
сти у понедељак, 26. фебруа-
ра, биће отворена изложба сли-
ка, објеката и инсталација
„Сушено месо” Александра
Јестровића Јамесдина.

„Сушено месо” је серија радо-
ва настајалих у прекидима у
протеклих шест година. У сли-
кама су страхови накупљани
годинама, укрштани с медиј-
ским сликама и сликарским
цитатима. Радови нису унапред
планирани као серија, негo су
настајали спонтанo, те је реа-
лизација ишла у више праваца
(класичне слике, слике објек-
ти, пачворк, инсталације).

Назив изложбе је изведен из
комбинације чињенице да су

све слике прошле процес суше-
ња, да ће евентуално висити
на зидовима, а да је на њима
можда најзанимљивији тај код
сликара омиљени процес црта-
ња и сликања меса. Радови
изложени заједно сугеришу
неко предосећање апокалипсе
и на њих је доста утицало одгле-
даних седам сезона серије „Wal -
king Dead”, али и романи Бори-
слава Пекића. У његовим радо-
вима визије су повезане и са
актуелним ситуацијама, али се
не баве директно њима због
постизања уметничке слободе
у третирању теме. Начин сли-
кања је у ствари повређивање,
парање и кидање мотива и неко
уживање у том поступку, што

је у ствари недостатак емпати-
је коју уметник примећује код
себе, а и код других, што је
овде могуће или заразна болест
или пројекција његовог стања
на околину. Иронија којом су
радови прожети у ствари је нео-

пходна дистанца да би се ови-
ме уопште и бавио.

Александар Јестровић Јамес-
дин рођен је 1972. године у
Загребу (СФРЈ), дипломирао је
на Сликарском одсеку Факул-
тета ликовних уметности у Бео-
граду 2000. године, у класи про-
фесора Чедомира Васића. Годи-
не 2016. одбранио је мастер на
институту „Art in Con text” УДК
Берлин. За свој рад је добио
награду Фондације „Величко-
вић” за цртеж, награду Култур-
ног центра Београда на Окто-
барском салону и награду за
сликарство „Риста и Бета Вука-
новић” Факултета ликовних
уметности у Београду.

М. М. В.

СЛИКЕ, ОБЈЕКТИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ АЛЕКСАНДРА ЈЕСТРОВИЋА ЈАМЕСДИНА

Изложба „Сушено месо”

ни ца изме ђу нас, кул ту ре,
нау ке и све га оста лог – рекао
Пан че вац Мар ко Нек тан.

Пер фор манс је при ву као
пажњу про ла зни ка, који су
застај ки ва ли и поку ша ва ли да
схва те о чему се ради.

– Када је пер фор манс у пита -
њу, не би тре ба ло да раз ми шља -
мо гла вом, већ срцем. Оно што

осе ти мо је оно пра во, јер пер -
фор манс није кла сич на пред ста -
ва у којој је све јасно. Нео п ход но
је да сами ство ри мо импре си ју и
иако ће сва ко мисли ти дру га чи -
је, сви ћемо осе ти ти исто – обја -
снио је Нек тан.

Он је додао да у овом пер -
фор ман су вели ки ути цај има
буто умет ност, у којој је први

корак скла ња ње маске ега, јер
је он носи лац раци ја и раз ми -
шља ња.

Пер фор манс су изве ли
Лиди ја Анто но вић, Нела Анто -
но вић и Мар ко Нек тан, а про -
је кат су подр жа ле Неза ви сна
кул тур на сце на и Тури стич ка
орга ни за ци ја Пан че во.

М. Марић Величковић



У Специјалном суду у Београ-
ду почело је изношење завр-
шних речи у судском процесу
против петорице оптужених за
убиства Београђанина Николе
Бојовића и нашег бившег сугра-
ђанина Милоша Видаковића.

Видаковић је убијен у једној
дискотеци у Будви 2. августа 2013.
године после поноћи, када му је

нападач пришао с леђа и испа-
лио у њега три метка из пишто-
ља, после чега је одмах побегао.

Један од оптужених, Милош
Војновић, признао је да је он
то урадио. После тога, у јулу
прошле године, нагодио се с
Тужилаштвом за организова-
ни криминал да сведочи про-
тив свих оптужених како би

добио само десетогодишњу
казну затвора (да то није ура-
дио, претила би му казна до
четрдесет година).

Суђење оптуженима за уби-
ства Видаковића и Бојовића
почело је 27. децембра 2016.
године, а ових дана треба да
буде донета првостепена пре-
суда. Очекује се да ће после

тога бити расветљено и шта је
био мотив за убиство Видако-
вића, јер је то још увек нејасно.

Одав но није новост то да у
нашем гра ду има људи који у
сво јој мржњи пре ма пси ма и
мач ка ма иду толи ко дале ко да
их туку, муче и оста вља ју нај -
ја че отро ве на јав ним повр ши -
на ма да би их тро ва ли, иако
тиме могу да угро зе малу децу.
Међу тим, про шлог четврт ка,
15. фебру а ра, испред вете ри -
нар ске амбу лан те „Сну пи” у
Ули ци Жар ка Зре ња ни на 55
деси ло се нешто што је запа -
њу ју ће по мржњи и мон стру о -
зно сти. Засад непо зна та осо ба
или више лица на том месту
оста ви ли су хра ну за псе напу -
ње ну ексе ри ма.

У саоп ште њу запо сле них у
амбу лан ти које је обја вље но на
„Феј сбу ку” пише да је, по све -
му суде ћи, то ура ђе но због паса
који живе на обли жњем гра -
ди ли шту, а о који ма се ста ра ју
рад ни ци који ту раде и запо -
сле ни у тој амбу лан ти.

„’Хра на’ је оста вље на када је
поче ла пра знич на пау за, у вре -
ме док није ради ла амбу лан та,
и није било нико га од рад ни ка
на гра ди ли шту. У дану када
смо опет поче ли да ради мо,
један од паса је појео комад те

хра не. На сре ћу, на вре ме смо
то при ме ти ли и спа сли га сигур -
не смр ти у нај стра шни јим
мука ма тако што смо га нате -
ра ли да повра ти оно што је
појео. Да смо којим слу ча јем
то ура ди ли само пет мину та

касни је, сигур но не би пре жи -
вео. Апе лу је мо на све ком ши је
да добро пазе на сво је љубим -
це и да воде рачу на да не поје -
ду нешто ова ко”, пише у саоп -
ште њу.

У њему се може про чи та ти
и да су при пад ни ци поли ци је
после оба ве ште ња о ово ме иза -
шли на лице места и извр ши -
ли уви ђај. Под се ћа мо, пан че -
вач ки поли цај ци су пре две
годи не, кра јем авгу ста, про на -
шли и откри ли нашег сугра ђа -
ни на који је крв нич ки пре ту -
као пет паса, од којих је један
уги нуо, а оста ле је стр пао у
џак, који је бацио у кон теј нер.
Надај мо се да ће и сада бити
ефи ка сни и откри ти оног ко је
у хра ну за живо ти ње ста вљао
ексе ре. Под се ћа мо да је муче -
ње и зло ста вља ње живо ти ња
кажњи во и да је за то могу ће
изре ћи дво го ди шњу казну
затво ра.

Вој ска Срби је и Мини стар -
ство одбра не наше земље рас -
пи са ли су кон кур се за упис
на Вој ну ака де ми ју, Меди -
цин ски факул тет ВМА и у
сред ње вој не шко ле. Они ће
тра ја ти до 31. мар та, а пред -
ви ђе но је да се у Вој ну гим -
на зи ју и Сред њу струч ну вој -
ну шко лу при ми 135 уче ни -
ка, на Вој ну ака де ми ју 87
каде та, а на Меди цин ски
факул тет ВМА њих 25.

Мла ди ћи и девој ке који
желе да кон ку ри шу за упис
у вој не шко ле мора ју на вре -
ме да под не су при ја ву у цен -
три ма Мини стар ства одбра -
не на тери то ри ји где живе.
Уз при ја ву тре ба при ло жи ти
нео п ход ну доку мен та ци ју.

Детаљ ни је инфор ма ци је о
нео п ход ним усло ви ма који се
мора ју испу ни ти и о потреб -
ној доку мен та ци ји могу ће је
наћи у новом бро ју вој ног мага -
зи на „Одбра на”, као и на сај -
то ви ма Мини стар ства одбра -
не (www.mod.gov.rs), Вој не
ака де ми је (www.va.mod.gov.rs),
Вој но ме ди цин ске ака де ми је
(www.vma.mod.gov.rs) и Вој -
не гим на зи је (www.gimnazi-
ja.mod.gov.rs). Кон курс за Вој -
ну гим на зи ју тра је до 15. мар -
та, а за Сред њу струч ну вој ну

шко лу, Вој ну ака де ми ју и
Меди цин ски факул тет Вој но -
ме ди цин ске ака де ми је до 31.
мар та.

За вре ме шко ло ва ња уче -
ни ци ма и каде ти ма обез бе -
ђе ни су бес пла тан сме штај и
исхра на у интер на ти ма Вој -
не ака де ми је и Вој не гим на -
зи је, као и цело куп на настав -
на лите ра ту ра, капа ци те ти
Спорт ског цен тра, библи о те -
ке и интер нет цен тра.

По завр шет ку шко ло ва ња
каде ти сти чу висо ко обра зо -
ва ње и струч но зва ње које је
про пи са но акре ди то ва ним сту -
диј ским про гра ми ма. Након
успе шно завр ше ног шко ло ва -
ња на Вој ној ака де ми ји и на
Меди цин ском факул те ту ВМА
при ма ју се у про фе си о нал ну
вој ну слу жбу и уна пре ђу ју у
чин пот по руч ни ка.

Вој на ака де ми ја и Вој на гим -
на зи ја ће за вре ме тра ја ња кон -
кур са сва ке субо те орга ни зо ва -
ти акци ју „Отво ре на вра та”. Тада
ће сви заин те ре со ва ни бити у
при ли ци да посе те те шко ле и
непо сред но се упо зна ју с њихо -
вим капа ци те ти ма и могућ но -
сти ма. Запо сле ни ће им пру -
жа ти све потреб не инфор ма -
ци је у вези с кон кур сом и усло -
ви ма живо та и рада.

ХРОНИКА
Петак, 23. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Уни фор ма поли ца ја ца
мора да буде чиста,
уред на и испе гла на

Док раз го ва ра ју с
циви ли ма, запо сле ни
у МУП-у мора ју да 
их осло вља ва ју са
„госпо ди не” 
и „госпо ђо”

Не сме ју да пуше
или да жва ћу 
жва ка ћу гуму

Уни фор ми са ни поли цај ци не
могу да носе видљи во истак -
ну те нару кви це, огр ли це или
лан чи ће, осим јед ног прсте на
или бур ме на руци. Мушкар -
ци ма су забра ње не и мин ђу ше,
а жена ма је дозво ље на само по
јед на на оба ува, али искљу чи -
во ако су неу па дљи ве боје, вели -
чи не и обли ка.

Ово је само део пра ви ла о
који ма ће убу ду ће мора ти да
воде рачу на поли цај ци и оста -
ли који раде у МУП-у на осно -
ву Пра вил ни ка о начи ну пона -
ша ња и лич ном изгле ду поли -
циј ских слу жбе ни ка и дру гих
запо сле них у Мини стар ству уну -
тра шњих посло ва. Тај доку ме -
нат, који је пот пи сао Небој ша
Сте фа но вић, први човек МУП-
а, обја вљен је ових дана у „Слу -
жбе ном гла сни ку Срби је”, а сту -
па на сна гу 22. фебру а ра.

У Пра вил ни ку има још чла -
но ва који регу ли шу спољ ни
изглед при пад ни ка поли ци је и
оста лих запо сле них у Мини -
стар ству уну тра шњих посло ва.
Као обра зло же ње за то наве де -
но је да запо сле ни у МУП-у не
сме ју да сво јим лич ним изгле -
дом и начи ном оде ва ња нару -
ша ва ју углед тог мини стар ства.

Због тога се у Пра вил ни ку
може про чи та ти и да су
мушкар ци поли цај ци дужни да
одр жа ва ју косу уред ном, да воде
рачу на да она не покри ва усну

ВРХ МУП-а ПРО ПИ САО ИЗГЛЕД И ПОНА ША ЊЕ ПОЛИ ЦА ЈА ЦА

ЗАБРА ЊЕ НЕ ДУГА КОСА И НАПАД НА ШМИН КА

шкољ ку и не пада на краг ну и
да зулу фи не пре ла зе поче так
реси це усне шкољ ке.

Поли цај ке које носе уни фор -
ме мора ју води ти рачу на да им
коса не пада пре ко раме на.
Дужа коса мора да се везу је
при клад ном гуми цом и при -
чвр шћу је шна лом неу па дљи ве
боје и обли ка. Шишке не сме ју
да вире испод обо да шеши ра
или кач ке та. Поли цај ци који
носе уни фор ме, али и дру ги
запо сле ни у МУП-у не могу
има ти дугач ке нок те, а поли -
цај ке и слу жбе ни це нок те обо -
је не раз ли чи тим и флу о ре -
сцент ним боја ма.

При пад ни ци поли ци је и дру -
ги запо сле ни у МУП-у биће
непри клад но оде ве ни ако носе
крат ке пан та ло не, поце па не
фар мер ке или оне са упа дљи -
вим закр па ма. Што се тиче при -
пад ни ца  МУП-а, оне неће сме -
ти да носе оде ћу с вели ким
декол те ом, бре те ла ма, отво ри -
ма на леђи ма, сто ма ку и дру -
гим дело ви ма тела, непри ме -
ре но крат ке сук ње и хаљи не с
вели ким шли це ви ма које
откри ва ју дело ве тела.

ДО КРА ЈА ИДУ ЋЕГ МЕСЕ ЦА

Вој не шко ле упи су ју 
нове пола зни ке

На листи забра ње не гар де -
ро бе за поли цај ке и оста ле при -
пад ни це леп шег пола које су
запо сле не у МУП-у нала зе се и
про вид на оде ћа и она са упа -
дљи вим апли ка ци ја ма, као и
тре нер ке, пати ке и папу че.
Дама ма које раде у МУП-у
забра ње но је и ноше ње пир -
син га и дру гих непри клад них
мод них дета ља на вид ним
мести ма, а шмин ка мора да им
буде дис крет на.

При пад ни ци МУП-а у уни -
фор ми на јав ном месту не могу
да носе нао ча ре за сун це упа -
дљи вих боја и обли ка (осим
оних са диоп три јом), уре ђа је
са слу ша ли ца ма за репро дук -
ци ју сли ке и зву ка (осим
handsfree уре ђа ја), као и раз не
кесе, џако ве, веће паке те и дру -
ге пред ме те, осим када је то
потреб но за врше ње поли циј -
ских посло ва.

Посеб но је важно да уни фор -
ме које носе поли цај ци мора ју
да буду уред не, чисте и испе -
гла не. Тако ђе, они не сме ју да
носе бра ду, а дозво ље но им је
да има ју брко ве, али уз услов
да буду одре ђе не дужи не. Изу -

Страну припремио
Михајло

Глигорић

зе так су поли цај ци који раде у
циви лу. Они сме ју да носе и
бра ду и брко ве, али уз услов да
буду уред ни и да нису дужи
него што је дозво ље но.

У делу Пра вил ни ка о начи -
ну пона ша ња и лич ном изгле -
ду запо сле них у МУП-у пре -
ци зи ра но је и како мора да се
одви ја њихо ва кому ни ка ци ја с
циви ли ма. Ту се наво ди да они
мора ју да им пер си ра ју и да
им се, у зави сно сти од њихо -
вог пола, обра ћа ју са „госпо -
ди не” или „госпо ђо”.

Док раз го ва ра ју с гра ђа ни -
ма, поли цај ци не сме ју да жва -
ћу жва ка ћу гуму, да пуше, нити
да у руци држе цига ре ту. У кон -
так ти ма с њима мора ју да буду
при стој ни, одме ре ни и одлуч -
ни и да увек буду спрем ни да
им помог ну.

Ако осе ћа ју жељу да запа ле
цига ре ту, поли цај ци мора ју да
иза бе ру при кла дан тре ну так и
место на коме нису упа дљи ви.
Исто важи и за кон зу ми ра ње
хра не и без ал ко хол них соко ва.
Поли цај ци не сме ју да дола зе
на посао пија ни или под ути -
ца јем нар ко ти ка.

НЕВИ ЂЕ НО ДИВЉА ШТВО НАД ЖИВО ТИ ЊА МА

Напу ни ли ексе ри ма хра ну за псе 

ОВИХ ДАНА У СПЕЦИЈАЛНОМ СУДУ

Крај суђења за убиство Милоша Видаковића

Један погинули и четворо
повређених биланс је тешке
саобраћајне несреће која се
десила у Старчеву 19. фебру-
ара у вечерњим часовима.

Према информацијама из
Основног јавног тужилаштва,
настрадали (1998) и повређе-
ни били су у аутомобилу с
таблицама Сремске Митрови-
це. То возило је током вожње
у правцу центра села у Војво-
ђанској улици у пуној брзини

слетело с пута, ударило у дрво,
а затим се преврнуло на кров.

Због чега се то догодило,
утврдиће истрага, а смрска-
ни аутомобил је послат на
ванредни технички преглед
како би се испитало да ли је
био исправан. Поред тога,
Општинско јавно тужила-
штво наредило је да возач
аутомобила, који је један од
повређених, буде подвргнут
алко-тесту.

У СТАРЧЕВУ, 19. ФЕБРУАРА

Трагичан 
саобраћајни удес



Банат ски Бре сто вац: Чла но -
ви Удру же ња пољо при вред -
ни ка „Бре сто вач ки рата ри” су
на послед њем састан ку, поред
оста лог, доне ли одлу ку да у
соп стве ној режи ји рав на ју ата -
р ске путе ве. Поче ла је сана -
ци ја глав ног колек тор ског
кана ла. Након оба вље не нео -
п ход не про це ду ре уско ро ће
поче ти радо ви на уре ђе њу све -
ча не сале, за коју је већ купље -
но три де сет сто ли ца.

Банат ско Ново Село: Музи -
чар Жани јел Шубља и коре о -
граф Мари ја Вуко слав че вић
про те клог викен да одр жа ли
су 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 ли су у четвр так, 15. фебру -
а ра, на „Сла ни ни ја ди”.

Доло во: Два де се та „Вина ри ја -
да” завр ше на је 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 дан Све -
тог Три фу на. Још јед на у низу
жур ки наме ње на љуби те љи ма
музи ке из деве де се тих годи -
на, као и разних тех но-жанр -
о ва, биће одр жа на у петак, 23.
фебру а ра, од 21 сат, у дис ко -
те ци Дома кул ту ре.

Гло гоњ: Вода из сео ске мре -
же одско ра је и зва нич но
исправ на за кон зу ма ци ју. КУД
„Весе ли ја” одр жао је годи -
шњу скуп шти ну у поне де љак,
19. фебру а ра. Књи жев ник
Недељ ко Тер зић из Срем ске
Митро ви це покло нио је пре -
ко педе сет књи га библи о те -
ци Дома кул ту ре.

Ива но во: Дан матер њег јези ка
одр жан је у сре ду, 21. фебру а -
ра, у Дому кул ту ре, када се
гово ри ло на више од десет јези -
ка. Ива нов ча ни ну Јози Дамја -
но ву хит но су потреб ни тром -
бо ци ти АБ крв не гру пе, а сви
људи добре воље који могу да
помог ну тре ба да се јаве на
теле фон 063/105-90-91.

Јабу ка: Ево ци ра ње успо ме на
на три де сет годи на од сни -
ма ња чуве не еми си је „Зна ње
– има ње” биће упри ли че но у
неде љу, 25. фебру а ра, од 18
сати, у вели кој сали Дома кул -
ту ре. Том при ли ком биће еми -
то ва ни сачу ва ни сним ци, а
про грам ће води ти Мило рад
Мак си мо вић. Истог дана,
пово дом три деце ни је од бра -
ти мље ња с местом Пар ме нац,
доћи ће и деле га ци ја те месне
зајед ни це.

Кача ре во: Три де сет прва „Сла -
ни ни ја да” одр жа на је у сре -
ду, 14. фебру а ра, и уз мно -

штво разно вр сних садр жа ја
потра ја ла је до неде ље, 18.
фебру а ра.

Омо љи ца: Про мо ци ја моно -
гра фи је Сло бо да на Петров -
ског под нази вом „Сокол ски
покрет” при ре ђе на је у сре ду,
21. фебру а ра, у Дому кул ту -
ре. Истог дана је деле га ци ја
сачи ње на од пред став ни ка те
уста но ве и локал ног удру же -
ња жена, пово дом Дана матер -
њег јези ка, поло жи ла венац
испод спо мен-бисте посве ће -
не Вуку Кара џи ћу, а у шко ли
је одр жа но так ми че ње под
нази вом „Чита ли ћи”.

Стар че во: Пред ста ва позо ри -
шта из Ниша под нази вом
„Деч је игра ри је” изве де на је
у сре ду, 14. фебру а ра, у Дому
кул ту ре. Чла но ви ОИ „Надел”
про те клог викен да уче ство -
ва ли су на так ми че њу „Изви -
ђа чи пева ју” у бео град ском
кул тур ном цен тру „Вла да
Дивљан”, а вод „Бели вуко -
ви” зау зео је дру го место. Дру -
штво пче ла ра одр жа ће годи -
шњу скуп шти ну у неде љу, 25.
фебру а ра, од 15 сати, у Ватро -
га сном дому.

Петак, 23. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 
Асфал ти ра ње 
при о ри тет Јабу ча на 
и Гло го ња ца

Улеп ша ва ње 
тами шке оба ле

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.

О томе с каквим су нада њи -
ма први људи месних зајед ни -
ца ушли у ову годи ну, било је
нај пре речи у про те клом бро ју
када су о томе гово ри ли пред -
став ни ци јужних села, а сада
ће инве сти ци о не пер спек ти ве
сво јих места пре до чи ти пред -
сед ни ци севе ро за пад них месних
зајед ни ца – Гло го ња и Јабу ке.

Рекон струк ци ја водо вод не
мре же
Слав ко Јова нов ски, први човек
гло гоњ ске месне скуп шти не,
исти че да ће спи сак ово го ди -
шњих радо ва умно го ме зави -
си ти од уго во ра о јав но-при -
ват ном парт нер ству, који се
тре нут но уоб ли ча ва у Град ској
упра ви Пан че во.

– На осно ву пре ли ми нар них
дого во ра, у фоку су ће бити
асфал ти ра ње. При о ри тет је
поста вља ње те твр де под ло ге у
целој Прво мај ској ули ци, у
дужи ни од два кило ме тра. За
њу има мо сву про јект но-тех -
нич ку доку мен та ци ју, коју
бисмо, уко ли ко се оства ри пла -
ни ра но, током ове годи не могли
да изра ди мо и за Млин ску ули -
цу. Поред тога, има мо спрем -
не про јек те за неко ли ко „репо -
ва”, то јест дело ва ули ца које
нису у пот пу но сти пре кри ве не
асфал том, као што су Школ -

СЕЛО

ОВО ГО ДИ ШЊИ ИНВЕ СТИ ЦИ О НИ ПЛА НО ВИ МЕСНИХ ЗАЈЕД НИ ЦА (2)

У ФОКУ СУ УРЕ ЂЕ ЊЕ УЛИ ЦА

Страну припремио

Јордан
Филиповић

УЧЕ НИ ЦИ МНО ГИХ ШКО ЛА У ПОСЕ ТИ ИВА НО ВУ

Заче ће обра зов ног
тури зма?

ска, ЈНА и 29. новем бра. Нада -
мо се и да ће Град наста ви ти да
кон ку ри ше код Покра јин ског
секре та ри ја та за пољо при вре ду,
водо при вре ду и шумар ство за
про ду же так рекон струк ци је
водо вод не мре же. У пита њу је
заме на азбест них цеви поли е -
ти лен ским цеви ма, а досад је
ура ђе но нешто више од тре ћи -
не посла – наво ди први човек
гло гоњ ске скуп шти не.

Он дода је и да посто је инве -
сти ци је за које су финан сиј ска
сред ства рани је одо бре на, а
нису реа ли зо ва на, па оче ку је
да ће се то изве сно дого ди ти
током насту па ју ће сезо не.

– У првом реду ради се о
попло ча ва њу пла тоа око ново -
и згра ђе не капе ле на гро бљу,
чиме би овај обје кат добио упо -
треб ну дозво лу. Затим би тре -
ба ло да покри је мо сео ску пија -
цу, као и да конач но оза ко ни мо

ново и згра ђе ну згра ду Дома кул -
ту ре – исти че Јова нов ски.

Пред сед ник гло гоњ ске скуп -
шти не каже да би нов цем из
град ског буџе та наме ње ним за
функ ци о ни са ње Месне зајед -
ни це тре ба ло да буде наста вље -
на изград ња тро то а ра у цен тру
села за које посто је про јек ти.
Оче ку је се и обна вља ње деч јег
игра ли шта у пар ку, затим уре -
ђе ње изле ти шта на Тами шу –
попу лар не „ске ле”, као и наси -
па ње коло во за туца ни ком, у
скла ду с могућ но сти ма, тамо
где је то нео п ход но.

Деч ја игра ли шта
Нешто јужни је, у Јабу ци, тамо -
шњи пред сед ник Сло бо дан
Илић, у погле ду већих инве -
сти ци ја, наја вљу је уре ђе ње
неко ли ко ули ца.

– Гото во је сигур но да ћемо
ради ти заце вље ње кана ла и пар -
кинг с тро то а ром испред обда -

ни шта у Ули ци Гоце Дел че ва.
Нада мо се да ће нам Град иза -
ћи у сусрет и када је реч о Змај
Јови ној, коју тре ба да асфал ти -
ра мо од шко ле до гро бља, у
дужи ни од бли зу три ста мета -
ра. Исти слу чај је с Вар дар ском
ули цом, једи ном у селу без поме -
ну те твр де под ло ге. И тамо ће
се по свој при ли ци током годи -
не на око сто мета ра, у бли зи ни
Цен тра за реха би ли та ци ју, зацр -
не ти асфалт – наја вљу је Илић.

Он каже да би се у овој гра -
ђе вин ској сезо ни могло оче ки -
ва ти и крпље ње рупа, затим
изра да нових деч јих игра ли -
шта и бар јед ног спорт ског тере -
на, као и наста вак уре ђе ња
тами шке оба ле.

Тако ства ри сто је у два поме -
ну та пан че вач ка места, а у
наред ном бро ју истим пово дом
гово ри ће први људи Кача ре ва,
Новог Села и Доло ва.

Ђаци виших раз ре да бре сто -
вач ке основ не шко ле „Олга
Петр ов” бора ви ли су од 8. до
13. фебру а ра у при ја тељ ској
посе ти месту Видем код Пту ја.
Они су срдач но доче ка ни у сне -
гом покри ве ном сло ве нач ком
места шцу и тамо су про ве ли
неза бо рав не дане у дру же њу с
вршња ци ма. А дома ћи ни су
њима у част орга ни зо ва ли зани -
мљи ве про гра ме, попут при -
ред бе, зајед нич ких часо ва или
спорт ских дана гру два ња и
кугла ња. Бре стов ча ни су оби -
шли и Птуј ски дво рац и били
чак и „спа ринг-парт не ри” Деја -
ну Заве цу, при зна том сло ве -
нач ком спор ти сти и свет ском
прва ку у бок су.

Посе та поме ну том гра ду на
Дра ви дога ђа ла се у вре ме међу -
на род ног кар не ва ла позна тог
као „Курен то ва ње”, који је
добио назив по тра ди ци о нал -
ној сло ве нач кој масци, увр ште -
ној на Уне ско ву листу нема те -
ри јал не кул тур не башти не.

Бре стов ча ни су на тој мани -
фе ста ци ји има ли зајед нич ку
тач ку са чла но ви ма дома ће тру -

пе „Демо ни”, који су шест годи -
на уче ство ва ли на кар не ва лу у
нашем гра ду. Они су госте упо -
зна ли с начи ном изра де поме -
ну тих маски Курен та и зна ча -
јем очу ва ња тра ди ци је за кул -
тур ни иден ти тет јед ног наро да.

Жите љи пан че вач ког села
одсе ли су код сло ве нач ких
поро ди ца, које су их упо зна ле
и с Мари бо ром, при вред ним и
кул тур ним цен тром реги о на,
као и с фабри ком у којој се

пра ве кроф не, јед но од обе -
леж ја кар не ва ла, а локал но
удру же ње жена срдач но их је
доче ка ло с дома ћом супом и
покло ни ма за децу.

Пред став ни ци шко ле „Олга
Петр ов”, настав ни ци с дирек -
тор ком Дали бор ком Бој ко вић
Бре ти на челу, оби шли су три
тамо шње основ не шко ле, а код
градоначелникa Виде ма одр -
жан је саста нак на тему буду -
ће сарад ње.

– Врху нац тог неза бо рав ног
иску ства је кар не вал ска повор -
ка у самом Виде му. Том при ли -
ком наши ђаци су насту пи ли
зајед но с дома ћи ни ма, који су
за сво је госте напра ви ли маске.
Била је то непре глед на коло на
црве них срца и анђел чи ћа, у
ства ри раз дра га них мали ша на,
који су се савр ше но раз у ме ли,
без обзи ра на то што су се спо -
ра зу ме ва ли на сво јим матер -
њим јези ци ма. Да путо ва ња и
дру же ња про ши ру ју види ке,
наша деца су сазна ла на нај -
леп ши могу ћи начин, и то, пре
све га, у топлим домо ви ма и
срци ма деце, роди те ља, настав -
ни ка и свих гра ђа на Виде ма и
око ли не Пту ја – иста кла је
дирек тор ка ОШ „Олга Петр ов”.

Зани мљи во је да се исто вре -
ме но у Кови ну одр жа вао „Пре -
шер нов дан” у орга ни за ци ји
Удру же ња Сло ве на ца јужног
Бана та „Логар ска доли на” из
Пан че ва, на којем су ђаци шко -
ле „Олга Петр ов” тра ди ци о нал -
но уче ство ва ли и реци то ва ли
сти хо ве чуве ног сло ве нач ког
песни ка.

ДРУ ЖЕ ЊЕ НАШЕ И СЛО ВЕ НАЧ КЕ ДЕЦЕ

Бре стов ча ни на кар не ва лу у Пту ју

Три де се так уче ни ка из шест
окол них шко ла недав но је посе -
ти ло Ива но во, а глав ни повод
овог оку пља ња било је истра -
жи ва ње у вези с могућ но сти -
ма раз во ја тако зва ног обра зов -
ног тури зма у том месту.

Пре ма речи ма Сање Симић
Мија то вић, дирек тор ке тамо -
шње основ не шко ле „Моша
Пија де”, настав ни ци и уче ни -
ци који уче ству ју у раду фото
и еко ло шке сек ци је под у ча -
ва ли су госте тех ни ка ма фото -
гра фи са ња. Поред тога, у шет -
њи до Ива но вач ке аде, Зимов -
ни ка и кам па на Дуна ву упо -
зна ли су их с при род ним лепо -
та ма, локал ним ста нов ни -
штвом, кул тур ним насле ђем...

При до шли це су махом сли -
ка ле при ро ду, а сва ко од њих
посла ће по три фото гра фи је
како би чла но ви Фото-гру пе
„Дуна вац” ода бра ли и награ ди -
ли нај бо ље. Након шет ње уче -
ни ци су анке ти ра ни о ути сци ма,

а резул та ти ће послу жи ти за
пред у зи ма ње даљих кора ка у
свр ху реа ли за ци је ове иде је.

– Прво бит на зами сао нам
је била да се ова кви садр жа ји
пону де шко ла ма с тери то ри -
је Пан че ва и окол них општи -
на, а ако буде посто ја ла заин -
те ре со ва ност, може мо је и
про ши ри ти. Основ ни циље -
ви обра зов ног тури зма су да
деца сти чу нова зна ња и успо -
ста вља ју кон так те са сво јим
вршња ци ма. Ива но во сва ка -
ко има ресур се, па је ово раз -
вој на шан са, јер се може упо -
сли ти и локал но ста нов ни -
штво, а изград ња еду ка ци о -
ног цен тра била би добар
поче так – наво ди дирек тор -
ка ОШ „Моша Пија де”.

УСКО РО У СТАР ЧЕ ВУ И ВИН ЧИ

Поди за ње све сти о зна ча ју нео ли та
Пре изве сног вре ме на, на ини -
ци ја ти ву удру же ња „Вин чан -
ски нео лит”, Меснa заједницa
Стар че во орга ни зо ва ла је
саста нак у Град ској упра ви
Пан че во с већ ни ком за кул ту -
ру Нема њом Рота ром на тему
обе ле жа ва ња сто десет годи на
од почет ка истра жи ва ња нео -
лит ских кул ту ра у Вин чи и
Стар че ву.

Тим пово дом осми шље на је
тро днев на мани фе ста ци ја, која
тре ба да буде упри ли че на у мају
(тачан датум још увек није утвр -
ђен), а поче ла би сери јом пре -

да ва ња у При вред ној комо ри и
Народ ној скуп шти ни. За дру ги
дан је пла ни ран при го дан про -
грам на лока ци ји буду ћег архе -
о ло шког пар ка „Нео лит ско
Стар че во”, након чега би усле -
дио пре ла зак Дуна ва на начин
како су пре осам миле ни ју ма
то чини ли жите љи са ових про -
сто ра. Овај дога ђај биће окон -
чан кул тур ним садр жа јем на
про сто ру музе ја у Вин чи.

У све му томе уче ство ва ће и
Месна зајед ни ца Стар че во, за
шта је, након раз го во ра с већ -
ни ком Рота ром, доби ла подр -

шку од Гра да, као и од Тури -
стич ке орга ни за ци је Пан че во.
Позив за покро ви тељ ство упу -
ћен је Кан це ла ри ји пред сед -
ни ка Репу бли ке Срби је и поје -
ди ним мини стар стви ма и бео -
град ским секре та ри ја ти ма.
Пре ма речи ма чла на стар че -
вач ке месне скуп шти не Петра
Андре ји ћа, већ су сти гле и неке
сагла сно сти за реа ли за ци ју ове
актив но сти, која ће, ако се пока -
же успе шном, поста ти тра ди -
ци о нал на.

– Већ има мо више го ди шњу
сарад њу с при ја те љи ма из Вин -

че и Боље ти на код Лепен ског
вира, с који ма чини мо неку
врсту осо ви не ини ци ја ти ве за
поди за ње све сти о дале кој про -
шло сти ових про сто ра, као и о
њеној науч ној и тури стич кој
вало ри за ци ји. О томе гово ри и
пове ља коју су пред став ни ци
ових три ју насе ља пот пи са ли
пре неко ли ко годи на. Нај но -
ви ја ини ци ја ти ва је још један
корак ка крај њем циљу – наме -
ри да нео лит ска исто ри ја Срби -
је нађе заслу же но место на кул -
тур ној мапи наше земље – каже
Андре јић.

Првомајска је на реду



У гале ри ји Дома омла ди не у
уто рак, 13. фебру а ра, отво ре -
на је прва само стал на изло жба
црте жа и сли ка мла дог умет -
ни ка Дамја на Павло ви ћа.

Он је почео да се бави умет -
но шћу 2013. годи не у Шко ли
црта ња Дома омла ди не, али је
тек 2017. годи не упи сао Факул -
тет ликов них умет но сти у Бео -
гра ду. За при јем ни су га ско ро
две годи не при пре ма ли Зоран
Дера нић и Све тла на Каро вић
Дера нић и тај пери од пам ти
као дисци пли но ван рад, који је
зна чај но ути цао на њего во раз -
ми шља ње и кре и ра ње погле да
на умет ност.

На изло жби је пред ста вљен
вели ки број радо ва који су наста ли

у про те кле две-три годи не. При -
ме ње не су тех ни ке акрил на

кар то ну, уља ни пасте ли, олов -
ка, туш и перо, суви пасте ли,
лино рез, гра фи ка и цртеж.

– При вла че ме боје и шаре -
ни ло, које се и може виде ти на
разним ауто пор тре ти ма, пеј за -
жи ма и мртвој при ро ди које
сам овом при ли ком изло жио –
рекао је умет ник.

Дамјан Павло вић је рођен
1995. годи не и живи у Пан че ву.

Дра ган Бру јић, дирек тор

аген ци је „Ради о ни ца”

КЊИ ГА: Усред мно штва
попу лар них писа ца и изви -
ка них дела, која нај че шће
тра ју мање од јед не сезо -
не, неве ли ка збир ка при -
по ве да ка под насло вом
„Растрој ства” делу је као
осве же ње. Иза ње сто ји
Дејан Симо но вић, аутор о
коме неће те често слу ша -
ти, али који је дуги низ
годи на при су тан на јав ној
сце ни. То је пит ка књи га
која не оста вља места рав -
но ду шно сти и која је оце -
ње на као „јед на од нај ко -
хе рент ни јих збир ки при ча
у нови јој срп ској књи жев -
но сти”. Има у њој сва че га –
сати ре, „увр ну тих” ситу а ци -
ја, ностал ги је, апсур да, хумо -
ра, али и ста рог доброг при -
по ве да ња – и сви ти еле мен -
ти су укло пље ни са осе ћа јем
за меру. При че углав ном
гово ре о тихим, неви дљи вим
бун тов ни ци ма с руба дру -
штва, све сним сво је „суви -
шно сти”, који не при ста ју на
уло ге које им је доде лио
живот, губит ни ци ма који се
нису сна шли у опа ким „тран -
зи ци о ним” вре ме ни ма. У
већи ни лико ва пре по зна је мо
наше ком ши је, позна ни ке,
рођа ке – људе у пот пу ном
растрој ству, баш као и сре -
ди на која их окру жу је. Духо -
вит начин на који су нам
испри ча не њихо ве при че, као
и пишче ва вешти на да нам
држи пажњу нај бо ље су пре -
по ру ке за чита ње ове књи ге
у вре ме ни ма када се чита
мало.

СЕРИ ЈА: Морам при зна ти да
не спа дам у „гута че” фил мо -
ва и сери ја, наро чи то сери ја
које се рас те жу на неко ли ко
сезо на и ата ку ју на сло бод но
вре ме. Међу тим, нешто што у
насло ву садр жи име Фили па

К. Дика, вели ког писца науч -
не фан та сти ке, чији зна чај
пре ва зи ла зи жан ров ске
одред ни це, тре ба ло би да
гаран ту је ква ли тет. Број не
филм ске адап та ци је ура ђе -
не пре ма њего вим рома ни -
ма, као што су „Блејд Ранер”
(1982) или „Човек у висо ком
двор цу” (2015), добро су
позна те нашој публи ци. Сери -
ја „Елек трич ни сно ви” биће
зани мљи ва и они ма који нису
љуби те љи жан ра, јер ће у њој
про на ћи широк спек тар тема
– од истра жи ва ња све ми ра
па до вир ту ел не ствар но сти.
У поза ди ни при ча нази ру се
раз ли чи ти фило зоф ски, соци -
о ло шки и поли тич ки аспек -
ти све та рела тив но бли ске
будућ но сти у коме доми ни -
ра ју мул ти на ци о нал не кор -
по ра ци је, ауто ри тар ни систе -
ми и зло у по тре ба тех но ло -
ги је. Све то делу је вео ма
савре ме но, као да није сни -
мље но пре ма при по вет ка ма
наста лим пре више од чети -
ри деце ни је. Глу мач ка еки -
па је јака, сва ка епи зо да је
при ча за себе и сва ку одли -
ку је дру га чи ји режиј ски
посту пак. Довољ но за ужи -
ва ње и пома ло раз ми шља ња.

КУЛТУРА
Петак, 23. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс
САВРЕ МЕ НА ИГРАЧ КА ПРЕД СТА ВА

КРОЗ ПОКРЕТ О ПОРО ДИ ЦИ И УСА МЉЕ НО СТИ
Пред ста ва 
инспи ри са на делом
из 1986. годи не
нашег позна тог писца
Пре дра га Ада мо ва

На сце ни Кул тур ног цен тра у
поне де љак, 19. фебру а ра, дру -
ги пут је пред Пан чев ци ма изве -
де на савре ме на играч ка пред -
ста ва „Панон ска сага” у про -
дук ци ји Кре а тив ног цен тра за
покрет ДДТ. Коре о гра фи ју, дра -
ма тур ги ју и режи ју ура ди ле су
Тија на Малек и Ката ри на Стој -
ко вић, а пред ста ву су изве ли
Мила Сти јак, Сте фан Весе ли -
но вић и Јак ша Фили по вац.

Инспи ра ци ја за пред ста ву
про ис те кла је из два позна та
књи жев на дела, а то су: „Мали
принц”, нај по зна ти ја нове ла
фран цу ског писца Анто а на де
Сент Егзи пе ри ја из 1943. годи -
не, и „Панон ска сага” нашег
позна тог писца Пре дра га Ада -
мо ва из 1986. годи не. Тема
пле сне пред ста ве је при ча о
уса мље но сти која поти че још
из детињ ства и недо стат ка
љуба ви и подр шке у поро ди -
ци. Поро ди ца о којој Пре драг
Ада мов пише у свом делу је у
дана шње вре ме изгу би ла на
зна ча ју, а с дру ге стра не је при -
ча о нера зу ме ва њу и уса мље -
но сти малог прин ца, која је
уни вер зал на и гло бал на. Више
о овом про јек ту, који су финан -
си ра ли Мини стар ство за кул -
ту ру и инфор ми са ње и Град
Пан че во, гово ри ла је Тија на
Малек.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Коли ко је зах тев -
но играч ки пред ста ви ти спој који
је про и за шао из ова два дела?

Елек трич ни сно ви

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 

Мирјана Марић
Величковић

Пред ста ве
Петак, 23. фебру ар, 19.30, сце на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ве „Из почет ка” и „Лини ја”.

Субо та, 24. фебру ар, 12 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра:
деч ја пред ста ва „Царе во ново оде ло”.

Поне де љак, 26. фебру ар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра:
каба рет ска пред ста ва „Брак у ства ри љубав”.

Музи ка
Петак и субо та, 23. и 24. фебру ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло”
Дома омла ди не: фести вал „Moonwalk”.

Субо та, 24. фебру а ра, 20 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра:
кон церт Вој во ђан ског сим фо ниј ског орке стра.

Поне де љак, 26. фебру ар, 18.30, Музич ка шко ла „Јован Бан -
дур”: кон церт уче ни ка хар фе с гости ма из бео град ских
музич ких шко ла „Мокра њац” и „В. Лисин ски”.

Уто рак, 27. фебру ар, 12 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра:
школ ско так ми че ње уче ни ка БШ „Дими три је Пар лић” Пан -
че во.

Сре да, 28. фебру ар, 18.30, Музич ка шко ла „Јован Бан дур”:
соли стич ки кон церт вио ли ни сте Љубо ми ра Миха и ло ви ћа,
про фе со ра на Факул те ту музич ке умет но сти у Бео гра ду.

Сре да, 28. фебру ар, 21 сат, фоа је Кул тур ног цен тра: вече
сал се.

Изло жбе
Поне де љак, 26. фебру ар, 19 сати, Гале ри ја савре ме не умет -
но сти: изло жба сли ка, обје ка та и инста ла ци ја „Суше но месо”
Алек сан дра Јестро ви ћа Јамес ди на.

Уто рак, 27. фебру ар, 19 сати, гале ри ја Дома омла ди не: изло -
жба радо ва пола зни ка Шко ле кари ка ту ре.

Тематски програм
Петак, 23. фебруар, 19 сати, Градска библиотека: промоција
књиге народног гуслара Славка Јекнића „Гусле наше славне”.

Понедељак, 26. фебруар, 19.30, Градска библиотека: отва-
рање изложбе о Милутину Бојићу „Сто година Плаве гробни-
це” и представљање фототипског издања збирке „Песме бола
и поноса” Милутина Бојића.

ДРУЖЕЊЕ ПАНКЕРА У „АПОЛУ”

„Atheist Rap” концертом најавио нови албум

РАДОВИ ДАМЈАНА ПАВЛОВИЋА

Изложба цртежа и слика

тим морем и исто ри ју која је
вео ма инте ре сант на. Мени је
тако ђе зани мљив начин на који
је он писао и како је кому ни -
ци рао са чита о ци ма. Тако ђе, и
дина ми ка коју је упо тре бља -
вао, а коју сам и ја при ме ни ла
у овој пред ста ви. Волим више -
слој на дела, јер вас она про бу -
де да ради те више слој ну пред -
ста ву, да про дре те мало дубље
у одно се и ства ри.

• Да ли ова пред ста ва може
да заин те ре су је гле да о це да се
упо зна ју са овим делом?

– Волим исто ри ју. Про шли
пут сам се бави ла Срби јом у

Првом свет ском рату. Сада сам
се бави ла вре ме ни ма која су
про шла, али не тако дав но. Ово
ипак није из исто риј ског угла,
већ из неког дру штве ног. То су
одно си изме ђу људи у поро ди -
ци, неки морал ни одно си који
су ишче зли и кодек си пона ша -
ња који су се тако ђе изгу би ли.
Све то дола зи из поро ди це, а
сам недо ста так поро дич ног фун -
да мен та дово ди до ситу а ци је
да је осо ба уса мље на, про бле -
ма тич на и поста је бун тов на јер
тра жи пажњу коју није доби ла
у поро ди ци, а то је нешто што
мора да се гаји. То је пита ње
коре на, ода кле поти че мо, каква
је наша будућ ност, коли ко ћемо
успе ти да сачу ва мо тра ди ци ју
која јесте добра, а коли ко ћемо
у савре ме ном дру штву изгу би -
ти све то. Тиме сам се бави ла у
овој пред ста ви.

• Пред ста ва је дру ги пут игра -
на у вашем род ном гра ду. Како
реа гу је пан че вач ка публи ка?

– Пан че вач ка публи ка је увек
одлич на. Она је сја јан кри ти -
чар. Има мо изу зет но еду ко ва -
ну публи ку која пра ти све што
дође из Бео гра да, сва ку пре ми -
је ру, људи воле позо ри ште и
нешто ново. Они пра те и играч -
ке пер фор ман се и то им није
стра но. Поздра вљам свој град,
јер сма трам да негу је ово што
ја радим – стил који је дру га -
чи ји, нов и несва ки да шњи.

• Шта је план за наред ни
пери од?

– План је да се пред ста ва оди -
гра у у Бео гра ду, нај ве ро ват ни -
је у апри лу, и још јед но изво ђе -
ње у међу вре ме ну у Пан че ву
ако буде било инте ре со ва ња.
Воле ла бих и да посе ти мо неки
фести вал у Евро пи.

Стан дард но одли чан кон церт
нашим сугра ђа ни ма је про шле
субо те, 17. фебру а ра, при ре -
дио ново сад ски панк састав
„Atheist Rap”, а као пред гру па
је насту пио пан че вач ки састав
„The Group”.

Бенд „The Group” посто ји
још од 1996. годи не и у про те -
клих два де се так годи на сни -
мио је један албум са сво јим
аутор ским песма ма. Бенд тре -
нут но чине Милош Бабић Бака -
ра (певач и тек сто пи сац), Срђан
Мили во је вић (буб ње ви), Мар -
ко Зорић (бас-гита ра) и Давор
Ива њак (гита ра). Публи ка је
била оду ше вље на што поно во
слу ша сво је сугра ђа не и углас
је пева ла њихо ве ста ре добре
нуме ре. Овај састав је при ја -
тељ ство с гру пом „Atheist Rap”
оства рио при ли ком сни ма ња
свог првог и једи ног албу ма,
па је из тог раз ло га баш он
позван да буде гост на њихо вој
сви р ци. Као и увек када насту -
па ју у Пан че ву, а то је било више
од десет пута, Ново са ђа ни су

пот пу но раз га ли ли публи ку сво -
јим нај ве ћим хито ви ма.

Пре нешто више од две годи -
не насту пи ли су на истом месту,
а тај кон церт пам те као одли -
чан, као и све оста ле које су
одр жа ли у Пан че ву.

– Током прет ход не две годи -
не сни ми ли смо неко ли ко спо -
то ва и доста насту па ли у Срби -
ји и ино стран ству. Углав ном

одр жи мо око четр де сет пет кон -
це ра та годи шње, а већ два пута
смо има ли и тур не је по Немач -
кој – рекао је певач Алек сан -
дар Попов (Др Поп).

Бенд ће 13. апри ла кре ну ти
на тур не ју по Евро пи (Бра ти -
сла ва, Беч, Мин хен) како би
про мо ви сао свој нови албум,
који ће изда ти са саста вом
„Defenders of the Universe” из

гра да Шве биш Гминд у Немач -
кој. На албу му ће се наћи песме
обе ју гру па.

– Мате ри јал је јако добар,
што не могу рећи за пре ђа шње
албу ме. Пого то во оне јако ста -
ре, јер сам био мла ђи и тада
или нисам довољ но знао или
сам боље чуо, али ми се није
сви ђао сни мак мог вока ла. Сад
то није слу чај, не знам да ли
сам оглу вео у међу вре ме ну, али
ми је све јако добро. Мак си -
мал но сам задо во љан. Сигур -
но ћемо тај албум сви ра ти целе
годи не, а можда и сле де ће, када
ћемо про сла ви ти три де сет годи -
на бен да – каже Др Поп.

Нове песме гово ри ће о самим
чла но ви ма бен да, људи ма у окру -
же њу, а како Др Поп исти че, биће
доста иро ни је, али и песа ма с
дубо ко ми са о ним тек сто ви ма.

Бенд чине Вла ди мир Раду -
си но вић Раду ле (гита ра и
вокал), Алек сан дар Попов Др
Поп (вокал), Алек сан дар Мило -
ва нов Атзке (буб ње ви) и Зоран
Лекић Леки (бас-гита ра).

• Ипак, ту има и глу ме?
– Тру дим се увек да са сво јим

игра чи ма дођем до изво ђач ког
уме ћа и да они пре по зна ју то
што се раз ли ку је од чисте игре
и чисте фор ме која углав ном
вла да у том све ту. Поку ша вам
да их усме рим на то да они јесу
лико ви које пред ста вља ју, да
носе атмос фе ру у сва кој сце ни
и да при ча ју неку при чу коју
публи ка тре ба да схва ти.

• Зашто сте ода бра ли баш
дело Пре дра га Ада мо ва?

– Позна јем целу поро ди цу
Ада мов одма ле на и желе ла бих
да им захва лим што су помо -

ТИЈА НА МАЛЕК: Био је заи -
ста иза зов да се нађе тај баланс,
како би публи ка која нема везе
са игром и пле сом и која није
еду ко ва на у том прав цу схва -
ти ла при чу која јесте јед но -
став на, а опет, с дру ге стра не,
да ми све то ура ди мо кроз
покрет јер нисмо глум ци.

гли да се све ово реа ли зу је,
што су дозво ли ли да кори сти -
мо дело „Панон ска сага” и назо -
ве мо ову пред ста ву тако. Сма -
трам да тај назив већ носи у
себи нешто што је вео ма инспи -
ра тив но и нешто што ука зу је
на неку нашу при чу. На под -
не бље које је било покри ве но



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

ПРО ДА ЈЕМ пе жо 206
1.4 Б, 3 В,  ре ги стро -
ван, вла сник. 069/104-
13.66. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ мер це дес
190 Д, 1987. го ди ште,
ре ги стро ван до де -
цем бра, це на до го -
вор,  вла сник.
061/150-10-66.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ пе жо 206,
1.4, 2006. го ди не, ре -
ги стро ван. Тел.
066/813-45-75. (255)

ПЕ ЖО ка ра ван  306,
2.0 ХДИ, 2000. го ди -
ште, ре ги стро ван до
30. ју на 2018. го ди -
ште, це на 1.750 евра.
063/531-225. (255)

ЈУ ГО бе ли, 1989. го -
ди ште, га ра жи ран,
1.200 км, мо тор не -
мач ки и ли ма ри ја  у
вр ло до бр ом ста њу.
По треб но ме ња ти та -
бли це, гу ме, аку му ла -
то ре и ау спух, 250
евра. 064/462-81-82.
(255370)

ФОРД фо кус 1.8 ди -
зел, ре ги стро ван, вла -
сник. 065/263-28-78.
(255398)

ОПЕЛ кор са 1.3
ЦДТИ, 2003. го ди ште,
ре ги стро ван до ју на,
1.700 евра. 
065/306-40-65.
(255404)

ПУН ТО 1.1, 1997. 3 В,
ате сти ран плин, 2021,
од ли чан, га ра жи ран.
064/142-55-93.
(255594)

ПРО ДА ЈЕМ фи јат
сти ло 1.9 ЈТД, пе то ра
вра та, 2003. го ди не,
ура ђен сер вис.
063/269-987.
(255593)

РЕ НО кан гу пик-ап,
2004. го ди ште, 1.5
ДЦИ, про ду же ни, но -
си вост 600 кг, 1461
цм, 48 кс, 180.000 км,
од ли чан, 2.100 евра.
063/320-618. (2554)

РЕ НО клио, 2009.
бео, тро је вра та, до -
го вор. 065/336-76-84.
(255482)

НУ БИ РА, ка ра ван,
фа брич ко ста ње, пр -
ва бо ја, кли ма, 970.
065/809-11-83. (255)

ПА САТ Б 5.5 ТДИ,
2002, ре ги стро ван до
7. ју ла 2018. 
063/738-22-72. (255)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
за јеф ти ни ји ок та ви ју
2008, 1.9 ТДИ, ре ги -
стро ван, вла сник.
065/610-45-67. (255)

РЕ НО 4 ГТЛ, 1989.
го ди ште, ре ги стро -
ван, очу ван. 062/151-
41-98. (255528)

ОПЕЛ кор са 1.4,
64.000, бен зин, 2010,
пр ви вла сник, зе дер.
064/3544-221. (255)

ПЕ ЖО 307 ХДИ,
2004, ре ги стро ван до
фе бру а ра 2019, по -
вољ но. 061/280-20-
35. (255566)

ОПЕЛ за фи ра 1.8,
2002. го ди ште, ре ги -
стро ван до но вем бра
2018, по вољ но.
061/280-20-35. (255)

ПРО ДА ЈЕМ пе жо 607
ау то ма тик, 2.7, 2007,
пр ви вла сник, ни је уве -
жен. 069/263-42-97. 

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

ГРАН ДЕ пун то 1.3,
мул ти џет ди зел, 2006,
пе то ра вра та, , фул
опре ма, 125.000 км,
вла сник. 063/130-36-
02. (255686)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В,
2010, де цем бар, пе -
то ра вра та, фул опре -
ма, ате сти ран плин.
064/587-50-24. 

СТИ ЛО 1.9 ди зел,
2003, тро је вра та,
фул опре ма, у пр вој
бо ји, вла сник.
064/587-50-24.
(255686)

КОР СА 1.2, 2003, пе -
то ра вра та, кли ма, у
пр вој бо ји, 137.000
км. 063/130-36-02.
(255686)

КОР СА 1.2, 2003, пе -
то ра вра та, кли ма, у
пр вој бо ји, 137.000
км. 063/130-36-02.
(255686)

ШКО ДА фа би ја, 1.4
МПИ, 2002, ка ра ван,
фул опре ма, у пр вој
бо ји. 064/587-50-24.
(255686)

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 све вр сте
во зи ла до 3.000 евра.
065/809-11-83.
(255481)

КУ ПУ ЈЕМ то мос мо -
пед ау то ма тик, АПН,
Т 14, Т 15, елек тро -
ник, ис прав не/не ис -
прав не. 
064/171-22-13.
(255663)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, од
100 до 1.500 евра.
063/165-83-75.
(255710)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
од 70 до 1.200 евра.
Ста ње не бит но.
062/193-36-05.
(255710)

СЕ ТВО СПРЕ МАЧ,
ИМТ ФОП 616.04,
плуг ИМТ 757/2 са
пре тр плу жња ци ма.
063/738-22-72.
(255449)

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

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на
Со да ри. Тел.
063/290-712.
(255428)

ПРО ДА ЈЕМ га ра жу
код Клу ба пен зи о не -
ра (Ул. Др. Ка са пи но -
ви ћа). 063/764-49-23.
(255516)

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. (255579)

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.
(255585)

ПРО ДА ЈЕМ очу ва ну
ТА пећ цер 3 кв,
8.000 ди на ра.
064/247-74-09 .
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ по вољ но
очу ва ну кре ка ве со
пећ и ма њу кра љи цу
пе ћи. Тел. 064/282-
42-38. (4752)

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

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

ДР ВА за огрев про да -
јем пре о ста ла.
063/868-02-06. (254)

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 дво сед,
тро сед, фо те ља, ТВ
ко мо де, сто чи ћи, те -
пих, ши ва ћа. Тел.
063/861-82-66. 

ФРИ ЖИ ДЕ РИ, веш-
ма ши не, су ши ли це,
шпо ре ти из Не мач ке.
062/824-23-21.
(255360)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед,
фран цу ски ле жај.
Тел. 251-64-86,
060/140-80-33.
(255361)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те и су до пе ру
3.000 ди на ра, но ва.
371-568, 
063/773-45-97.
(255354)

ПРО ДА ЈЕМ пет му -
шких те ла ди, се дам
ова ца, ка вез за но си -
ље, три ин ку ба то ра,
сточ ну ва гу, ме ша ли -
цу за бе тон, орах у
љу сци, сла му. 323-
123. (255366)

ПР ВО КЛА СНИ ме -
сна ти пра си ћи.
064/290-50-29,
064/680-28-46.
(255371)

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 но ву др -
ве ну ма га зу 4 х 4,
014/461-076,
064/568-95-76.
(255384)

ПРЕ О СТА ЛА бу ква,
ба грем, це ро ви на,
огрев но др во.
061/322-22-85.
(2554359

ПРЕ О СТА ЛИ ба грем,
бу ква, огрев но др во,
исе че на и ис це па на.
062/626-15-00.
(255435)

ПРЕ О СТА ЛА др ва за
огрев, исе че на и ис -
це па на. 061/190-90-
90. (255431)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста -
ло огрев но др во, би -
бер цреп, са ло нит
пло че, кра ве.
062/711-77-54.
(255396)

ПРО ДА ЈЕМ ТВ сам -
сунг, 71 цм екран,
дво дел ну су до пе ру.
064/278-43-46.
(255400)

СКЕ ЛА на про да ју,
ула зна вра та храст,
сто лар ска ма ши на.
065/263-28-78.
(255398)

ТУ ЧА НИ ка зан за то -
пље ње ма сти, 80 ли -
та ра, ту ча ни ро штиљ.
063/716-67-31,
064/409-65-89.
(255402)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру до -
бро очу ва ну спа ва ћу
со бу и по је ди нач не
пла ка ре. Тел.
064/239-54-03.
(255410)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи -
дер, за мр зи вач, му -
шки би цикл. 063/725-
85-13. (255483)
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КОМ БИ НО ВА НИ
фри жи дер, сто, сто -
ли це, соб ни сто ли ћи,
бун де нерц, ну три ја.
062/361-676.
(255413)

ПО ВОЉ НО про да јем
то мос ко ли бри и
уград ни шпо рет АЕГ.
069/504-55-93.
(255424)

КУ ХИЊ СКА су до пе -
ра, де сна, рад ни део,
оба по 100 цм, по -
вољ но про да јем.
066/352-328.
(254464)

ПРО ДА ЈЕМ две ТА
пе ћи, 6 кв и 3 кв.
060/344-43-00.
(255503)

БУ КВА, храст, ба -
грем, ба гре мо ве се че -
ни це. „То пли на”,
063/364-310.
(255510)

ПРО ДА ЈЕМ алу ми ни -
јум ска ула зна вра та,
235 х 205, ту ча не ра -
ди ја то ре, мон та бло -
ко ви 16. 064/611-37-
09. (255523)

ТА ПЕЋ 4.5 кв, на
про да ју. 
064/539-28-09.
(255527)

ПО ВОЉ НО про да јем
ре гал. 063/843-24-06.
(255537)

ДЕЧ ЈА со ба, фор ма
иде а ле у пер фект ном
ста њу. 063/843-24-06.
(255537)

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.
(255508)

ПЛИН СКИ ко тао
25.000 kcl, ел. Ко тао
12 кв. 062/101-31-73,
345-565. (255556)

КУ КУ РУЗ, џа ки ран,
но ви и ста ри, 22 ди -
на ра ки ло грам, до но -
сим. 060/054-67-70.
(255568)

ПРО ДА ЈЕМ де бе лу
сви њу око 120 ки ло -
гра ма, Вла ди ми ро -
вац. 064/271-54-29.
(255571)

РЕ ГАЛ ма сив но др во,
тро сед, дво сед „сим -
по”, бра чи кре вет,
очу ва но. 
060/301-24-91.
(255558)

МИ НИ шпо рет, веш-
ма ши не, уга о на гар -
ни ту ра, дво сед, тро -
сед, ра зно. Тел.
Л063/861-82-66.
(255576)

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

ПРО ДА ЈА огрев ног
др ве та, бу ква, ба -
грем, цер, исе че но и
ис це па но. 
064/357-82-08, 
Бо са нац. (255603)

ДР ВА, све вр сте, исе -
че но и ис це па но, по -
вољ но. 
064/080-86-99.
(255603)

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ по ре те,
ТВ, ка се то фон, лу сте -
ре, кли ца, ре шое, ци -
пе ле, дур бин.
064/635-77-42.
(255614)

ПРО ДА ЈЕМ нај по вољ -
ни је ре мон то ва не ТА
пе ћи, до ста ва, мон та -
жа, га ран ци ја.
063/714-38-98.
(255634)

ТА ПЕЋ 6 м2, 12.000;
др ве на вра та 1.000,
про зор 2.400.
063/809-34-18.
(255644)

МЕ СНА ТА пра сад за
тов и мо гућ ност кла -
ња. 063/311-277.
(255684)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ, 2
кв, веш-ма ши ну, фри -
жи дер. 
064/129-73-60.
(255708)

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 ис прав не,
не ис прав не ТА пе ћи,
по кућ ство. До ла зим.
062/150-68-54.
(255363)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, плин ске бо це,
ТА пе ћи и оста ло по -
кућ ство. 066/900-79-
04. (255381)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, ТА пе ћи, гар -
ни ту ре, ку хи ње, сто -
ло ве, сто ли це, оста ло
по кућ ство. 062/148-
49-94. 255418)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор -
де ње, ме да ље, са то ве,
пен ка ла. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(255476)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре: са то -
ве, но вац, пен ка ла,
раз глед ни це, књи ге,
сит не ан ти кви те те.
013/233-35-01,
064/265.82-98.
(255512)

КУ ПУ ЈЕМ ис прв не,
не ис прав не ТА пе ћи,
по ло ван на ме штај до
де сет го ди на ста ро -
сти. 062/150-68-54.
(255692)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, фри жи де ре,
веш-ма ши не, шпо ре те
и све од ме та ла. Злат -
ко, 061/144-82-80,
063/196-54-56.
(255627)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
ба кар, ме синг, оло во,
алу ми ни јум, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че, те -
ле ви зо ре. 061/321-
77-93. (255712)

КУ ПУ ЈЕМ обо је не ме -
та ле, алу ми ни ју ме,
гво жђе, аку му ла то ре,
веш-ма ши не, шпо ре -
те, за мр зи ва че.
061/206-26-24.
(255712)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
алу ми ни јум, оло во,
веш-ма ши не, за мр зи -
ва че, те ле ви зо ре и
оста ли от пад.
061/322-04-94.
(255712)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Омо љи ци 94 м2, са га -
ра жом, на пла цу 3,16
ари у цен тру. Тел
064/373-18-25. (СМС)

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

БЛИ ЗУ цен тра на 3.7
ари, 56.000; ста ра
Ми са на 5 ари,
26.000; Ку де ља рац на
5,5 ари, 34.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (4752)

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. (254)

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

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)

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)

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

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

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

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

ПРО ДЈЕМ ку ћу без
по сред ни ка, До ло во,
16 ари. 063/153-37-
70. (255352)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу без
по сред ни ка, Но во се -
љан ски пут, Пан че во,
7 ари. 063/153-37-70.
(255352)

ЦЕН ТАР, Гим на зи ја,
улич ни део, по друм и
гар со ње ра, 50.000
евра. 061/114-11-34.
(255355)

ОМО ЉИ ЦА, ле га ли -
зо ва на ку ћа, 65 м2,
6.5 ари, по моћ ни
објек ти. 
064/961-00-70.
(255372)

ОМО ЉИ ЦА, плац
11.5 ари, га ра жа, за -
по чет обје кат, стру ја,
вода. 
064/260-05-34.
(255347)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 100
м2, 5,6 ари плац, по -
друм, 80.000 евра,
Мо ше Пи ја де.
064/354-69-76.
(255269)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Ули ци Сте ва на Шу -
пљик ца. 063/317-938.
(255387)

КА РА ЂОР ЂЕ ВА, 120
м2, 5 ари, 80.000;
Осло бо ђе ња, 170 м2,
6,30 ари, 65.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(255426)

МАР ГИ ТА, 100 м2,
усе љи ва, без ула га ња,
48.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(255426)

ДО ЊИ ГРАД, три за -
се бе не је ди ни це, 3.5
ара, 67.000, до го вор.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (255426)

МАР ГИ ТА, 80  + 90 ,
две ку ће за јед но,
57.000. Хит но. „Го -
ца”, 063/899-77-00. 

НА ПРО ДА ЈУ ви кен -
ди ца, 10 ари зе мље,
Ја буч ки пут. 064/447-
53-97. (255458)

БА ЊА ВРУЈ ЦИ, про -
да јем/ме њам део ку -
ће, 104 м2, „Го ца”,
063/899-77-00,
064/438-12-35. 

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ста ром Та ми шу, по -
вољ но. 061/162-50-
25. (255492)

ЦРЕ ПА ЈА, ку ћа но ва,
110 м2, 6 ари, усе љи -
ва, хит но, 17.000.
„Го ца”, 
063/899-77-00.
(255474)

ПРО ДА ЈЕМ зе мљу у
До ло ву, Ли ва ди це.
319-754, 061/153-34-
61. (255444)

ПРО ДА ЈЕМ плац 6,20
ари, под во ћем у ро -
ду, код ка сар не пет
хи ља да, има бу шен
бу нар, мон та жна га -
ра жа, ви кен ди ца,
огра ђе но бе тон ским
сту бо ви ма. 064/273-
60-62. (255448)

БА НАТ СКО НО ВО
СЕ ЛО, усе љи ва ку ћа,
100 м2, 16 ари.
062/398-458.
(255452)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
Ста ром Та ми шу или
ме њам за стан.
013/1263-80-51.
(255492)

СО ДА РА, ве ћи дво со -
бан, 64 м2, ЦГ, два
мо кра чво ра, 36.000.
(679), „Трем 01”,
013/332-031,
063/836-23-83.
(255495)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут 80, но ва ку ћа, 5
ари, 27.000. (679),
„Трем 01”, 013/332-
031, 063/836-23-83.
(255495)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, 114 ари, 33 ши -
ри на, до асвал та,
52.000. (679), „Трем
01”, 013/332-031,
063/836-23-83.
(255495)

НА ПРО ДА ЈУ 75 ари
зе мље, се вер на зо на,
ае ро дром. 065/283-
53-01. (255521)
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НО ВА МИ СА, ета жа
ку ће, га ра жа, део
дво ри шта, 35.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(255533)

ТЕ СЛА, но ви свет, но -
во град ња, че тво ро со -
бан, 100 м2, ЦГ. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (255533)

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. (255534)

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.  (255534)

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.   (255534)

КУ ЋА, То по ла, 50 м2,
4 ара, 8.000 евра.
(300), „Ћур чић”,
063/803-10-52. 

ТЕ СЛА, ку ћа 55 м2,
плац 1.84 ара, до бро
ста ње. (242), „Кварт”,
346-392, 064/125-62-
67. (255573)

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.
(255592)

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.
(255592)

МЕ ЊАМ сре ђе ну
спрат ну ку ћу за тро -
со бан стан, уз до пла -
ту. „Ве сна 2”,
066/937-00-13.
(255619)

КНИ ЋА НИ НО ВА 33,
ку ћа са ули це, по год -
на за ло ка ле,  90 м2,
25.000. (238), „Те сла
не крет ни не”,
064/668-89-15.
(255620)

ТЕ СЛА, плац 7.3 ара,
це на до го вор. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(255620)

ТЕ СЛА, ста ра ку ћа,
плац 4 ара, 65.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(255620)

ТЕ СЛА, ку ћа, 110 м2,
4 ара, 53.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(255620)

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

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

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу у
Вој ло ви ци. 013/232-
21-30, 063/865-27-57.
(255632)

КУ ЋА, 70 м2, 7.5 ари,
два пла ца, 12.000,
Цре па ја, до го вор.
069/545-51-00.
(255644)

ЈА БУЧ КИ пут, 4 ара,
до бар при лаз и ши ри -
на пла ца. 069/213-97-
37. (255641)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ба ва ни штан ском пу -
ту, 28 ари. Тел.
063/217-102.
(255637)

ХЕК ТАР гра ђе ви он -
ског зе мљи шта, се -
вер на зо на, ас фалт,
стру ја,  во да, 18.500.
063/894-84-23.
(255659)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ја буч ком пу ту, 17,5
ари, по вољ но.
063/719-42-71.
(255685)

ПО ТРЕ БАН плац или
ло ши ја ку ћа на до -
број ло ка ци ји, плац
нај ма ње, 3,5 ара. „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(255620)

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

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 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)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, 40 м2,
ма њи дво со бан, на -
ме штен, 26.000; Со -
да ра, 38 м2, 24.000.
„Го ца”, 
063/899-77-00.
(255416)

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)

КО ТЕЖ 2, 63 м2, дво -
со бан, сре ђен,
35.000; 74 м2, дво и -
по со бан, 47.000. 
„Го ца”, 
063/899-77-00.
(255416)
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У СА МАЧ КОМ про да -
јем на ме ште ну гар со -
ње ру, IV спрат, 18 м2.
062/361-676. 

НО ВА МИ СА, 62 м2,
тро со бан, ТА, по -
друм, 31.000 евра.
069/245-89-53,
062/320-781.
(2554124)

КО ТЕЖ 1, 25 м2,
16.000; 57 м2, дво со -
бан, 29.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(255416)

МИ СА, 60 м2, дво и по -
со бан, 24.000; 64 м2,
дво и по со бан, 33.000.
„Го ца”, 
063/899-77-00.
(255416)

ЦЕН ТАР, 57 м2, дво -
со бан, III, ЦГ, лифт,
усе љив, 45.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(255416)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан у цен тру
Пан че ва. 
060/505-54-25.
(255427)

ПРО ДА ЈЕМ, Со да ра,
тро со бан стан, 74 м2,
ЦГ, I спрат. Вла сник.
064/616-47-67.
(255433)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 36
м2, јед но со бан, ре но -
ви ран, при зе мље,
бли зу цен тра.,
064/829-29-02.
(255455)

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

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.
(255471)

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. (255471)

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.
(255471)

КО ТЕЖ 1, 50 м2, I,
33.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 
069/196-96-05.
(255471)

ХИТ НО, по вољ но,
про да јем  тро со бан
стан, Со да ра, Дрин -
ска 15, без по сред ни -
ка, III спрат, са га ра -
жом, 83 м2, 40.500
евра. 063/218-831.
(255473)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 58 м2,
дво и по со бан, IV, ТА,
хит но, 20.000. 
„Го ца”, 
063/899-77-00.
(255474)

СО ДА РА, тро со бан,
ЦГ, са га ра жом,
41.000; тро со бан, Цг,
ПВЦ, 43.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
(4752)

ТУР СКА гла ва, дво и -
по со бан, ЦГ, сре ђи -
ван, 43.5000; цен тар
84 м2, ЦГ, 55.000.
„Лајф”, 
061/662-91-48.
(4752)

ТЕ СЛА, сре ђен тро со -
бан, ЦГ; 47.000; цен -
тар нов, 93 м2, ЕГ,
72.000 и дво со бан,
42.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(4752)

НО ВА МИ СА, леп јед -
но и по со бан, ТА, II
спрат, 22.00; при зе -
мље јед но со бан,
13.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (472)

ЦЕН ТАР, 105, че тво -
ро со бан, ЦГ, III,
81.000. (679), „Трем”,
332-031, 063/836-23-
83. (255445)

ЦЕН ТАР, ду плекс 84
м2, ЦГ, VI, усе љив,
61.000. (679), „Трем”,
332-031, 063/836-23-
83. (255445)

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ,
VIII, леп, два лиф та,
25.000. (679), „Трем”,
332-031, 063/836-23-
83. (255445)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, сре ђен, ЦГ, VI ,
41.000. (679), „Трем”,
332-031, 063/836-23-
83. (255445)

ПРО ДА ЈЕМ апарт ман
у Со ко ба њи. Тел.
066/921-81-48. (255)

ЦЕН ТАР, дво ри шно,
19 м2, 7.000 евра, до -
го вор. „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(255518)

ТЕ СЛА, тро со бан, ТА,
25.000 евра, усе љив,
од мах. „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(255518)

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

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж
1, но ви део, 28 м2,
ЦГ, 20.000. „Ди ва”,
345-534, 
064/246-05-71.
(255518)

ЈЕД НО И ПО СО БАН,
40 м2, но во град ња, II
спрат, усе љи во од -
мах, но во град ња, II
спрат, усе љи во од -
мах, по вољ но. „Ди -
ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(255518)

КО ТЕЖ 2, јед но и по -
со бан, 44 м2, V, ЦГ,
28.000. (188), 
„UnaDalli”, 
064/255-87-50.
(255533)

ТЕ СЛА, дво со бан, 42
м2, 24.000; јед но со -
бан, 36 м2, 21.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(255534)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, 38 м2, 
21.000; дво со бан 
57 м2, 25.500.  
(097), 
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(255534)

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.
(255534)

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.
(255534)

МИ СА, тро со бан, II,
98 м2, 46.000, гас,
дво стран. 
„Пер фект”,
064/348-05-68.
(255534)
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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”



ТЕ СЛА, дво со бан, 38
м2, пар ке ти, те ра са,
IV, 21.0000. (49),
„Му станг”, 
062/129-94-
67.(255592)

ТЕ СЛА, гар со ње ра, I,
25 м2, ЦГ, 20.000.
(49), „Му станг”,
062/129-94-67.
(255592)

МИ СА, ква ли тет не
укњи же не гар со ње ре
од 13.200 – 17.600.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(255592)

Про да јем стан 46 м2,
Со да ра, ЦГ, од мах
усе љив. 065/882-24-
04. (255610)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, Ко теж 2 – дво со -
бан, про да је се по -
вољ но. „Ве сна 2”,
066/937-00-13.
(255619)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
II, 33 м2, те ра са,
23.000. (238), „Те сла
не крет ни не”,
064/668-89-15.
(255620)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
36 м2, V, 25.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(255620)

СО ДА РА, дво со бан,
57 м2, IX, ЦГ, 30.000,
до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(255623)

КО ТЕЖ 2, дво и по со -
бан, 66 м2, IV, ЦГ,
35.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(255309)

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

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

КО ТЕЖ 2, гар со ње ра,
22 м2, IV, ЦГ, лифт,
усе љи ва, 14.500.
(336), „Олимп”, 
351-061, 
064/234-36-01.
(255309)

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

ПРО ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан на
Стре ли шту, 33 м2,
дру ги спрат, Ко сте
Абра ше ви ћа 14/12.
013/251-42-79,
063/826-97-71.
(255645)

ВЛА СНИК про да је
на ме штен стан, 90 м2,
че ти ри со бе, дру ги
спрат, Ко теж 2. Тел.
064/205-03-15.
(255640)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
III, 57 м2, ЦГ, 32.500.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 
063/800-44-30.
(255631)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра,
ре но ви ра на, I, ЦГ, 27
м2, 20.500. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(255631)

ТЕ СЛА, тро со бан, 70
м2, IV лифт, ЦГ, сре -
ђен, 47.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(255631)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
ре но ви ран, 51 м2,
ВПР, 31.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(255631)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, VI, 66 м2, ЦГ, га -
ра жа, 29.000. (320),
„Пре ми ер”, 
352-489, 
063/800-44-30.
(255631)

СКУП ШТИ НА ста на -
ра, про да је не у ре ђен,
та ван ски про стор,
140 м2, ЦГ, VII, Со да -
ра. (320), „Пре ми ер”,
352-489, 
063/800-44-30.
(255631)

СО ДА РА, од ли чан
дво со бан, 47 м2, III,
32.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(255626)

ЦЕН ТАР, 2.0, 55,
31.000; дво и по со бан,
ЦГ, до го вор. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(255628)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 2.0, од -
ли чан, ЦГ, Те сла, 2.0,
ТА, 28.000. (338),
„Јан ко вић”, 
348-025. 
(255628)

УЛИЧ НИ, 60 м2, код
Ста кла ре, 21.000; Те -
сла, 1.0, ТА, 22.000.
(338), „Јан ко вић”,
348-025. (255628)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи
дво со бан стан од 46
м2, ета жно гре ја ње.
Тел. 064/267-71-74.
(255679)

КО ТЕЖ 2, јед но и по -
со бан, 45 м2, II, ЦГ,
без ула га ња, са угра -
ђе ном ку хи њом,
31.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 
351-061, 
063/274-951.
(255690)

МИ СА, тро и по со бан,
78 м2, II спрат, ТА,
42.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 
351-061, 
063/274-951.
(255690)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 49
м2, цен тру гра да.
064/144-43-99.
(255696)

ПРО ДА ЈЕМ стан у
цен тру, 141, 152, 104,
45. 060/312-90-00.
(255699)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, 37 м2, VII
спрат, ни је по след њи,
ЦГ, кли ма, лифт, ре -
но ви ран, 22.000.
069/289-19-85.
(255700)

СТАН на Те сли, 50 м2,
I спрат. 064/817-15-
70, 064/523-29-05.
(255703)

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.
„Стре ли ште 
не крет ни не” ,
069/196-96-05.
(255471)

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.
(255534)

ЦЕН ТАР, тро и по со -
бан, 84 м2, 53.000;
јед но и по со бан, 39 м2,
24.000. (097), „Пер -
фект”, 
064/348-05-68.
(255534)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра,
25 м2, 16.000; дво со -
бан, 49 м2, 25.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(255534)

МАР ГИ ТА, дво и по со -
бан, 58 м2, 34.000;
јед но и по со бан, 35 м2,
20.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(255534)

ДВО СО БАН, 57 м2,
Стре ли ште, 26.000;
Ко теж 28.000, цен тар
32.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(255529)

ЈЕД НО И ПО СОБ НИ,
40 м2, Ми са нов,
24.000; Стре ли ште, 34
м2, 20.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(255529)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, 63 м2, IV спрат,
ЦГ, ка блов ска, ин тер -
нет. Тел. 344-254.
(255550)

ПРО ДА ЈЕМ два ста на,
хит но, до го вор, усту -
пам гроб но ме сто.
064/130-27-34.
(255555)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 56 м2,
дво со бан, II, ЦГ.
(242), „Кварт”, 346-
392, 064/125-62-67.
(255573)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
39 м2, V, нов, ТА.
(242), „Ква рт”, 346-
392, 064/125-62-67.
(255573)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, 34 м2, III, ЦГ,
22.000. (300), 
„Ћур чић”, 
063/803-10-52.
(255575)

КО ТЕЖ 2, тро со бан,
сре ђен, 64 м2, IV, ЦГ,
те ра са. (300), „Ћур -
чић”, 063/803-10-52.
(255575)

СТРО ГИ цен тар, јед -
но со бан, 36 м2, VII +
га ле ри ја 12 м2. (300),
„Ћур чић”, 063/803-
10-52. (255575)

ИЗ ДА ЈЕМ опре мље не
ста но ве, лукс, но во са -
гра ђе не. Све тог Са ве
133. 065/283-53-01.
(255590)

КО ТЕЖ 2, ма њи дво и -
по со бан, 60 м2, IV,
ЦГ, до го вор, 38.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(255592)

КО ТЕЖ 1, сре ђен
дво со бан, 57 м2, II,
ЦГ, 37.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (255592)

СО ДА РА, сре ђен дво -
и по со бан, IX, ни је по -
след њи, 57 м2, 32.500.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(255592)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 53 м2, I, со ли дан,
TA, 24.500. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (255592)

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.
(255592)
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АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла не -
крет ни не” по треб ни
ста но ви на Те сли.
064/668-89-15.
(255620)

АГЕН ЦИ ЈА „Ди ва”, Ж.
Зре ња ни на бр. 14, ку -
пу је за по зна тог куп -
ца дво со бан стан у
згра ди. 345-534,
064/246-05-71.
(255518)

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 ста но ве
на свим ло ка ци ја ма,
бр за ис пла та. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(255631)

КУ ПУ ЈЕ МО јед но и по -
со бан, дво со бан стан
за го то ви ну, цен тар,
Со да ра. 060/683-10-
64. (255626)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, Ко теж 2, ЦГ, ин -
тер нет, КТВ. 063/370-
217. (СМС)

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 стан на но -
вој Ми си, 36 м2, ин -
тер нет, ка блов ска,
гре ја ње. 063/309-344,
062/295-968 (255184)

ИЗ ДА ЈЕМ удоб ну
ком фор ну со бу на Те -
сли. 065/803-53-29.
(255365)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, 100
м2, но ва Ми са, 130
евра. 063/153-70-99.
(255368)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Жар -
ка Зре ња ни на, на ме -
штен, но во град ња.
062/632-5452.
(255373)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан, I
спрат, ЦГ, Со да ра.
060/051-02-44.
(255378)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
на ме ште ну, Ми са,
Спорт ски цен тар, за -
се бан улаз. 013/373-
027, 062/161-48-74.
(255383)

ИЗ ДА ЈЕ се лук суз на -
ме штен стан у цен тру
Пан че ва, три спа ва -
ће, днев на, са у на, џа -
ку зи, два ку па ти ла,
350 евра. Тел.
064/290-45-39. (255)

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

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Стре ли шту,
ЦГ, ка блов ска.
060/721-21-04.
(255395)

НА МЕ ШТЕН јед но и -
по со бан стан, цен тар,
III спрат, лифт, ин -
тер фон, ка блов ска,
ин тер нет, од 1. мар та.
Тел. 063/190-71-45,
251-48-98. (255428)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан
стан у цен тру гра да,
пре ко пу та Гим на зи је,
ком плет но на ме штен,
III спрат, лифт, гре ја -
ње. 063/215-844.
(255437)

БЕС ПЛАТ НО со бу,
ку хи њу и ку па ти ло
из да јем ста нар ки у
Ива но ву. Нов ча на на -
док на да. 
064/372-94.71.
(255441)

ИЗ ДА ЈЕМ но ви ју ку -
ћу, 120 м2, са окућ ни -
цом у цен тру Стар че -
ва. 063/502-211.
(255445)

СТАН у ку ћи, Стре ли -
ште, сло бо дан од 1.
мар та. 062/806-15-
85. (255451)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, пра зан, ку ћа
Стре ли ште. Тел. 311-
071, 064/587-25-35.
(255456)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 36 м2,
јед но со бан, бли зу
цен тра, на ме штен.
064/829-29-02.
(255455)

ИЗ ДА ЈЕМ стан од 37
м2, на IV спра ту, Ко -
теж 1. 064/131-44-08.
(255463)

НА МЕ ШТЕ НИ: јед но -
со бан + јед но со бан,
но во град ња, ТА, дво -
ри ште, 80 евра, код
Хо те ла „Та миш”.
064/122-48-07.
(255509)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
на ме ште ну, цен тар,
гре ја ње, ТА, за е бан
улаз. 061/131-79-04.
(255526)

ПРА ЗАН  двсо бан
стан, 60 м2, при зе -
мље, но ва ку ћа, цен -
тар. 064/296-24-47.
(255532)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, 100 евра + де -
по зит. 064/125-66-47.
(255539)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по со -
бан стан, Ко теж 2.
064/418-51-15.
(255567)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
по лу на ме штен стан
на Те сли. 
069/443-86-36.
(255369)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
по лу на ме штен стан
на Те сли. 069/443-86-
36. (2555690)

ДВО СО БАН не на ме -
штен стан, но ва Ми -
са. Ин тер нет.
063/775-99-86,
013/372-144.
(255770)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан, вре ди
по гле да ти, ви де ти но -
ва Ми са, 100 евра +
де по зит. 064/458-94-
96. (255548)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво со бан стан, Те сла,
IV спрат, Та, 130
евра. 064/226-83-78.
(255549)

ПО ТРЕ БАН део ку ће,
при зе мље, са шу пом
или га ра жом до 50
евра. 063/850-06-50.
(255499)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан, екс тра
опре мљен, цен тар,
згра да. 063/262-127.
(255605)

НА МЕ ШТЕН дво со -
бан ком фо ран стан,
ТА пећ, 300 м од Сто -
ма то ло шког. Тел.
066/352-710.
(255595)

ИЗ ДА ЈЕ се на ме ште на
со ба са ку па ти лом у
цен тру. 063/761-03-
56. (255594)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
но ва, нов на ме штај,
ЦГ, I спрат. 064/320-
84-32, Осло бо ђе ња.
(255622

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру на Те сли.
063/805-59-36.
(255636)

ТРА ЖИМ ци мер ку.
Сан дра. 064/965-78-
57. (255650)

ИЗ ДА ЈЕМ нов на ме -
штен дво со бан стан,
Кут ко ва згра да. Ко -
теж 2. 063/801-56-63.
(255656)

НА МЕ ШТЕ НА гар со -
ње ра за сам ца или са -
ми цу., кл064/866-21-
13. (255677)

ИЗ ДА ЈЕМ нов стан,
пот пу но на ме штен, у
цен тру Пан чће ва, на
ду же. Ин фор ма ци је
са мо по зив, 064/440-
56-05. (255707)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан  стан, ЦГ,
СББ, кли ма, Ко теж 1.
063/751-62-65.
(255704)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шну
ку ћу. 063/721-21-77.
(255691)

ИЗ ДА ЈЕ се по слов ни
про стор од 85 ква -
дра та у Мо ше Пи ја де,
код Хо те ла „Та миш”.
060/070-56-78.
(СМС)

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)

ПИ ЈА ЦА , Дом омла -
ди не, 80 м2, опре мље -
на ка фа на, 18.000
евра. 061/114-11-34.
(255355)

ИЗ ДА ЈЕМ кан це ла ри -
ју 17 м2, Ње го ше ва 1-
а, ре но ви ра на, по -
вољ ни ји за куп на ду -
жи рок. 064/230-56-
15. (255477)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12
м2, цен тар, из лог до
ули це. 066/314-803.
(255519)

ПРО ДА ЈЕМ раз ра ђен
ло кал у Ж. Зре ња ни -
на, 25 + 8 м2, вла -
сник. 345-534,
064/246-05-71.
(255518)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 100
м2, Ко теж 1, Осло бо -
ђе ња 39. 
064/330-89-88.
(255567)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор, 100 м2, Ње -
го ше ва. Тел. 063/313-
848. (255551)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
Ау то бу ске ста ни це.
063/725-71-70.
(255584)

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

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА ЈЕМ
ло кал на Зе ле ној пи -
ја ци и на пи ја ци
Стре ли ште. 064/404-
91-49. (255502)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
ула за у пи ја цу, бли зи -
на шко ла, про мет но.
060/351-03-56.
(255616)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, 23
м2, код Ау то бу ске
ста ни це. 352-105.
(255612)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ну
згра ду у цен тру, 500,
1.650 м2. 060/312-90-
00. (255699)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор у цен тру,
100, 150, 200 м2.
060/312-90-00.
(255699)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ло ка ле од 81 и 39 м2,
цен тар Стре ли шта.
Тел. 064/267-71-74.
(255679)

ПО ТРЕБ НИ ши ва чи,
рад на ен дле ри ци,
рав ној ма си ни, стал -
но за по сле ње.
063/517-001. (СМС)

ПО ТРЕ БАН рад ник у
ку хи њи са или без ис -
ку ства, Ба нат ско Но -
во Се ло. 063/105-09-
49 (СМС)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и
Е ка те го ри је са ис ку -
ством .069/301-17-00.
(СМС)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и
Е ка те го ри је са ис ку -
ством за ме ђу на род -
ни, Ру му ни ја и Ма ке -
до ни ја. 063/884-22-
71. (СМС)

ПО ТРЕ БАН во до ин -
ста ла тер са ис ку -
ством, за ра до ве по
Бе о гра ду. Кон такт:
060/133-01-62.
(СМС)

ПО ТРЕ БАН рад ник за
чи шће ње пар кинг га -
ра же, јед ном днев но.
069/676-467. (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 НА спре ма -
чи ца - апарт ма ни
„Magnolija lux”, 
Пан че во. 
064/393-56-90.  (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)

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

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)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
слот клу бу „Ken-
tucky”. 
064/474-74-47.
(255350)

АУ ТО-ЦЕН ТРУ „Љу -
би чић” по тре бан са -
мо стал ни ау то-ме ха -
ни ча ри и уче ни ци.
013/344-011,
063/372-231.
(255353)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це –
бу вљак, зва ти од 8 до
13 са ти. 063/337-851.
(255358)

ЕСТЕ ТИК сту дио
„Пер ла” тра жи жен -
ског фри зе ра са ис ку -
ством. Тел. 013/344-
546, 065/344-54-66.
(255378)

RENOAUTO „PANTA”
рас пи су је кон курс за
рад но ме сто: ау то-
ме ха ни чар.

За ин те ре со ва ни се
мо гу при ја ви ти на
тел. 064/132-96-63.
(255447)
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Imanje „Stari Tamiš” najveće je poljoprivredno gazdin-

stvo u sistemu Almex. Prostire se na 1100 ha. Imanje je

osnovano kao poljoprivredno dobro sredinom prošlog

veka a Almex postaje vlasnik imanja 2009. godine.

Na Starom Tamišu nalazi se farma krava. Imanju pripa-

da i farma svinja Nadel. Pored farmi krava i svinja, na ga-

zdinstvu Stari Tamiš nalazi se i ergela konja, koja je pr-

vobitno izgrađena 1978. godine na poljoprivrednom do-

bru i kasnije ugašena, a dolaskom kompanije Almex

2009. godine ponovo je probuđena tradicija konjarstva.

Potvrda kvaliteta je i zlatna medalja na Međunarodnom

sajmu poljoprivrede u Novom Sadu.

Od dolaska Almexa, objekti i samo imanje su renovirani

i pored investicija u unapredjivanje farme, u savremenu

mehanizaciju i automatizaciju farme, ambijent je tako-

dje uredjen. Tu se nalaze ribnjak, baštenski vrt, mini zo-

ološki vrt, muzej konjskih zaprega i bebi farma što ovo

gazdinstvo čini veoma privlačnim za posetioce.

Rad u našoj kompaniji zahteva predanost, pouzdanost,

tačnost, stručnost ali takođe i šansu za one koji još nema-

ju radnog iskustva, pružajući tako mogućnost za zajed-

nički razvoj i napredak. Almex ima širok spektar oblasti

poslovanja u kojima zapošljava oko 1500 radnika različi-

tih strukovnih profila i obrazovanja.

Stari Tamiš a. d. Pančevo raspisuje konkurs 

za radno mesto:

VODOINSTALATER
Mail adresa na koju možete slati biografiju je:

zaposlenje@staritamis.rs

Ili poštom na adresu:

Stari Tamiš a. d. Pančevo

Kestenova 004

26000 Pančevo

sa naznakom:

ZAPOSLENЈE

Konkurs je otvoren do 28. 02. 2018. godine.

Vodeća kompanija za prodaju i distribuciju ka HoReCa

sektoru na teritoriji Beograda. Sa sedištem u Beogradu,

Bulevar despota Stefana 115.

*Lokacija magacina ispod Pančevačkog mosta*

Poziva sve zainteresovane da se 

prijave na oglas za poslove:

1.   Vozač – dostavljač – minimum III SSS, poznavanje

grada, vozačka dozvola C ili B kategorije, da nije krivič-

no osuđivan i da se protiv njega ne vodi teži oblik po-

stupka iz ZOBS-a. Minimalna primanja 40.000,00 dinara

2.   Pomoćnik u razvozu – minimum III SSS, da nije

osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak. Minimal-

na primanja 35.000,00

Prijave slati na magacin@scb.rs

SMS prijave 064/824-25-62

Rok prijava: 15. 03. 2018. godine.

„HI PRA” d. o. o., Ca ra Du ša na 17, Pan če vo,

ogla ša va po tre bu za za po sle njem: 

rad no me sto – ope ra ter CNC ma ši na, 

sa ili bez is ku stva. 

Uslov – za vr še na мašinska ško la, 

tehn. za komp. upra vlja nje.

Pri ja ve (rad nu bi o gra fi ju) sla ti na: office@hipra.rs

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО

расписује

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ

ПРОСТОРА – ЛОКАЛА

     Локал бр. 11, у ламели 5, укупне површине

10.52 м² на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобо-

ђења б.б., по почетној цени од 1.000,00 динара

по метру/квадратном.

     Локал бр. 9, у ламели 7, укупне површине

10.52 м² на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобо-

ђења б.б., по почетној цени од 1.000,00 динара

по метру квадратном.

     Локал бр. 6, у ламели 9, укупне површине

68,50  10.52 м² на „Зеленој пијаци”, Улица

Ослобођења б.б., по почетној цени од 1.000,00

динара по метру квадратном.

     Рок за достављање понуда је 8 дана од дана

објављивања Конкурса.

     Ближи услови Конкурса биће истакнути на

огласним таблама Радне заједнице (Панчево,

Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеро-

дром” и Зелене пијаце у Панчеву.

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ” 

потребан радник

помоћник фарбара за припрему возила.

CV послати на адресу: 

Книћанинова 1а или на мејл адресу:

autocentarzoki@mts.rs 

ПО ТРЕБ НА ко но ба -
ри ца, сплав „На у ти -
кал”, 060/066-65-95.
(255693)

КА ФИ ЋУ Cruiser по -
треб ни ко но ба ри -
це/це  ко ји се сна ла зе
у шан ку и са тац ном.
Ну ди мо стал ни рад ни
од нос, при ја ву, пла ту
и бо ну се. 064/136-00-
27. (254478)

ГРА ЂЕ ВИН СКОМ
пред у зе ћу Still-net
по треб ни мај сто ри са
ис ку ством. 013/333-
311. (255517)

ГРА ЂЕ ВИН СКОМ
пред у зе ћу Still-net
по тре бан гра ђе вин ски
тех ни чар за рад на
те ре ну. 013/333-311.
(255517)

ПО ТРЕ БАН рад ник
из ме ђу 25 – 40 го ди -
на за рад у си то-
штам па ри ји. Зва ти од
9 до 15 са ти, рад ним
да ни ма. 065/510-02-
05. (255531)

ПО ТРЕБ НА два из вр -
ши о ца за рад на пар -
ним ко тло ви ма са
ате стом и два из вр -
ши о ца за рад на ма -
ши ни, сред ња ма шин -
ска шко ла. „Ме со про -
мет” Пан че во. Кон -
такт тел. 062/365-414.
(256204)

ПО ТРЕ БАН фри зер.
064/844-31-69. (2554)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
рад у сло ту клу бу
Kentucky у Ње го ше -
вој. 064/474-74-47.
(255639)

БИ ЛИ ЈАР клу бу Ma-
ster Pool по треб на
рад ни ца. 064/119-11-
09. (255658)

ПО ТРЕБ НА му шко-
жен ска фри зер ка са
ис ку ством за рад у
са ло ну, усло ви од лич -
ни. 064/255-57-31.
(255643)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
или рд ник за рад у
Мар ке ту Бом бон чић.
До ћи на раз го вор у
су бо ту, 24. фе бру а ра
2018, у Мо ше Пи ја де
4, од 18 до 20 са ти.
(255661)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
са ис ку ством у ад ми -
ни стра тив ним по сло -
ви ма, во ђе ње књи га.
Зва ти од 18 до 20 са -
ти. 060/444-66-74.
(255661)

ТРАН СПОРТ НОМ
пред у зе ћу по тре бан
дис пе чар. Усло ви:
ССС, од лич но по зна -
ва ње ен гле ског је зи ка,
рад на ра чу на ру.
064/214-33-92. svetla-
na.flamengo@g-
mail.com (255694)

ПО ТРЕ БАН ад ми ни -
стра тив ни рад ник.
Усло ви: еко ном ски
тех ни чар, ен гле ски је -
зик. 064/214-33-92.
svetlana.flamengo@
gmail.com (255694)

ПО ТРЕБ НИ во за чи за
пре воз хле ба и пе ци -
ва. Пре вез обез бе ђен.
060/864-07-71.
(255701)

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. 

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)

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)

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)

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)

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)

ПАР КЕТ и ла ми нат,
по став ка, хо бло ва ње
и ла ки ра ње. 061/314-
90-18, 601-892.
(255349)

ТВ и са те лит ске ан те -
не, мон та жа, ди ги та -
ли за ци ја ва шег ТВ-а,
ИПТВ  и ан те на плус.
064/8966-20-70.
(255351)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
фар ба ње сто ла ри је,
гипс ра до ви, чи сто,
ква ли тет но, по вољ но.
063/304-476. (25535)

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.
(255386)

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.
(255489)

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. (2557)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ и спре ма -
ње ста но ва, пе дант но
и ква ли тет но.
061/412-44-50. (2554)

АКО вам тре ба чи -
шће ње ста на, по зо ви -
те. 064/278-71-20.
(255425)

ЧА СО ВИ ма те ма ти ке
и фи зи ке за основ це.
064/651-17-51.
(255433)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр -
ста гра ђе вин ских ра -
до ва. 064/866-25-76,
013/361-601.
(255446)

ЧА СО ВИ ма те ма ти ке,
фи зи ке, не мач ког.
Про фе сор ка.
064/054-67-85.
(255454)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње су до пе ре,
ку па ти ла, адап та ци је,
по прав ке, за ме не, од -
мах. 013/331-657,
064/495-77-59.
(255460)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим
ро бу, ства ри, се лид бе
и све оста ло. Нај по -
вољ ни је. 065/361-13-
13. (255472)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће
мо тор ном те сте ром
сва ко др во ко је вам
сме та. 063/369-846.
(255479)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(255513)

ПРЕ ВОЗ ро бе, ства ри,
се лид бе ком би јем. Јо -
ца, 061/616-27-87.
(255514)

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. (2555159

ЗА МЕ НА по ло мље ног
цре па, чи шће ње олу -
ка, ви син ски ра до ви.
065/535-24-56.
(1255525)

СРП СКИ је зик, ча со -
ви, при пре ме за при -
јем не ис пи те. Ис ку сна
про фе сор ка. 064/322-
46-79. (255530)

СПРЕ МА ЊЕ ста но ва
и по моћ ста ри ји ма.
063/761-11-89. (2555)

ИЗ РА ДА сит них ко ла -
ча, ки фли ца и дру гог
пе ци ва по на руџ би ни.
Тел. 060/761-11-81.
(255572)

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА



ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
ре но ви ра ње ку па ти -
ла, вен ти ли, сла ви не,
од гу ше ње ка на ли за -
ци је од мах. 061/193-
00-09. (255582)

ЧИ СТИ МО та ва не,
по дру ме, од но ше ње
ства ри, ру ше ња ку ћа,
бе то на, по вољ но.
064/122-69-78.
(255586)

РА ДИ МО све фи зич -
ке по сло ве: ру ше ња,
чи шће ња дво ри шта,
оба ра ње ста ба ла, итд.
060/035-47-40.
(255586)

НЕ ГА ста рих, бо ле -
сних и ин ва лид них
ли ца. 063/868-04-51.
(255493)

КОМ ПЈУ ТЕР СКИ сер -
вис, по прав ка, чи -
шће ње, ин ста ли ра ње
но вих про гра ма. Бр зо
по вољ но. 060/351-03-
54. (255616)

МЕ ДИ ЦИН СКИ пе ди -
кир: ура сли нок ти,
кур је очи, ма са жђа,
ре лакс, те ра пе ут ска.
061/308-95-86.
(255629)

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.
(255625)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе са рад ни ци ма и
укла ња мо ста ри на -
ме штај. Злат ко.
061/144-82-80,
063/196-54-56.
(255627)

ЧИ СТИМ шут, ру шим
ста ре објек те, чи стим
по дру ме, та ва не.
Злат ко. 061/144-82-
80, 063/196-54-56.
(255627)

ФИ ЗИ КА, хе ми ја, ма -
те ма ти ка (основ ци ма,
сред њо школ ци ма и
сту ден ти ма). 
Про фе сор ка.
063/842-81-90.
(255647)

ПРИ ПРЕ МА за упис у
сред њу шко лу (ма ла
ма ту ра), ма те ма ти ка,
фи зи ка и хе ми ја.
063/856-48-70.
(255647)

ДИ ЈАГ НО СТИ КА и
трет ман, го вор но-је -
зич ких по ре ме ћа ја.
Кон такт, 065/367-41-
88. (255676)

ДУ БИН СКО пра ње те -
пи ха, пре воз бес пла -
тан. 302-820,
064/129-63-79.
(255695)

ПО МОЋ у ку ћи и не га
ста рих ли ца. 064/672-
09-70. (255653)

КР ЧЕ ЊЕ, ко ше ње, се -
че ње др ве ћа, ва ђе ње
па ње ва и фре зи ра ње
ба шта. 064/196-17-
32. (255705)

КЕ РА МИ ЧАР с ду го -
го ди шњим ис ку ством,
ква ли тет но, пе дант но,
по вољ но. 064/252-51-
75, 062/153-37-06.
(255790)

ЧИ СТИ МО та ва не,
по дру ме и шут.
061/321-77-93.
(255712)

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)

ПО ПРАВ КА бе ле тех -
ни ке, мон та ћа и сер -
вис кли ма уре ђа ја.
Овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(254743)

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 (255556)

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.
(255556)

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.
(255556)

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 (255556)

КОМ БИ се лид бе и
оста ле услу ге, плус
при ко ли ца. 060/360-
03-89. (2155527)

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. (259)

КИР БИ ду бин ско уси -
са ва ње и пра ње не ме -
шта ја. Го ша, 064/338-
49-78. (255678)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
про да ја по лов них
ЦО2 апа ра та, ри си ве -
ра, ау то-кљу че ва,
обез бе ђе ње ау то мо -
би ла. 063/800-01-96.
(255442)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе мер це дес ка ми о -
ном, рад ни ци, по вољ -
но. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85.
(255461)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја,
ко мар ни ци, ро лет не,
ве не ци ја не ри, угра ђу -
јем, по пра вљам, за -
ме на гурт ни. 064/181-
25-00. (255466)

ГИПС, спу ште ни пла -
фо ни, пре град ни зи -
до ви, мо ле рај, тер мо -
и зо ла ци ја, шпа лет не,
ам стронг ма те ри јал.
060/131-81-70.
(255467)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње,
спу ште ни пла фо ни
ам стронг, тер мо и зо -
ла ци ја, ке ра ми ка, во -
да, ма те ри јал.
060/131-81-70.
(255467)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
кли ме, шпо ре те, бој -
ле ре, ТА пе ћи, по пра -
вља мо с га ран ци јом.
„Фри го тех ник”, 361-
361, 064/122-68-05.
(255544)

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.
(255547)

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.
(255563) 

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.
(255563) 

РО ЈАЛ МГ: уград -
ња/по прав ка ро лет не,
ко мар ни ци, ве не ци ја -
не ри, све за ве се, тен -
де, хар мо-вра та, ро -
ло-за шти та. 
063/816-20-98,
013/351-498.
(255527) 

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
дру ге ро бе, Пан че во-
да ље, це на до го вор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(255621)

ЛА ЛЕ, пре во зим ки -
пр ом, по вољ но, гра -
ђе вин ски  ма те ри јал,
шут, ту ца ник за на си -
па ње пу те ва.
064/354-69-94,
064/754-02-72.
(255689)

УСТУ ПАМ уз до го вор
два гроб на ме ста,
сре ђе на, Ка то лич ко
гро бље. 
064/438-12-35.
(255436)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом го ди шњу ме -
сеч ну сту дент ску кар -
ту бр. 5318, из да ту од
АТП-а Пан че во, на
име На та ли ја Ка рић.
(255393)

ИН ВА ЛИД СКА пен зи -
ја, 1968, тра жи же ну
ра ди бра ка, слич них
го ди на. 
065/672-87-01.
(255459)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 21Петак, 23. фебруар 2018.
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По след њи по здрав во ље ној
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ЈЕ ЛЕ НИ 

ЈО ВИ ЧИЋ

1931–2018.

ЈА СМИ НА, ДУ ШИ ЦА 

и ЗО РАН

(80/255601)

По сле крат ке и те шке бо ле сти, пре ми ну ла је на ша

РАД МИ ЛА КО ВА ЧЕ ВИЋ

1935–2018.

По след њи по здрав и веч ни спо кој.

Ожа ло шће ни: син СА ША, сна ја ОЛИ ВЕ РА и уну ка АН ЂЕ ЛА

(33/255480)

На дан Сре те ња го спод њег, 15. фе бру а ра 2018. го ди не,

веч ним сном за спа ла је на ша дра га

БО СИЉ КА СЛЕП ЧЕ ВИЋ 
рођ. Ше па

из Вла ди ми ров ца

11. VII 1930 – 15. II 2018.

По но сни што је би ла на ша мај ка, та шта, ба ка и пра ба ка,

за хвал ни за сву љу бав и до бр о ту, ту гу је мо...

По ро ди це: ВИ ШЕ КРУ НА и ВЛА ДИ СА ВЉЕВ, ћер ке, 

зе то ви, уну ци и пра у ну ци
(86/255611)

Дра гом стри цу и де ди

РА ДО МИ РУ ДАН ГУ БИ ЋУ
За у век ћеш оста ти у на шим се ћа њи ма.

Тво ји: ЂОР ЂЕ, АНА, УРОШ и НЕ МА ЊА

(130/4752)

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ
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По след њи по здрав

ПАП ЗОЛ ТА НУ

1955–2018.

Кум ТИН ЧЕ с по ро ди цом

(68/255579)

По след њи по здрав

ПАП ЗОЛ ТА НУ

1955–2018.

Ожа ло шће ни: мај ка ЕР ЖЕ БЕТ 

и брат ЈА НИ с по ро ди цом

(69/255578)

ПАП ЗОЛ ТАН

По след њи по здрав од СЛА ВИ ЦЕ 

и ВЕ РИ ЦЕ

(70/255580)

По след њи по здрав ку му

ПАП ЗОЛ ТА НУ

од ку мо ва МИ ЋЕ, ЛЕ ЦЕ

и ЖЕЉ КА

(71/2555819

По след њи по здрав уја ку

ЗО ЛИ ЈУ
од СНЕ ЖЕ, ПЕ ЂЕ, 

ВЛА ДЕ и СА ШЕ

(92/255633)

По след њи по здрав

ЗО ЛИ ЈУ

МИ ЛИ ЦА, ДА НИ ЕЛ 

и ПЕ ТАР с по ро ди ца ма

(94/255638)

По след њи по здрав бра ту

и уја ку

ЗО ЛИ ЈУ
ХИЛ ДА, ТО МА, ГО ЦА 

и СА ША
(93/255633)

По след њи по здрав

ПАП ЗОЛ ТА НУ

од су пру ге ЕР ЖИ КЕ и си на ЗО ЛИ КЕ с по ро ди цом

(116/255674)

По след њи по здрав

ПАП ЗОЛ ТА НУ

од по ро ди ца ЗО РО СКИ, ЈО ВЕ СКИ и ПЕ РИЋ

(117/255675)

Искре но са о се ћа мо са ко ле гом др Сто ја ном по -

во дом смр ти ње го ве мај ке

ЉУ БИ ЦЕ ВИ ШЕ КРУ НЕ

Ко лек тив Оп ште бол ни це Пан че во
(57/ф)

ЂУ РО 

МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

По след њи по здрав 

ком ши ји од ста на ра

згра де у Ми хај ла 

Пе тро ви ћа Ала са 21

(5/255389)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље да је 14. фе бру а ра 2018, у 90. го ди ни,

пре ми ну ла на ша дра га

ЉУ БИ ЦА ВИ ШЕ КРУ НА
Са хранa је оба вље на 15. фе бру а ра 2018. го ди не

на гро бљу у Ба нат ском Но вом Се лу.

Ожа ло шће ни: су пруг УРОШ, син СТО ЈАН 

и уну ци МАР КО и СТЕ ФАН
(121/255681)

ИЗЈАВА ЗА ХВАЛ НОСТИ

По што ва не ко ле ге, дра ги при ја те љи, не бро је ни ро ђа ци.

На жа лост ни сам у мо гућ но сти да по је ди нач но од го во -

рим на сву ис ка за ну по др шку и са у че шће ко је сте ми

упу ти ли кроз ве ли ки број при сти глих те ле гра ма, по ру -

ка и меј ло ва. Сто га, ко ри стим ову при ли ку да се сви ма

ко ји су са мном по де ли ли бол и би ли ми сна га у ис пра -

ћа ју мај ке на веч ни по чи нак, овим пу тем за хва лим.

По себ но же лим  да из ра зим за хвал ност ко ле га ма из

Хит не по мо ћи До ма здра вља Пан че во, ко ле га ма из

Хит ног при је ма и Ин тен зив не не ге Оп ште бол ни це

Пан че во, као и ко ле га ма из Ур гент ног цен тра и Ин сти -

ту та за плућ не бо ле сти Кли нич ког цен тра Ср би је, ко ји

су ура ди ли све што је би ло у њи хо вој мо ћи да јој по -

след ње да не ово зе маљ ског жи во та учи не ма ње бол ним.

Хва ла вам.

Др СТО ЈАН Уро ша ВИ ШЕ КРУ НА

(122/255686)

По след њи по здрав

ПАП ЗОЛ ТА НУ

ЗО РАН ПЕ ШЕВ СКИ с по ро ди цом

(126/ф)

15. фе бру а ра 2018. пре -

ми нуо је наш дра ги

СВЕ ТИ СЛАВ
РАН ЧИЋ

1942–2018.
Си но ви МИ РО СЛАВ 

и ДРА ГО СЛАВ, сна је
АЛЕК САН ДРА 

и СНЕ ЖА НА и уну ци
ЈЕ ЛЕ НА, МА РИ ЈА, 

АНА и ЂОР ЂЕ
(39/255491)

20. фе бру а ра на пу сти ла нас је на ша дра га

НА ДА ЂУ РИШ
де во јач ко Шу ји ца

1952-2018.

Оти шла си ти хо и не при мет но. За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: муж МИ ХАЈ ЛО, син ИГОР, ћер ка ИВА НА, 
зет ЖЕЉ КО и унук МИ ЛОШ

(128/255711)

По след њи по здрав дра гој се стри, тет ки и ба ки

НА ДИ ЂУ РИШ

1952–2018.
Хва ла  ти за све не за бо рав не тре нут ке про ве де не с то бом.

Ожа ло шће не тво је се стре: БО ЈА, МИ РА, НЕ НА 

и СЕ КА с по ро ди ца ма

(129/225571)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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По след њи по здрав ба ки

МА РИ ЈИ ФЕСТ

1948–2018.
Твој пра у нук МА ТЕ ЈА и ЕЛ ВИ РА

(8/255392)

По след њи по здрав при ја -

те љу

ВИ ТО МИР 

СТЕ ВО ВИЋ 

ВИ ТО

Увек ће мо те се ра до се -

ћа ти.

По ро ди ца ПО ПА ДИЋ

(9/255394)

13. фе бру а ра нас је на пу сти ла на ша дра га  мај ка, ба ка и пра ба ка

АНА ЦА РАН

1934–2018.
Ожа ло шће ни: си но ви ДРА ГАН и ЗО РАН, сна је МИ ЛИ ЦА 

и ВИ ШЊА, зет НЕ МА ЊА, уну ци СР ЂАН, САН ДРА и ИВАН 

и пра у ну ци ЛАВ и ЛУ КА

(10/255397)

ВИ ТО МИР СТЕ ВО ВИЋ

1937–2018.

Наш во ље ни пре ми нуо је 14. фе бру а ра 2018, али

ће жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га РА ДО СА ВА, си но ви 

ДРА ГАН и ГО РАН, уну ка МАК СИ ЈА НА и сна ја

РУ ЖИ ЦА
(20/255421)

По след њи по здрав на шем дра гом

де да ВИ ТИ
Не ка те у ти ши ни веч ног ми ра пра ти на ша љу бав

ја ча од за бо ра ва.

Тво ја уну ка, тво је де ди но ок це ТА ТЈА НА, зет

ДА МЈАН и пра у ну ке АН ЂЕ ЛА, ДУ ЊА и СА РА
(21/255422)

По след њи по здрав на шем дра гом 

ДУ ША НУ ТО МИ НУ

1941–2018.

ко ји је пре ми нуо 15. фе бру а ра.

Жи ве ће за у век у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га ВИ ДА, син ЗО РАН,

снај ка БРАН КА, унук ЈО ВАН, ћер ка 

РУ ЖИ ЦА и зет БЕ ЛА

(27/255438)

По след њи по здрав дра гој мај ци, баб ки и све кр ви

ЗУ ЗИ ХР ЋАН

1944–2018.

На ша во ље на пре ми ну ла је 14. фе бру а ра, али ће за у век жи ве ти у

на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: си но ви СТЕ ВАН и СА ША, унук МИ ХАЈ ЛО 

и сна ја МИ ЛИ ЦА

(31/255457)

По след њи по здрав

ЗУ ЗИ ХР ЋАН

Че сти тост, хра брост,

по ште ње, сна га

и ве дри на ко је су те

кра си ле оста ће у 

трај ном се ћа њу тво јих

ком ши ја 

у Цви ји ће вој 15

(46/255505)

По след њи по здрав во ље -

ној ма ми

АНИ 
ДРУ ЖИ НИЋ

1931–2018.
С љу ба вљу и по но сом те
чу ва мо од за бо ра ва.
По чи вај у ми ру.

Ћер ка МА РИ ЈА 
и зет ЗО РАН

(47/355506)

По след њи по здрав во ље -

ној

АЊУ КИ

Хва ла на ве ли кој љу ба ви.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

По чи вај у ми ру.

Уну ка ГО ЦА и пра у ну ке

ДА ЈА НА и СА БИ НА

(48/255506)

По след њи по здрав во ље -

ној

АЊУ КИ
Оста ви ла си до бр о ту ко -

ја се не за бо ра вља и ту гу

ко ја не про ла зи.

По чи вај у ми ру.

Уну ка МАР ЈА НА, 

пра у ну ка ЈО ВА НА 

и зет ЗО РАН

(49/255506)

По след њи по здрав дра гој

ЉИ ЉА НИ 

ЈО ВА НОВ

По чи вај у ми ру, пам ти ће -

мо тво ју до бро ту и по жр -

тво ва ност.

По ро ди ца ОСТО ЈИЋ

(26/255431)

На шој ком ши ни ци

МА РИ ЈИ ФЕСТ

пре ми ну лој 16. фе бру а ра

2018, у 70 го ди ни.

По след њи по здрав од

ста на ра у Ду нав ској 6

из Пан че ва

(59/255546)

мо на хи ња 

КИ РИ А КИ ЈА

КИ РА
1960–2018.

Не у те шни: ма ма 

МИР ЈА НА, ћер ка ИВА,

уну ка КИ РА, зет ВА ЊА,

се стра ВЕ СНА 

и се стрић ЗО РАН

(83/255608)

По след њи по здрав дра гој

СУ ЗА НИ 

ХР ЋАН

Је тр ва ЈЕ ЛИ ЦА

(108/255662)

По след њи по здрав су пру гу и оцу

ЖАР КУ РА КИ ЋУ
1934–2018.

Ожа ло шће на су пру га ЈЕ ЛЕ НА, син ДРА ГАН, сна ја
ДРА ГА НА и унук НЕ МА ЊА

(124/255697)

С ту гом у ср цу оба ве шта ва мо род би ну и при ја те -

ље да нас је 18. фе бру а ра 2018. на пу стио наш

НИ КО ЛА НЕ ГО ВАН

1940–2018.
Мно го је раз ло га да те са по но сом пам ти мо и од

за бо ра ва чу ва мо.

Тво ји нај ми ли ји: син ДРА ГАН, сна ја ВЕ СНА,

уну ке ДИ ЈА НА и ТА МА РА с по ро ди цом
(104/255654)

По след њи по здрав оцу и

бра ту

НИ КО ЛИ 

НЕ ГО ВА НУ

1940–2018.

Син ДРА ГАН и се стра

ВЕ РА с по ро ди ца ма

(105/255654)

По след њи по здрав

ИВА НУ РА ДО НИ ЋУ

од ста на ра згра де

у Ђ. Да ни чи ћа 8

(127/255706)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да нас је 20.

фе бру а ра 2018. на пу стио наш во ље ни

ИВАН РА ДО НИЋ
1934–2018.

Са хра на ће се одр жа ти 23. фе бру а ра, у 13 са ти,
на Но вом гро бљу у Пан че ву.
Ожа ло шће на су пру га МИ РА, ћер ка ЗО РА, уну ци

БРАН КО и СТЕ ФАН, уну ке БО ЈА НА, ИВА НА 
и НИ НА, пра у нук ЈО ВАН, сна ја МИ ЛЕ НА, 

зет ЏА ЕЛС и оста ла род би на
(109/255667)

Чет де се то днев ни по мен

во ље ној се стри

МА РИ ЦИ 

ЛЕК СО ВИЋ

За у век у ср цу и ду ши.

Тво ји: се стра ЈЕ ЛА и

брат ПЕ РА с по ро ди цом

(125/255698)

МА РИ ЈА 

ЛЕК СО ВИЋ

13. II 1943 – 17. I 2018.

По но сни што смо те

има ли, во ле те за у век

тво ја де ца

(51/255513)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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20. фе бру а ра нас је на пу стио наш во ље ни

МО МИР ПА ВЛО ВИЋ

1949–2018.

За у век ће оста ти у на шим ми сли ма и ср ци ма.

Су пру га ЈЕ ЛЕ НА, ћер ка ИВА НА, син ВЛА ДИ МИР, сна ја ЈЕ ЛЕ НА,

зет РАЈ КО и уну ке МИ НА, АНА СТА СИА и ЛА НА

(95/255640)

МО МИР ПА ВЛО ВИЋ

Дра ги мој Мо ми ре, хва ла ти за сва ки тре ну так ко ји смо про ве ли

за јед но.

За у век у мом ср цу.

Тво ја су пру га ЈЕ ЛЕ НА

(96/255640)

По след њи по здрав дра гом оцу, та сту и де ди

МО МИ РУ

од ИВА НЕ, РАЈ КА и АНА СТА СИЕ
(97/255640)

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

МО МИ РУ

од ВЛА ДЕ, ЈЕ ЛЕ НЕ, МИ НЕ и ЛА НЕ
(98/255641)

По след њи по здрав

МО МИ РУ 

ПА ВЛО ВИ ЋУ

Ко лек тив оде ље ња 

Пси хи ја три је Оп ште

бол ни це Пан че во

(100/255648)

По след њи по здрав 

МО МИ РУ 

ПА ВЛО ВИ ЋУ

дра гом бра ту и уја ку.

МО МИР КА, ДЕ ЈАН, 

БИ ЉА НА, ЛА РА, 

ЗВЕ ЗДА НА и СЛАВ КО

(118/255680)

По след њи по здрав

МО МИ РУ

од та ште ЈА ГО ДЕ
(119/255682)

По след њи по здрав

МО МИ РУ

од при ја те ља ВИН КЕ 

и МОМ ЧИ ЛА

(120/255683)

По след њи по здрав

чи ка МО МИ РУ 

од ОЉЕ и БА НЕ ТА

(107/255662)

17. фе бру а ра 2018. пре ми нуо је наш во ље ни

РА ДО МИР ДАН ГУ БИЋ

1927–2018.

Био си ди ван су пруг, отац и де да и на да све пле ме нит чо -

век. Хва ла ти за све.

Тво ја ВЕ РА с по ро ди цом

(42/255497)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу и дру гу

РА ДЕ ТУ ДАН ГУ БИ ЋУ

По ро ди ца ТО ДО РОВ
(61/255554)

По след њи по здрав на шем дра гом

чи ка РА ДЕ ТУ

Ко лек тив „Пе тр ол про јек та”
(102/255565)

По след њи по здрав на шем

РА ДЕ ТУ ДАН ГУ БИ ЋУ

Дра ги Ра де, све си нас за ду жио да те пам ти мо по

свим људ ским вр ли на ма ко је чо век мо же да има.

СЛАВ КО ДАН ГУ БИЋ с по ро ди ца ма ДА НИ ЛА 

и ЈЕ ЛЕ НЕ
(53/255536)

По след њи по здрав дра гом уја ку и шу ра ку

дипл. инж. РА ДО МИ РУ Ђ. ДАН ГУ БИ ЋУ
25. III 1927 – 17. II 2018.

Био си увек при мер за пле ме ни тост, по жр тво ва ност и
ода ност иде ји да по мог неш дру ги ма.

По ро ди ца РИ СТИЋ и ДО КАС
(66/И)

Мом стри цу

РА ДО МИ РУ

ДАН ГУ БИ ЋУ

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

НА ДА с по ро ди цом

(110/255668)

10. фе бру а ра умр ла је

мо ја мај ка

СТО ЈАН КА
ВЛА ЈИЋ

рођ. 1929.
За њом ту гу ју: син 

СТЕ ВАН, сна ја 
БИ ЉА НА, уну ка МИ -

ЛИ ЦА, унук ЛА ЗАР,
КРИ СТИ НА  и пра у ну ка

ЛА РА

(77/255597)

По след њи по здрав дра гој

при ји

СТО ЈАН КИ

МИ ЦА, МИ КА 

и МИ ЛАН

(78/255598)

10. фе бру а ра пре ми нуо

је наш

БЛА ЖА 

НИ КО ЛОВ СКИ

1940–2018.

Оста ћеш за у век у на шим

ср ци ма.

По чи вај у ми ру.

Ожа ло шће ни: су пру га

ЗО РИ ЦА, ћер ка 

СЛА ЂА НА, зет

МИ РО СЛАВ и уну ци

ИГОР и МАР КО 

с по ро ди ца ма

(76/255596)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

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

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри -

сни ке на ших услу га

да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо

по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.

СЕ ЋА ЊЕ

МЛА ЂЕН БОГ ДА НО ВИЋ

2013–2018.

Си не наш во ље ни, 

про шло је пет го ди на от ка да си нас за у век

на пу стио, али бол, бол је јак као пр вог да на.

Тво ји ро ди те љи

(52/255524)

На шем

ВА СИ ЛИ ЈУ ЋИ РИ ЋУ
23. II 2005 – 23. II 2018.

Би ли смо, има ли, мо гли, А он да... тре ба ло је но си ти и из не -
ти, ста ти и оста ти, из ди ћи се и на ста ви ти да ље, без Те бе.

Тво ја по ро ди ца
(55/255541)

Мој брат

ВА СИ ЛИ ЈЕ ЋИ РИЋ
23. II 2005 – 23. II 2018.

Дав но је оти шао, али из на ших ми сли и ср ца не ће ни ка да.
Тво ја се стра РУ ЖИ ЦА с по ро ди цом

(56/25543)

Го ди шњи по мен

МИ О ДРАГ СУ БО ТИН
1932–2017.

Увек си у на шим ми сли ма.
Су пру га ГИ НА, ћер ка ОЉА, уну ци и пра у ну ци

(58/255545)

26. фе бру а ра на вр ша ва се ту жних го ди ну да на от ка ко нас је на пу -

стио наш дра ги

СТЕ ВАН НАЂ

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ју 

успо ме ну на ње га ње го ви нај ми ли ји

(64/255562)

24. фе бру а ра 2018, у 11 са ти, на Но вом гро бљу,

го ди не да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шој

дра гој

ДРА ГА НИ МА РИН КО ВИЋ

1972–2017.
Дра га ма ма, тво ја зве зда ће увек да све тли, јер

ма ма све зна.

Ожа ло шће ни: ИЦА, МИ ША и РА ША
(72/255583)

1. мар та на вр ша ва се

шест ме се ци од твог од -

ла ска на веч ни по чи нак

ДУ ШАН 
РА ИЧ КО ВИЋ

Не у те шни: су пру га 
СУ ЗА НА, ћер ке МИР НА
и ДА НИ Е ЛА, зет ГО РАН

и уну ци СА ЊА, 
НЕ ВЕ НА, МАР КО 

и НИ КО ЛИ НА
(82/255606)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГО СЛАВ

ПАН ТИЋ
25. II 2002 – 25. II 2018.

С љу ба вљу и по што ва -

њем жи виш у на шим се -

ћа њи ма.

Тво ји нај ми ли ји: 

ЈО ВАН КА, НЕ НАД, 

ЈА СМИ НА и ДРА ГАН

(84/255610)

25. фе бру а ра на вр ша ва се пет го ди на од смр ти на шег

АЛЕК САН ДРА СТА МЕН КО ВИ ЋА АЦЕ
Вре ме про ла зи, бол и ту га не пре ста ју. Не до ста јеш
мно го.

Тво ји нај ми ли ји

(85/255611)

Про ђе нај ту жни јих шест ме се ци

Је ди на на ша

МА ЦО

Вре ме ће про ла зи ти, али бол и ту га за то бом не -

ће ни ка да. Оста ли смо ук сра ће ни тво је љу ба ви,

то пли не и па жње. Не из мер но нам не до ста јеш.

Не у те шни ма ма и та та
(87/255615)

Ше сто ме сеч ни по мен

ДРА ГА НА МА РИН КО ВИЋ

Да до мо ја је ди на, ка жу да је про шло шест ме се -

ци... Ни шта ни је про шло... Све је ста ло.

Ћу тим... гле дам....  за жму рим...

Твој БА ТА с по ро ди цом
(88/255615)

Про шло је шест ме се ци

от ка ко си нас на пу сти ла

МА ЦО

Оти шла си без по здра -

ва, а на ма си оста ви ла

бол и ту гу.

Тво ја те ка и твој брат

ГО ГА

(12/255401)

IN MEMORIAM

КЕ РЕ БИЋ

МА РИ ЈА     ДРА ГАН      ЂОР ЂЕ
1935–1987.         1961–1997.         1933–2017.

Жи ви те у на шим ми сли ма.

ЗО РАН с по ро ди цом
(89/255617)

ПО МЕН

ДУ ШАН ЛА ЗИЋ

27. фе бру а ра 2018. на -

вр ша ва ју се две го ди не

од смр ти мог бра та Ду -

ша на.

Веч на по мен од се стре

ЉИ ЉА НЕ и зе та 

МИ ЛО ША с по ро ди цом

(112/255670)

ПО МЕН

27. фе бру а ра 2018. на -

вр ша ва ју се две го ди не

од смр ти мог бра та

ДУ ША НА

Веч ни по мен од бра та

ЗО РА НА

(113/255671)

Два де сет го ди на ни је с

на ма на ша дра га

ЈЕ ЛЕ НА ЋИ КА

1998–2018.

По ро ди ца

(101/255649)

На вр ша ва ју се две го ди -

не од смр ти во ље не мај ке

НА ДЕ ЗА ГО РАЦ

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Тво је ћер ке ЉИ ЉА НА 

и МИ РА с по ро ди цом

(50/255507)

ДУ ШАН СЕ КУ ЛО ВИЋ
23. II 2004 – 23. II 2018.

Бол но и ту жно се ћа ње на дан ка да си нас за у век на пу стио.
Мај ка ДРА ГИ ЦА, брат МАР КО, сна ја ИВА НА 

и бра тан ци МИ ЛОШ, МИ ЛИ ЦА и МИ ЛЕ НА

(4/255385)

СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШАН ЛА ЗИЋ
27. II 2016 – 27. II 2018.

Ку ме, се ћа ња не бле де. Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.
ЖЕЉ КО, ДУ ШИ ЦА и МИ ЛА НА

(123/

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

СЛАВ КУ 

СТА НИ ЋУ

од по ро ди це

СТО ЈИЉ КО ВИЋ

(2/255358)

15. фе бру а ра 2018, по сле те шке бо ле сти пре ми -

нуо је наш

СЛАВ КО СТА НИЋ
1938–2018.

Био је ве ли ки чо век, ве ли ког ср ца. 
За у век ће жи ве ти у на шим ми сли ма и ср ци ма.

Су пру га МИ РА, син МИ ЛО МИР, 
кће р ка СЛА ВИ ЦА, уну ке ТА МА РА, ИВА 

и НА ЂА, сна ја МА РИ ЈА и зет НЕ НАД
(3/255378)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

СЛАВ КУ

од по ро ди це БО ГА ВАЦ

(22/255426)

По след њи по здрав

СЛАВ КУ 

СТА НИ ЋУ

1938–2018.

Би ло је ле по има ти те за

ком ши ју.

Ста на ри згра де 

у Сте ва на Срем ца 74

(62/255557)

По след њи по здрав

СЛАВ КУ СТА НИ ЋУ
од ко ле га: ВУ ЛА, 

ЗИН ДО ВИ ЋА 

и МИ ЛО РА ДА ТА СИ ЋА

(74/255591)
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26. фе бру а ра је твој ро ђен дан, 5. мар та се на вр ша ва шест

ме се ци от ка ко ни си с на ма

МИ ЛАН СТО ЈА КО ВИЋ
1960–2018.

Тво ји: мај ка МА РА и брат ДУ ШАН с по ро ди цом

(11/255398)

АН ЂЕЛ КО

СТАН ЧУЛ

28. II 2014 – 28. II 2018.

У ср цу те но си мо, а од за -

бо ра ва чу ва мо.

Тво ја по ро ди ца

(17/255414)

Де сет го ди на без на шег бра та

ДУ ША НА КИ РИ ЛО ВА

1967–2008.
С љу ба вљу за не за бо рав: се стре ДИВ НА и ЈА СМИ НА

(19/255420)

У не де љу, 25. фе бру а ра, у 11 са ти, на Но вом гро бљу, одр жа ће се

че тр де се то днев ни по мен мом во ље ном си ну Да не ту

ДА МИР БЕК ЧИЋ

Ту га и бол су ве ли ки. Не по сто је ре чи уте хе.

Ње го ва не у те шна мај ка

(29/255443)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗО РАН ПЕ РИН

2013–2018.

Вре ме про ла зи, а ту га

оста је.

Тво је: ДА НА, СА ШКА 

и МИ РА с по ро ди цом

(32/255475)

ДА НЕ

Мно го не до ста јеш...

Тво ја ба ка ЗЛА ТА, ујак ПРЕ ДРАГ и уј на ДРА ГА НА

(37/255488)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ПЕ ТРЕ

ФИ ЛИ ПОВ СКИ

2001–2008.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Син НЕ НАД 

с по ро ди цом

(38/255490)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛО БО ДАН 

ПЕ ТРОВ СКИ

2009–2018.

Увек си у на шим ми сли ма.

Не до ста јеш нам.

Се стра ЉУ БИ ЦА  

с по ро ди цом

(45/255504)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛО БО ДАН 

ПЕ ТРОВ СКИ

26. II 2009 – 26. II 2018.

Сна ја МИ ЛИ ЦА с де цом

(90/255618)

Че тр де се то днев ни по мен

МИЛ КИ 

ОРО ЗО ВИЋ

Увек ће мо би ти у нашм

ср ци ма.

Ћер ка СЛА ЂА НА, зет

СЛА ЂАН и унук ЂОР ЂЕ

(91/255624)

СЕ ЋА ЊЕ

БРАН КО ЦВИ ЈАН

Већ по ла го ди не ни си с на ма, али и да ље

жи виш у на шим ми сли ма и ср ци ма.

Во ле те тво је: МИ ЛЕ НА, ДРА ГА НА 

и ДРА ГИ ЦА

(28/255440)

На вр ша ва се го ди на от ка да нас је на пу -

сти ла

ЈЕ ЛЕ НА АПО СТО ЛОВ СКИ

1984–2017.

Ту гу у на шим ср ци ма не мо же вре ме да

из бри ше, јер увек си би ла део на шег жи -

во та и веч но ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

У ср цу те чу ва ју тво ји нај ми ли ји

(24/255430)

Веч но си у на шим ср ци -

ма, ми сли ма и жи во ти ма

ЈЕ ЛЕ НА 

АПО СТО ЛОВ СКИ

1984–2017.

Тет ка ЦВЕ ТА 

са фа ми ли јом

(25/255431)

ВИН КА ИЛИЋ

ПА НИЋ

28. II 2015 – 28. II 2018.

Вре ме је про ла зно, а се -

ћа ње је веч но.

Тво ја ма ма и се стра

(67/255574)

По но си мо се ва ма, за хвал ни што сте жи ве ли и
ства ра ли за нас

ЂОР ЂЕ ВИЋ

др ЕВА                др ДУ ШАН
6. III 2015 – 6. III 2018.      27. II 1928 – 8. IX 2017.
Уме сто де ве де се тог ро ђен да на, шест ме се ци ту ге и
пра зни не за на шим дра гим та том и де дом Ду шком,
а три го ди не за на шом дра гом ма мом и ба ком Евом.

Ћер ке ЈО ВАН КА, МА ЈА и ВА ЛЕ РИ ЈА и уну чад
ДА МЈАН и ЛИ ДИ ЈА и оста ла род би на

(75/255609)

Се ћа ње на на ше дра ге

АБА ЏИН

ЖИ ВО ЈИН             ТЕ РЕ ЗИ ЈА
1936–1998.                         1934–2015.

За у век у на шим ми сли ма.

Ћер ке НА ДА и ИРЕ НА са сво јим по ро ди ца ма
(111/255661)

У уто рак, 27. фе бру а ра, у 11 са ти, на Новом

православном гробљу, да ва ће мо че тр де се то -

днев ни по мен на шој дра гој

ДА РИН КИ МИ ЛО ШЕ ВИЋ

1931–2018.
Мно го нам не до ста јеш.

Тво је: ћер ка ЉУ БИ ЦА и МИ ЛО МИР КА 

с по ро ди ца ма
(54/255540)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЕ ЛИ БОР ЈАН КО ВИЋ БО РА
23. II 2011 – 23. II 2018.

Чу ва мо га од за бо ра ва.

Ње го ве: ЕВА, ВА ЉА и НА ТА
(23/255429)

АЦА ЧИ НИЋ

2007–2018.

Про шле су ту жне и бол -

не го ди не без те бе.

Тво ја ЗО РА

(16/255411)

РИ СТА 

Н. ПО ПО ВИЋ

25. II 1993 – 25. II 2018.

Од смр ти те ни смо мо гли

са чу ва ти, али те чу ва мо

од за бо ра ва.

Су пру га НА ДА и кћи

МИ ЛЕ НА с по ро ди цом

(60/255551

28. фе бру а ра 2018. на -

вр ша ва се го ди ну да на

от кад ни си с на ма

ДРА ГАН 

ЊЕ ЖИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(63/255559)

25. II 2018.

шест ме се ци

СЛА ВИ ЦА 

ЂОР ЂЕ ВИЋ

МА ЈА

Ако ти ја ве: умро сам,

не ве руј

то не умем.

За у век ћеш жи ве ти у на -

ма. Во ли мо те!

Тво ји: КРИ СТИ НА,

МАР ТИН и СИН ТИ ЈА

(73/255587)

По што ва на род би но и

при ја те љи, оба ве шта ва -

мо вас да ће се у су бо ту,

24. фе бру а ра 2018, у 12

са ти на Ста ром пра во -

слав ном гро бљу, одр жа -

ти ше сто ме сеч ни по мен

на шој во ље ној и дра гој

КА ТИ ЦИ КА РА

По ро ди ца

(81/255602)
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МИ РО СЛАВ

МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ

14. V 1950 – 15. II 2017.

Ли пи ка, го ди на је про ле -

те ла као му ња. Још не

ве ру је мо да ти ни си с на -

ма. Оче ку је мо кад ћеш

по ла ко да отво риш вра -

та. У ми сли ма си сва ког

да на с на ма.

Тво ји: МИ ЋА, ЗО КИ 

и ЦИ ЦА

(1/255359)

Се ћа ње на

МИ ЛА НА ДЕ КИ ЋА
11. XII 1949 – 22. II 2017.

Не до ста јеш нам пу но, али те с по но сом чу ва мо у

на шим ср ци ма и ми сли ма

Тво је: СТАН КА, СЛА ВИ ЦА 

и ДЕ ЈА НА с по ро ди цом
(6/255310)

Се ћа ње на

МИ ЛА НА ДЕ КИ ЋА
С љу ба вљу и по но сом чу ва мо успо ме ну на те бе.

Твој кум СЛАВ КО с по ро ди цом

(7/255391)

Пет ту жних го ди на без мо јих ма ме и та те

ЕР ДЕ ЉАН

МА РИ ЈА                   ЈО ВИ ЦА
16. V 1939 – 20. II 2013. 4. III 1933 – 6. VII 2012.
Ма ма, мно го ми не до ста ју тво је ре чи, твој за гр -
љај и тво ја искре ност, и исто то ли ко ми и та та
не до ста је, и ва ша па жња и не из мер на љу бав ко -
јом сте ме оба си па ли. Увек сте у мом ср цу. С љу -
ба вљу вас се се ћа мо.

Ћер ка ЗО РИ ЦА са су пру гом ДАР КОМ
(13/255403)

ЈЕ ЛЕ НА 

СТЕ ФА НО ВИЋ

1936–2014.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Син МЛА ДЕН 

с по ро ди цом

(14/255405)

28. фе бру а ра 2018. на вр ша ва се го ди на

от кад ни је с на ма наш

МА ТЕО ВУ КО ВИЋ МА ША
Ка жу, вре ме ту гу бри ше, ал ту ге и бо ла је

све ви ше.

Знаш ко ли ко смо те во ле ли, ал са мо да

знаш ко ли ко нам не до ста јеш.

Нај те же је кад ти не до ста је не ко, а знаш

да се вра ти ти не ће.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га СЛА ВИ ЦА, ћер ка

ЈЕ ЛЕ НА и син НЕ НАД с по ро ди цом

(15/255406)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЛА ДИ МИР РАЈ КО ВИЋ

ВЛА ДА

2003–2018.

Ту жно се ћа ње, све је исто огром на пра -

зни на, жа ље ње за то бом.

Тво ји: ма ма, та та и се стра

(18/255417)

Јед но го ди шњи по мен

ПА ВЛЕ ГУ РАН

7. VII 1932 – 11. III 2017.

Увек си у на шим ср ци ма.

Су пру га МА РИ ЈА, 

си но ви СТО ЈАН 

и ТО МА, сна ја ЈЕ ЛА,

уну ке БИ ЉА, ЉИ ЉА,

ЈУ ЛИ ЈА и ДУ ЊА 

и зе то ви СР ЂАН 

и ВЛА ДИ ЦА

(30/255450)

СЕ ЋА ЊЕ

СР БО СЛАВ БА ТА БЕ БА
17. VI 1923 – 26. II 2007.

Ка да би су зе гра ди ле пут до те бе, а се ћа ње

пут, на шли би смо те у Ра ју и вра ти ли ку ћи.

Хва ла ти!

По ро ди ца БЕ БА

(34/255483)

БРА НИ СЛАВ

НО ВИ ЧИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(35/255485)

27. фе бру а ра 2018. на вр ша -

ва се го ди ну да на од смр ти

на ше дра ге и во ље не

БО ЈА НЕ 

ЛА ТИ ФИЋ

Ње на по ро ди ца

(36/255486)

СЕ ЋА ЊЕ

1998–2018.

МИ РО СЛАВ ВУЈ КО ВИЋ
И по сле два де сет го ди на ту га и бол не пре ста ју.

Твој син ДУ ШАН и су пру га СА ЊА

(40/255494)

У су бо ту, 24. фе бру а ра

на вр ша ва се че тр де сет

да на от ка ко ни је ме ђу

на ма

ЗА ГОР КА 

КУ ЛА У ЗОВ 

ГО РИ ЦА
По мен ће се одр жа ти на

Ста ром пра во слав ном

гро бљу, у 11 са ти.

С љу ба вљу и по што ва -

њем: ћер ка МИ ЛЕ НА,

зет МИ О ДРАГ, унук 

НЕ МА ЊА, се стрић

СЛАВ КО, се стри чи не

СА ЊА и МИ О МИ РА 

и зет СЛО БО ДАН

(41/255495)

1. мар та на вр ша ва се два -

де сет го ди на от ка ко ни -

је с на ма

ГРО ЗДА

БО ШКОВ СКИ
Оста јеш да жи виш у се -

ћа њи ма оних ко ји су те

во ле ли.

Ћер ка БРАН КИ ЦА 

с по ро ди цом

(43/255500)

Уј ни

ГРО ЗДИ
БО ШКОВ СКИ

20 го ди на

ба ба ЖИВ КИ

АЛЕК СОВ СКИ
40 го ди на

Во ље ни оста ју у ср цу.
Њи хо ва РУ ЛЕ 

с по ро ди цом

(44/255500)

28. фе бру а ра 2018, у 11

са ти, да ва ће мо че тр де -

се то днев ни по мен на шем

ЈА НО ШУ 

КУ ЗМИ ЋУ

С ту гом и бо лом тво ја

су пру га НА ДА 

с по ро ди цом и брат 

ЈО ЖИ с по ро ди цом

(99/255646)

Се ћа ње на те бе не бле ди, љу бав пре ма те би не

уми ре

ГО РАН РА ДОЈ ЧИЋ
1. V 1968 – 28. II1998.

Твој брат БО ГО ЉУБ, сна ја ЉУ БИ ЦА, бра та ни ца

СА ЊА и бра тић БО ЈАН
(103/255652)

24. фе бру а ра 2018, у 11 са ти, на гро бљу, у До ло ву одр -

жа ће мо че тр де се то днев ни по мен на шој дра гој

РО СИ МИ ЛО ШЕВ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(106/255660)

СЕ ЋА ЊЕ

БРА НИ СЛАВ

НО ВИ ЧИЋ

27. II 1997 – 27. II 2018.

Веч но ће мо те во ле ти и

чу ва ти од за бо ра ва.

Тво ји: ма ма МИ ЛО ДАР КА

и се стра ВИ О ЛЕ ТА 

с по ро ди цом

(114/255672)

СЕ ЋА ЊЕ

ПЕ ТАР 

М. АН ДРИЋ

2009–2018.

По чи вај у ми ру.

Тво ја во ље на по ро ди ца

(115/255673)

Про шло је де сет го ди на от ка ко нас је на пу стио

наш во ље ни и дра ги

ФРЕ ДИ ВИГ

1938–2008.

За у век ће те во ле ти и пам ти ти тво ји: су пру га

ИВАН КА, син СА ЛЕ, уну ци МИ ША и КА ЋА
(65/255562)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Во ли те да се до ка зу је те пред
дру ги ма, јер вам не до ста је са мо -
по у зда ње. На по слу мо же те оче -
ки ва ти по бољ ша ње фи нан си ја, а
с парт не ром би сте мо гли да по -
ра ди те на раз ви ја њу бли ско сти.
Здра вље је про мен љи во, чу вај те
се ви ру са док тра је зи ма.

Мо ра ли би сте да сма њи те круг
при ја те ља, јер мно ги зло у по тре -
бља ва ју ва шу ве ли ко ду шност. Те -
шко вам је да бу де те са ми, па не -
кад тр пи те и парт не ра ко ји вам
не при ја. Кре ни те на пси хо те ра -
пи ју, ус по ста ви те ба ланс и бу ди те
у кон так ту са сво јим осе ћа њи ма.

Код вас као да не по сто ји сре -
ди на – или мр зи те или обо жа ва -
те не ког. Мо ра те схва ти ти да су
људ ска би ћа не са вр ше на, као и
ви. Иди те на ае ро бик и из ба ци те
из се бе не га тив ну енер ги ју.
Парт не ру те шко па да да му стал -
но пра ви те не ку дра му.

Хе до ни ста сте, ви ше во ли те
умет ност не го мо но то ни по сао на
ко ји иде те сва ки дан. Брак је ста -
би лан, али би тре ба ло да уво ди те
и не ка из не на ђе ња да би парт -
нер био за до во љан. Кре ни те на
не ку ма са жу, ле ђа вам ни су у
нај бо љем ста њу.

Зим ско вре ме вам не при ја, ма -
ло сте не рас по ло же ни, окре ни те
се игра њу с де цом. Кре а тив ни
сте и мо гли би сте на ћи за ни мљи -
ви ји по сао. Не стал ни сте и ни сте
си гур ни да ли же ли те брак или
нео ба ве зну ве зу, јер сте не зре ли.
Здра вље ста бил но.

Ни ка ко да за вр ши те са оба ве за -
ма и пре пу сти те се ужи ва њу. Пре -
ви ше при ча те, уме сто да ра ди те
ефи ка сни је. Во ли те да глу ми те за -
ба вља ча где год да се на ђе те, али
и то уме не кад да за мо ри. По све -
ти те се парт не ру, јер је већ на иви -
ци да окон ча од нос с ва ма.

Ма шта те о жи во ту по ред мо ра,
али ре ал ност је дру га чи ја. Про на -
ђи те оно што вас ис пу ња ва и ба -
ви те се кре а тив ним по слом. Јо га и
ме ди та ци ја вам при ја ју због опу -
шта ња, јер сте по при ро ди ве ли ки
емо ти вац. Парт не ру је ста ло до
вас. Ста бил на си ту а ци ја у бра ку.

Во ли те да бу де те са ми и љу ди
вас углав ном сма ра ју сво јим
при ча ма. У по слу сте че сто пер -
фек ци о ни ста, мно го ра ди те, па
при ват ни жи вот као да и не ма те.
То ни је до бро за ва ше здра вље,
ни за пси ху. Ше тај те и кре ћи те
се што ви ше.

Вре ме је за до но ше ње но вих од -
лу ка и по кре та ње но вог по сла.
Здра вље ни је баш нај бо ље, оја -
чај те иму ни тет ви та ми ни ма.
Парт не ра сте ма ло за пу сти ли, јер
мно го ра ди те, па је не за до во -
љан. Пи ла тес је до бар из бор за
вас да оја ча те ми ши ће ле ђа.

Ово је пе ри од ве ли ких про ме на у
ва шем жи во ту. Ако сте раз ми шља -
ли о то ме, сад је вре ме да се по -
кре не те на ак ци ју. Пре ви ше се ба -
ви те про бле ми ма у дру штву и по -
ли ти ком и та ко се уда ља ва те од
сво јих осе ћа ња. Парт нер ми сли да
ви ше во ли те при ја те ље не го ње га.

Осе ћа те дру ге љу де пре ви ше и то
мно го ути че на вас. Бу ди те ма ло са -
ми са со бом, ме ди ти рај те, раз ми -
сли те о при о ри те ти ма у жи во ту и о
то ме да ли сте за и ста увек у уло зи
жр тве. Му зи ка вас ис пу ња ва и ка да
вам не ста не сми сао у жи во ту, по ја -
чај те ра дио или иди те на кон церт.

Љу бав ни про бле ми вас му че,
пре ви ше ана ли зи ра те и дру ге и
се бе. У по слу сте увек ефи ка сни,
али че сто има те по ве ћа ну анк си -
о зност, не кад и де пре си ју, по себ -
но у ПМС-у. По ку шај те да ре ши -
те тај про блем уз по моћ уља жу -
тог но ћур ка и здра ве ис хра не.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли бли зан це: си на и ћер ку
15. ја ну а ра: Ма ри ја и Ма ри ну – Бар ба ра и Де јан Ни ко лић. 

До би ли ћер ку
21. ја ну а ра: Јо ва ну – Сил ви ја Сте ва но вић и Пу ни ша Ра ду, Ану – Дра га на Кне же вић и Мар јан Па вло вић;
4. фе бру а ра: Ђур ђу – Алек сан дра и Ми лан Шљи вар; 5. фе бру а ра: Ни ну – Алек сан дра Ни ко лић и Ми -
о мир Ста ме нов; 6. фе бру а ра: Ању _– Да ни је ла и Го ран Ни ко лић, Ста шу – Ан ђе ла Пе тро вић и Не над Јо -
вић; 7. фе бру а ра: Еми ли ју – Ми ли ца и Ми лан Жа лац; 8. фе бру а ра: Ја ну – Је ле на и Де јан Ко зло вач ки,
Хе ле ну – Ма ри ја и Го ран Во ји но вић; 9. фе бру а ра: Ле ну – Је ле на и Дра го мир Чур лић; 12. фе бру а ра: Те -
о до ру  – Иво на и Не ма ња Бун чић, Ду њу – Ива на и Са ша Лев на јић; 13. фе бру а ра: Адри ја ну – Ана и Жи -
ва Не дић; 14. фе бру а ра: Али су – Ан дреа и Ма рин ко Кр го вић.  

До би ли си на
18. ја ну а ра: Бог да на – Ја сми на и Не бој ша Па вло ски; 27. ја ну а ра: Ла за ра – Ве сна и Де јан Јов чић; 2.
фе бру а ра: Алек сан друа – Фло ри на Спо реа и Дре ге нел Бре нић; 5. фе бру а ра: Уро ша – Ма ри ја Ду кић
Ди ми трић и Мла ден Ди ми трић, Ја ко ва – Ни ко ле та и Алек сан дар Фа ра; 6. фе бру а ра: Пе тра – Да ни -
је ла и Ти хо мир Га ић, Мар ка – Је ле на и Ми ха и ел Ма ри на; 7. фе бру а ра: Ми ло ша – Бри ги та и Иван Па -
лић, Стра хи њу – Алек сан дра и Го ран Са мар џић, Ни ко лу – Бра ни сла ва и Ду шан Шуњ ка, Да ни ла – Јо -
ва на и Лу ка Ај ка ло, Ни ко лу – Ва лен ти на Пе тро вић и Алек сан дар Зе че вић; 8. фе бру а ра: Ва њу – Мир -
ја на и Иван Ми ло са вље вић; 9. фе бру а ра: Сте фа на – Са нел ма Ра дуљ; 11. фе бру а ра: Сте фа на – Дра -
га на Пе шић Ми ло ше вић и Иван Ми ло ше вић, Лу ку – Та ња и Са ша Ке ље вић, Сте фа на – Јо ва на и Игор
Или шев, Ма те ју – Са ња и Дар ко Тр ни нић; 12. фе бру а ра: Ву ка ши на – Кри сти на и Дра ган Па вло вић,
Алек се ја – Та тја на и Же ли мир Ши пиц ки; 14. фе бру а ра: Па вла – Кри сти на и Не над Ђу ри шић.

ВЕН ЧА НИ

10. фе бру а ра: Да ни је ла Пе трић и Ми лош Јо ва но вић, Ти ја на Стев чић и Или ја Стој са вље вић, Ма ри -
ја Здрав ко вић и Бо ри слав Ман дић; 17. фе бру а ра: Сне жа на Ра дић и Вла ди мир Ив ков; 18. фе бру -
а ра: Го ра на Ада мов и Ни ко ла Но ва ко вић.  

УМР ЛИ

8. фе бру а ра: Ду шан Жив ко вић (1971), Жив ка Је ми но вић (1941), Ни ко ла Драк син (1940); 9. фе бру а ра:
Мил ка Ко ва че вић (1924), Ве ра Ђур чић (1942), Ви о ле та Јан ку лов ски (1959), Ђур ђев ка Иг ња тов (1933), Ду -
шан ка Зо рић (1949); 10. фе бру а ра: Би ља на Ко ва че вић (1956), Дра ги ца Кра вар ски (1932), Фра ња Да ра -
дић (1934), Бла жа Ни ко лов ски (1940), Иван ка Сте јић (1931),  Са ва Ња гул (1955), Ми ли ца Мар ко вић
(1949), Сто јан ка Вла јић (1929), Љу бо са ва Ко ва че вић (1933); 11. фе бру а ра: Ма ри ја Влај нић (1932), Сте -
ва ни ја Мо ми ров (1933), Зу за Лен харт (1937), Мар ци Це снак (1950), Ни ко ла је Ба буц (1949); 12. фе бру а -
ра: Стан ко Те гел ти ја (1933), Сми ља Илић (1938), Жив ка Бор на (1929), Ро за Ре стак (1930), Ни ко ла Ка ри -
шик (1929); 13. фе бру а ра: Ана Ца ран (1934), Ка ти ца Ба бин (1940), На да Миљ ко вић (1940), Љи ља на Јо -
ва нов (1947), Љи ља на Ни ћи во је вић (1952), Спа се Дон чев ски (1931); 14. фе бру а ра: Сте фа ни ја Ђу рић
(1932), Ан ка Ми си нај (1971), Зу за Хр ћан (1944), Ана Дру жи нић (1931); 15. фе бру а ра: За гор ка Ни ко лић
(1934), Бо сиљ ка Слеп че вић (1930), Све ти слав Ран чић (1942), Слав ко Ста нић (1938), Вла ди мир Мра шић
(1948), Јо ван Же нар ју (1964); 16. фе бру а ра: Ме вла Бо гу ћа нин (1932), Бра ти слав Ву ков (1952), Ђу ро Ми -
хај ло вић (1942), Ма ри ја Фест (1948), Зла то мир Ђу рић (1961), Ста ни слав Ри стић (1937), Ге ор ги је Стан ко -
вић (1933); 17. фе бру а ра: Ра до мир Дан гу бић (1927), Бо го љуб Ко са нић (1938), Ми лан Ра сто вић (1950),
Ер же бет Нађ (1930); 18. фе бру а ра: Ни ко ла Бу кур (1953), Ру са ли на То ма (1945), Ни ко ла Не го ван (1940),
Сло бо дан ка Ни ко лић (1929), На да Чор дић (1934); 19. фе бру а ра: Ни ко ла Ми лић (1927).  

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА – Укр ште ни сло го ви: стреп то ко ка, то а ле та, ко ле да ри,

Ка та ри на. Ана грам у сти ху: Сан чо Пан са. Скан ди нав ка: Ни са, не -

ук, Ист, не што, к, Обар, ан, ар, Илер, д, раз ра ди ти, Не бој ша Гло го -

вац, не про гла ша ва ти, глиб, ват, Та лај, рис, ла но лин, ра. Ана грам:

пи сме ни за да так. Ко њи ћев скок: Ко хо ће да га дру ги по шту ју, тре ба

нај пре да се сам по шту је.

1 2 3 4

1

2

3

4

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. бак те ри ја ко ја иза зи ва гно је ње и тро -

ва ње, 2. све ча на жен ска ха љи на, 3. пе ва чи бо жић них пе са ма, 4. име

глу ми це Ра ди во је вић.

АНАГРАМ У СТИХУ

ДРУГ ДОН 

КИ ХО ТА

Сер ван те сов

ју нак слав ни

не раз двој ног

има дру га,

ко ји му је

ЧА СНА СПО НА,

нa ма гар цу

вер ни слу га.
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КОЊИЋЕВ СКОК

Пра вил но по ве жи те да те сло го ве ско ко ви ма ша хов ског ко ња, по -

чев од по себ но обе ле же ног по ља, па ће те као ре ше ње до би ти јед ну

на род ну по сло ви цу о по што ва њу и са мо по што ва њу.

-ЋЕ -ПРЕ -ШТУ- ПО- ГА

ПО- -ШТУ- ДА НАЈ- -ЈУ,

ДА ХО- ТРЕ- ДРУ- САМ

-ЈЕ. -ГИ СЕ КО -БА

НА ЧИН ПРО ВЕ РЕ ЗНА ЊА

АНАГРАМ

ИМА НЕ КАД ЗА

ИСП(И)Т



је, нај пре, основ ном сиро ви ном
– месом с фар ме, а затим и
про сто ром за одр жа ва ње, тада -
шњом салом дру штве не исхра -
не. Нај ве се ли је је, нарав но, било
када је у пар ку пуште но пра се.
Све у све му, од ста р та се виде -
ло да ће „Сла ни ни ја да” пред -
ста вља ти место у нај бо љем све -
тлу – при се ћа се Шимић.

Задо вољ ни и дома ћи 
про из во ђа чи
А у каквом је све тлу ове годи -
не пред ста вље но Кача ре во, нај -
ме ро дав ни ји су да нешто кажу

Петак, 23. фебруар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ни ма, који су пре пла ви ли Кача -
ре во изме ђу 14. и 18. фебру а -
ра, да исправ но ода бе ру нешто
у „брди ма” сла ни не и дру гог
меса.

Тежак зада так има ли су и
чла но ви струч ног жири ја када
је тре ба ло да одлу че која је сла -
ни на нај ква ли тет ни ја. Ипак,
напо слет ку је на поме ну тој
цере мо ни ји нај пре Дра ган
Ромић из Инсти ту та „Тамиш”
уру чио награ де побед нич кој
трој ци у так ми че њу за нај бо љу
занат ску сла ни ну, , а испред
оста лих били су мај сто ри из
Бео гра да – Милан Пре о ча нин
и Вла ди мир Козић; дру го место
зау зе ла је меса ра „Тодо рић” са
Зла ти бо ра, а тре ћи је био
„Месо про дукт” из Руме.

Одмах затим је нови дирек -
тор „Сла ни ни ја де” Нико ла
Нова ко вић доде лио при зна ња,
у виду сим па тич них ста ту и ца
сви ње, нај бо љим инди ви ду ал -
ним про из во ђа чи ма. Пред ња -
чи ли су Ужи ча ни Мило ван
Дими три је вић и Дејан Брко -
вић, зау зев ши прво одно сно тре -
ће место, а „раз дво јио” их је
Дра ган Пешић из Гар ди но ва -
ца. Спе ци јал на награ да оти шла 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.

Куцика
Недавно је ову малецку, стару
око два и по месеца, неко оста-
вио у насељу Тесла, где се ску-
ћила, боље рећи – склупчала,
испод једне терасе. Комшије је
хране и брину о њој, али с дру-
ге стране некима од њих смета
из само њима знаних разлога.

Будући да је мала да се сама сналази на улици, у потрази
је за сталним домом.

Куцика је веома бистра, па ће веома брзо научити да шета
на повоцу, као и све друго. Информације о њој могу се доби-
ти путем контакт-телефона 063/394-178.

Бебаћи
Ово су два од седам малених
штенаца које је мајка преко
ноћи довела у једно двориште
на Јабучком путу, али их је
након тога ретко обилазила.
Једна наша хумана суграђан-
ка их је прихватила привремено, међутим тамо не могу оста-
ти дуже, па сада траже нови дом.

Могу да једу сами, само их треба сместити у неку топлију
просторију након удомљавања јер су још увек мали и осе-
тљиви, а долазе хладнији дани...

Ако неко пожели било којег од ових бебаћа, превоз је обез-
беђен, а све остало могу сазнати на телефон 069/35-11-328.

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.

Три де сет прва „Сла ни ни ја да”
одр жа на је када јој је и вре ме,
сре ди ном фебру а ра. Овог пута
у вид но изме ње ном руху. Нови
су људи (иако неки од њих и
осни ва чи), што се очи то ва ло у
новим иде ја ма, а самим тим и
осве же њи ма и про ме на ма.

Први пут ове годи не „нај ма -
сни ја” мани фе ста ци ја тра ја ла
је пет дана (лепо су се „наме -
сти ли” сре тењ ски пра зни ци);
на вели кој бини усред сео ског
пла тоа одр жа ва ни су кон цер -
ти, хала је доби ла знат но дру -
га чи ји изглед, а изла га чи су,
како и сами кажу, има ли више
погод но сти – од тех нич ких до
визу ел них.

Све у све му, десе ти не хиља -
да гур ма на нису оску де ва ле у
лепо та ма за око и душу, а бога -
ми и за гушу...

Ово го ди шња „нај ма сни ја свет -
ска јада” поче ла је у сре ду, 14.
фебру а ра, у попо днев ним сати -
ма, када је на веле леп ној цен -
трал ној бини на глав ном кача -
ре вач ком пла тоу наја вљен дефи -
ле у којем су мла ди жите љи
јед ног од нај ве ћих пан че вач -
ких села про мо ви са ли оми ље -
ну „шпе ци ју” од свињ ског меса,
носе ћи табле сла ни не с нат пи -
си ма ули ца из којих дола зе.

На цере мо ни ји отва ра ња
насту пи ли су „Банат ски кицо -
ши”, који су, гле чуда, сви ра ли
и на првој пре три де сет годи -
на, па су тим пово дом за ову
при ли ку при пре ми ли посе бан
бећа рац. Потом су се пред ста -
ви ли чла но ви КУД-а „Вељ ко
Вла хо вић”, што је био увод у
про гла ше ње побед ни ка, након
чега се при сут ни ма обра тио
гра до на чел ник Пан че ва Саша
Павлов. Он је у неко ли ко речи
скре нуо пажњу на зна чај овог
дога ђа ја, али и под се тио на
пре ми ну лог Нена да Шале ти -
ћа, дуго го ди шњег дирек то ра
„Сла ни ни ја де”.

Три де сет прву „нај ма сни ју
мани фе ста ци ју” отво рио је
покра јин ски секре тар за пољо -
при вре ду Вук Радо је вић, који
се надо ве зао речи ма да вој во -
ђан ска вла да под у пи ре овај

ОДР ЖА НА ЈОШ ЈЕД НА „СЛА НИ НИ ЈА ДА”

КАЧА РЕ ВО – ПРЕ СТО НИ ЦА ГУР МАН ЛУ КА

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Ћиров ски, доде лио је посеб ну
захвал ни цу за дуго го ди шњи
допри нос овој гур ман ској
фешти Душа ну Шими ћу, нека -
да шњем дирек то ру кача ре вач -
ког ПИК-а.

Ста ри асо ви
Као дуго го ди шњи ста нов ник
Пари за, Ћиров ски већ неко вре -
ме ради на про мо ци ји „Сла ни -
ни ја де” у Гра ду све тло сти, а од
ове годи не се озбиљ ни је укљу -
чио и у саму орга ни за ци ју
мани фе ста ци је. Он каже да је
помак изу зе тан, пре све га у

да је ове годи не боље што се
тиче усло ва и посе те.

Од „фран цу ске тај не” 
до кари ка ту ре
Као и увек, халу су запо се ли
вели ки про из во ђа чи. Већ десе -
так годи на је на истом месту
меса ра „Пап” из Ско ре нов ца.
Њен вла сник наво ди да су,
поред мека не и лепо димље не
сла ни не, добро ишли и ста ри
занат ски про из во ди, попут
џигер ња че, шва р гле, крва ви це
и, нарав но, дома ће коба си це.

Пре ра да „Тошко вић” из Беле -
ги ша је три годи не заре дом на
„Сла ни ни ја ди”, а „фаво ри ти” су
им про из во ди од дома ћих сви -
ња – сла ни на, кулен, коба си ца,
али су нај бо ље ишли чва р ци.

Један од побед ни ка је Зла -
ти бо рац Миле та Тодо рић.
Напо ми ње да је то зато што је
суђе ње сада било непри стра -
сно, јер је стал но уче ство вао
на изло жба ма, а тек сада је

добио награ ду, иако је увек
посе до вао ква ли тет.

Било је и мало нео бич ни јих
пону да, попут „фран цу ске тај -
не”, чији про да вац Нико ла
Милу ти но вић наво ди да се мно -
ги ма допао тра ди ци о нал ни сир
из земље „гал ских петло ва”,
као и чоко ла де, а посеб на атрак -
ци ја биле су егзо тич не коба си -
це суше не на алп ском ветру.

Уз све те гастро ном ске чаро -
ли је, било је и кул тур них садр жа -
ја више него икад. У један од зани -
мљи вих нови те та сасвим сигур но
спа да то што је фото-репор тер
„Вечер њих ново сти” Зоран Јова -
но вић Мачак сли као посе ти о це.
С дру ге стра не, Нико ла Дра гаш је
цртао кари ка ту ре и дода вао им
неко од обе леж ја „Сла ни ни ја де”
за успо ме ну и дуго сећа ње.

И тако је, уз оби ље лепих
ути са ка, у неза бо рав је оти шла
још јед на „нај ма сни ја” свет ска
мани фе ста ци ја...

Паљење „бакље”

Штандови се шаренели

И познати воле да замезе...

Легенде Качарева – Симић и Ћировски

дога ђај од про шле годи не, што
ће бити наста вље но и у будућ -
но сти. Он је спо ме нуо и да је
сто чар ство у фоку су пажње те
покра јин ске инсти ту ци је, кроз
све већа дава ња под сти цај них
сред ста ва за опре ма ње фар ми,
пре ра ђи вач ких капа ци те та,
генет ског потен ци ја ла...

Тиме је „Сла ни ни ја да” и зва -
нич но отво ре на, након чега су
се пред ста ви ла кул тур но-умет -
нич ка дру штва, што је био
добар увод у кон церт „Тро пи -
ко бен да”.

Нај бо љи Ужи ча ни
На ово го ди шњој „Сла ни ни ја -
ди” уче ство ва ло је две ста педе -
сет вели ких и малих про из во -
ђа ча, па није било лако гур ма -

је у руке Дамја на Гаври ло ског
из маке дон ског Гости ва ра.

А онда је на глав ној бини
сим бо лич ки вра ће но вре ме када
је наста ла „Сла ни ни ја да”. У име
орга ни за ци о ног одбо ра један
од глав них инспи ра то ра чуве -
не мани фе ста ци је, Мило ван

естет ско-тех нич ком сми слу, и
наро чи то под вла чи иде ју да
мани фе ста ци ја тра је годи ну
дана и буде пред ста вља на
широм Евро пе.

– Ако гово ри мо о самом
настан ку „Сла ни ни ја де”, она
јесте заче та у кафа ни, али кад
ју је тре ба ло реа ли зо ва ти, прва
адре са био је Дуле Шимић, који
је тада једи ни могао да нам
помог не. Он је то без устру ча -
ва ња учи нио и заслу жио да га
ника да не забо ра ви мо – навео
је Ћиров ски.

Шимић је рекао да није раз -
ми шљао у шта ће се све то
изро ди ти, наро чи то када му је
суд бо но сног јутра дошла гру -
па мла дих из кафа не с нео бич -
ном иде јом.

– Било ми је нор мал но да то,
као потен ци јал но вели ко осве -
же ње за ову сре ди ну, мак си -
мал но подр жим. Пред у зе ће
којим сам руко во дио помо гло

њего ви жите љи, који су у томе
и сами дали допри нос. Они су
махом зау зе ли поло жа је на
отво ре ном и може се рећи да
су добро иско ри сти ли при ли -
ку да нешто и зара де.

Један од њих је и Видо је Зече -
вић, који је са еки пом напра -
вио тону и по дома ћих коба си -
ца од десе так сви ња са сво је
мини-фар ме. И про да ја је лепо
ишла, пома ло уз помоћ добр ог
мар ке тин га, јер је њихов штанд,
иако мало заба чен, био вео ма
атрак ти ван, првен стве но због
весе ле атмос фе ре, а чак је било
и сви р ке ужи во.

Зоран Тошић је казао да је
пре ско чио све га неко ли ко „Сла -
ни ни ја да”. Изнео је инте ре сант -
но опа жа ње да је боља про да ја
када је мања гужва и кон ста то -
вао да боље иду инду стриј ски
про из во ди. Ове годи не је при -
пре мио про из во де од десе так
сви ња, а нај бо ље му је ишла
сла ни на; неко је узео целу таблу,
неко пола, неко три ста гра ма...

Саша Стој ко вић тако ђе годи -
на ма суши сво је месо, а поред
пре ра ђе ви на нудио је и пра се -
ће и јаг ње ће пече ње. Чини му
се да је, ипак, про шао мало
лоши је него лане...

Ту је и Милу тин Заје вић, пче -
лар с нешто мање од сто кошни -
ца, који годи на ма изла же мед.
Без обзи ра на то што је месо у
жижи, не жали се, а исти че
бољи так у погле ду усло ва, јер
су про из во ђа чи коцен три са ни
на јед ном месту, а доби ли су
стру ју и тезгу.

Његов сугра ђа нин Огњен
Лакић, познат и као дуго го ди -
шњи кол пор тер „Пан чев ца”,
пома гао је дру га ри ма и сма тра



Про шлог викен да у Сме де -
ре ву је одр жа но фина ле Купа
Срби је у стре ља штву, у којем
је уче ство вао и наш сугра ђа -
нин Дејан Пешић.

Он се над ме тао са сени о ри -
ма у гађа њу из пушке. У основ -
ном мечу је зау зео четвр то

место, са 621,3 кру га, али је
у финал ној бор би са осам
нај бо љих стре ла ца морао да
се задо во љи шестим местом,
што је тако ђе изван ре дан
успех. Дејан је дока зао да је
у одлич ној фор ми, али у
таквим мече ви ма одлу чу ју
нијан се.

Еки па сени о ра СД-а „Пан -
че во 1813” која се над ме та ла
у гађа њу из пишто ља зау зе ла
је осмо место. Гађа ли су Јован

Павли ца (535 кру го ва), Ђор -
ђе Јов че вић (527) и Алек сан -
дар Зубо вић (501 круг).

У исто вре ме нај мла ђи чла -
но ви пан че вач ке „дру жи не”
уче ство ва ли су у сед мом колу
Лиге пио ни ра Вој во ди не, одр -
жа ном у Инђи ји.

Нај у спе шни ји так ми чар
СД-а „Пан че во 1813” био је
Алек са Рако њац, који се са
178 кру го ва пла си рао на
четвр то место. Тео до ра Кон -
дић је била осма, са 169 кру -
го ва, док је еки па пио нир ки,
у којој су поред Тео до ре насту -
пи ле и Ива Рако њац и Мари -
на Мија то вић, била пета.

Наред но, послед ње коло
биће на про гра му 19. мар та у
Уљми.

„Клонфери” без
икаквих шанси

Следи путовање на
Златибор

Због игра ња финал ног тур ни -
ра Купа Ради во ја Кора ћа, нај -
ма сов ни јег над ме та ња у нашој
земљи, про шлог викен да није
било првен стве них окр ша ја у
Кошар ка шкој лиги Срби је.
Љуби те љи игре под обру че ви -
ма у Пан че ву с мно го пажње
пра ти ли су над ме та ња у Нишу,
а нову при ли ку за ужи ва ње има -
ли су у сре ду, 21. фебру а ра.

Тог дана је у Хали спор то ва
на Стре ли шту оди гра на утак -
ми ца изме ђу дома ћег Тами ша
и ОКК Бео гра да, у окви ру 19.
кола Кошар ка шке лиге Срби -
је. Пан чев ци су у меч ушли са
ско ром од десет побе да и осам
пора за, док су попу лар ни бео -
град ски „клон фе ри” има ли осам
побе да и десет пора за. 

Све у све му, био је то јако
важан меч за оба тима, јер их
је три јумф при бли жа вао конач -
ном циљу – пла сма ну у Супер -
ли гу.

Пред око 300 гле да ла ца у
пан че вач ком „хра му спо р та”
одви ја ла се вели ка бор ба, али

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТАМИШ НА ПУТУ ЗА СУПЕРЛИГУ

офу и бор би за титу лу прва ка
Срби је.

Сле де ћег викен да пред
кошар ка ши ма Тами ша биће
још јед но вели ко иску ше ње.
Путу ју на Зла ти бор, на мег дан
са исто и ме ним дома ћи ном,
који ове сезо не пости же изван -
ред не резул та те и већ је изне -
на дио неко ли ко фаво ри та на
свом тере ну.

Наста вље на је првен стве на
трка за бодо ве и у Првој реги о -
нал ној лиги гру па „Север”.
После три јум фа над Рад нич -
ким из Кови на кошар ка ши
Крис-кро са су оства ри ли још
јед ну важну побе ду, која ће им
мно го зна чи ти у бор би за опста -
нак у овом ран гу так ми че ња.

Мом ци које пред во ди тре -
нер Милош Сте па нов савла да -
ли су у сали ОШ „Јован Јова -
но вић Змај” еки пу Једин ства
из Новог Бече ја са 81:70, по
четвр ти на ма 17:16, 23:27, 21:12
и 20:15.

је на кра ју сла вио у овом тре -
нут ку ипак бољи тим: Тамиш –
ОКК Бео град 83:62, по четвр -
ти на ма: 21:17, 13:12, 36:12 и
13:21.

Мом ци које пред во ди тре -
нер Бојан Јови чић наста ви ли
су кон ти ну и тет добрих ига ра и
за корак су се при бли жи ли плеј-

– Чести там мојим мом ци ма
на још јед ној, дру гој уза стоп -
ној побе ди. Игра ли смо с десет
кошар ка ша у росте ру, што је
вео ма бит на ствар за јед ну еки -
пу. Сви до јед ног су оста ви ли
сво је срце на тере ну, а као
награ да је дошла и јако вред на
побе да. Иста као бих изу зе тан
допри нос тро ји це јуни о ра који
су сво ју шан су иско ри сти ли и
пре ло ми ли утак ми цу у нашу
корист. То је још један пока за -
тељ да Крис-крос не тре ба да
бри не за сво ју будућ ност. Хва -
ла публи ци, која је и овог пута
била уз нас. Мислим да смо
оправ да ли пове ре ње, а да су
гле да о ци могли да ужи ва ју у
сјај ним поте зи ма наших мома -
ка. Иде мо даље ка оства ре њу
нашег циља, опстан ка у лиги –
рекао је Милош Сте па нов, тре -
нер Крис-кро са.

Наред ног викен да Пан чев ци
путу ју у Кулу, где ће одме ри ти
сна гу с дома ћим Хај ду ком.

ФИНА ЛЕ КУПА СРБИ ЈЕ У СТРЕ ЉА ШТВУ

ДЕЈАН НА ШЕСТОМ МЕСТУ
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Рвач ки клуб Дина мо, иако
вео ма млад спорт ски колек -
тив, који се не може похва -
ли ти иде ал ним усло ви ма за
тре нинг, почео је да пости же
запа же не резул та те.

Под руко вод ством тре не ра
Мили во ја Тодо си је ви ћа, та-
лен то ва ни клин ци и клин це -
зе из дана у дан иска зу ју све
већи тале нат, што се одра жа -
ва и на резул та те. Про шлог
викен да у нашем глав ном гра -
ду одр жан је отво ре ни куп
Срби је за мла ђе пио ни ре, на
ком су уче ство ва ли рва чи из
40 клу бо ва из Срби је и окол -
них зема ља.

Члан РК-а Дина мо Сте фан
Тодо си је вић осво јио је брон -
за ну меда љу у кате го ри ји до
46 кг, а његов брат бли за нац
Огњен зау зео је пето место у
кате го ри ји до 39 кг.

Мла ди рва чи из нашег гра -
да пажњу на себе скре ну ли

су и у Пио нир ској лиги, коју
је орга ни зо ва ла бео град ска
Црве на зве зда. У вео ма јакој
кон ку рен ци ји пио ни ри Дина -
ма зау зе ли су тре ће место у
укуп ном пла сма ну. Еки пу су
сачи ња ва ли: Сте фан и Огњен
Тодо си је вић, Божа Небри га,
Анђе ла Цвет ко вић и Мина
Михај ло вић.

– Има мо врло мало тер ми -
на и мини мал не усло ве за
тре нинг, али и поред тога
деца су вред на, пока зу ју вели -
ко зала га ње, па су поче ли да
дола зе и резул та ти. Има мо
обе ћа ње од чел них људи
Спорт ског саве за Пан че ва да
ћемо уско ро доби ти боље
усло ве за рад – рекао је Мили -
во је Тодо си је вић, тре нер Рвач -
ког клу ба Дина мо.

Засад мла ди рва чи из нашег
гра да вежба ју у сали ОШ
„Ђура Јак шић” поне дељ ком,
сре дом и неде љом.

УСПЕ СИ МЛА ДИХ ДИНА МО ВА ЦА

РВА ЊЕ СЕ ВРА ТИ ЛО У ГРАД

Фудбалски клубови из Панче-
ва и околине увелико се при-
премају за искушења која им
предстоје у пролећном делу
шампионата. Све очи покло-
ника најважније споредне ства-
ри на свету упрте су у Динамо
1945 и Железничар, јер се они
надмећу у Српској лиги, али с
много пажње прате се и деша-
вања у ФК-у Младост из Омо-
љице, која се такмичи у Војво-
ђанској лиги „Исток”. Нарав-
но, увек је интересантно и на
„малим” теренима, па љубите-
ље фудбала интересују и деша-
вања у Првој и Другој јужно-
банатској лиги.

Динамо 1945, који се поја-
чао доласцима Марка Јовано-
вића, Николе Ђорђевића, Пре-
драга Јањовића, Александра

Јавора, Дејана Ивановића, Сте-
фана Чикића и Милоша Бра-
јовића, прошлог викенда је
савладао Жарково са 4:2.

Александар Стевановић је
поверење указао екипи у саста-
ву: Чановић, Брајовић, Рашић,
Величковић, Недучић, Јован-
чић, Терзић, Стојаноски, Ђор-
ђевић, Ивановић и Арбутина,
а прилику су добили и: Томић,
Лазиница, Јањовић, Петровић,
Ђокић, Јавор, Марјановић,
Вуковић и Чикић.

Голове за „брзи воз” пости-
гли су: Ђорђевић, Ивановић,
Јавор и Јањовић.

Железничар је на терену с
вештачком травом код Хале
спортова на Стрелишту изгу-
био од Јединства из Сурчина с
3:0.

Тренер популарне „дизелке”
Горан Мрђа шансу је пружио
свим играчима. Играли су:
Николовски, Симоновић, Це-
лин, Павловић, Јаћимовски,
Аничић, Трипковић, Радоји-
чић, Томашевић, Шобат и Кова-
чевић, а прилику су добили и:
Руњајић, Спасковски, Станој-
ковић, Дивљачки, Савков,
Милојковић и Агић.

Пролећни део сезоне у Срп-
ској лиги „Војводина” почиње
10. марта. Железничар на свом
терену дочекује Омладинац, а
Динамо 1945 гостоваће у Саку-
лама.

Младост из Омољице одме-
рила је снагу с Партизаном из
Уљме, а меч је завршен без побед-
ника – 1:1. Гол за Омољчане
постигао је Славен Јуриша.

Тренер Младости Душан
Ђокић на располагању је имао
следећи састав: Луковић,
Каранфиловски, Петровић,
Николић, Јаковљевић, Антић,
Спасић, Јуриша, Павловић,
Пештерац и Гиговић, а шансу
су добили и: Боснић, Л. Лукић,
Додић, Кочић, Живковић, Мар-
ковић и В. Лукић.

Борац из Старчева је са омла-
динцима Динама 1945 играо
нерешено 2:2. Голове за дома-
ћи тим постигли су Станиса-
вљевић и Арсенијевић, а стрел-
ци за Панчевце били су Дера-
нић и Николић.

Јединство је у Падини савла-
дало Долину с 5:4. Четири
поготка за Качаревце постигао
је Денис Ајрулај, а прецизан је
био и Стефан Пешовски.

С ПРИПРЕМА ПАНЧЕВАЧКИХ ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА

КОНТРОЛНЕ УТАКМИЦЕ У ПРВОМ ПЛАНУ

ДЕВОЈКЕ СПРЕМНЕ ЗА ИЗАЗОВЕ
Као и сениорска, тако је и кадетска екипа Женског фудбал-

ског клуба Железничар из Панчева започела припреме за

пролећни део сезоне.

Обе селекције су први део шампионата завршиле на дру-

гом месту, свака у свом рангу. Сениорке се са екипом ЖФК-а

Земун боре за трон и улазак у Прву лигу Србије. Оне су у

оквиру текућих припрема освојиле турнир малог фудбала у

Зрењанину пре две недеље, у конкуренцији осам екипа.

Када су кадеткиње у питању, треба рећи да оне заостају

само три бода иза новосадске Војводине, екипе која је зва-

нични шампион Србије.

Наставак шампионата заказан је за 18. март, када ће на

Спортском центру „Младост” гостовати ЖФК Спартак из

Суботице. Биће то добра прилика за све љубитеље фудба-

ла у нашем граду да дођу и помогну девојкама у освајању

нових бодова.

ШКОЛ СКО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ

Школ ско так ми че ње у стре ља штву биће одр жа но у

понедељак, 5. марта, на стре ља ни у Ули ци Боре Стан ко -

ви ћа 2. Од 10 сати над ме та ће се основ ци, а 180 мину та

касни је на ватре ну лини ју ста ће и сред њо школ ци.

Пра во насту па има ју уче ни ци свих шко ла из Пан че ва

и насе ље них места који се при ја ве у Саве зу за школ ски

спо рт нашег гра да.



СУПЕР ПИО НИР КЕ

Чла но ви Џудо клу ба Једин ство
из Кача ре ва уче ство ва ли су про -
шлог викен да на тур ни ру у
Руми.

Пио нир ке су осво ји ле пехар
наме њен нај бо љој еки пи, а бли -
ста ле су Андри ја на Крте нић,
Ана Вел ков ски и Алек сан дра
Дими тров ски.

Бли зу осва ја ња тро фе ја били
су и Михај ло Анђе ло вић и Васи -
ли је Сто шић, који су оства ри -
ли по три побе де.
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Стране припремио

Александар
Живковић

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

С. Митровица: СРЕМ–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА

Клек: КЛЕК–БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Рума: РУМА – ОДБОЈКА 013

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Нови Сад: МИНАКВА – ЖРК ПАНЧЕВО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Златибор: ЗЛАТИБОР–ТАМИШ

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Кула: ХАЈДУК – КРИС КРОС

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–БНС

Шимановци: ПИНК–ЈЕДИНСТВО

Прошлонедељни
резултати 

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК 3:0

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ–ФУТОГ 3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – НОВИ САД 0:3

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ – ОКК БЕОГРАД 83:62

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – ЈЕДИНСТВО 81:70

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Б. Н. Село: БНС–ОПОВО 61:65

Голубинци: ЈАДРАН–ДИНАМО 69:49
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Lender

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тф7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Одбој ка ши це Дина ма
савла да ле и Спа р так

Борац над и грао
Футог

Прет по след ње коло првен стве -
не трке за бодо ве у Супер ли ги
за одбој ка ши це доне ло је мно -
го радо сти љуби те љи ма игре
пре ко мре же у нашем гра ду и
око ли ни. Пред во ђе не тре не ром
Нико лом Јер ко ви ћем, попу лар -
не пан че вач ке „лави це” оства -
ри ле су јед ну од нај ва жни јих
побе да ове сезо не, којом су
испу ни ле основ ни циљ – избе -
гле су послед ње место на табе -
ли, које директ но води у нижи
ранг. Иако су гошће из Субо -
ти це у наш град сти гле као
апсо лут ни фаво ри ти, Дра га на
Мар ко вић и њене саи гра чи це
оди гра ле су можда нај зре ли ју
утак ми цу у шам пи о на ту: Дина -
мо –Спар так 3:0, по сето ви ма
25:22, 25:23 и 25:16.

Већ од самог ста р та утак -
ми це еки па у саста ву: Јова на
Симић, Сања Ђур ђе вић, Јана
Ћук, Мили ца Шорак, Бјан ка
Пет ко вић и Дра га на Мар ко -
вић кре ну ла је одва жно у дуел.
„Лави це” су пуца ле од само -
по у зда ња, биле су рас по ло же -
не, осе ћа ла се пози тив на енер -
ги ја... Дина мо је и у овом мечу
пред во ди ла фан та стич на Сара
Павло вић, која је била нере -
ши ва ениг ма за гошће из Субо -
ти це. Сања Ђур ђе вић је на
месту либе ра оди гра ла јед ну
од нај бо љих пар ти ја од када
носи дрес Дина ма, а Јова на
Симић је бес пре кор но раз и -

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„ЛАВИ ЦЕ” НАДО МАК ЦИЉАШАМ ПИ О НИ 
На Првен ству Срби је у атле -
ти ци за мла ђе пио ни ре, које је
одр жа но про шлог викен да, чла -
но ви АК-а Тамиш оства ри ли
су одлич не резул та те.

У трци на 600 м Сања Марић
је поста ла шам пи он ка Срби је,
иако је била годи ну дана мла -
ђа од сво јих ривал ки. Злат ном
меда љом се оки тио и Алек са
Нер ти ца у брзом хода њу на 600
м. У истој дисци пли ни Сашка
Рада нов је заслу жи ла сре бр но
одлич је.

У гене рал ном пла сма ну АК
Тамиш је зау зео тре ће место, иза
ново сад ске Вој во ди не и АК-а
Нови Бео град.

СРЕ ТЕ ЊЕ 2018.
Шахов ски савез Бео гра да је
пово дом Дана држав но сти
Срби је орга ни зо вао деве ти
сени ор ски тур нир, под нази -
вом „Сре те ње 2018”.

Уче ство ва ло је 167 так ми ча -
ра, међу који ма је био и вели -
ки број про фе си о нал них шахи -
ста, веле мај сто ра, интер на ци -
о нал них и ФИДЕ мај сто ра шаха
из Срби је, али и из сусед них
зема ља. После седам исцр пљу -
ју ћих кола апсо лут ни побед -
ник тур ни ра био је бео град ски
веле мај стор Бор ко Лај тхајм.

Мар ко Мила но вић, десе то -
го ди шњи Пан че вац, на овом
сени ор ском тур ни ру је у седам
пар ти ја оства рио пет побе да,

што га је свр ста ло у гру пу дале -
ко ста ри јих и иску сни јих шахи -
ста који у гене рал ном пла сма -
ну деле два на е сто место.

Са овим резул та том Мар ко
је зау зео прво место међу мла -
дим шахи сти ма који су се так -
ми чи ли на овом тур ни ру, а
поред нових ФИДЕ пое на, осво -
јио је и злат ну меда љу и роб не
награ де.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

пре да вао, успео је да се при -
бли жи на 21:19 и 23:21, али је
тре нер Јер ко вић оба пута пра -
во вре ме но реа го вао тајм-аути -
ма. Сет-лоп ту Дина му доне ла
је Дра га на Мар ко вић, капи -
тен, а тач ку на овај део утак -
ми це ста ви ла је Сара Павло -
вић.

Жесто ка бор ба одви ја ла се и
у дру гом сету, који је био гото -
во иден ти чан првом. И овај део
утак ми це карак те ри са ла је игра
поен за поен, а Сара Павло вић,
корек тор Дина ма и тре нут но

у игру је уба цио и Вању Симе у -
но вић. Она је осво ји ла само
један поен, али је у фини шу
сета умно го ме допри не ла да
Дина мо пове де са 2:0.

Поче так тре ћег сета наго ве -
шта вао је нова одбој ка шка узбу -
ђе ња. Гошће су води ле с 1:4 и
3:6, а онда су неста ле с тере на.
Раз и гра ла се Јана Ћук, иако
нај ни жа у еки пи, један на један
избло ки ра ла је и Јова на Симић,
тех ни чар Дина ма, фан та стич -
но је сер ви ра ла Сара Павло -
вић, поен ти ра ла је и Мили ца
Шорак... „Лави це” су пре о кре -
ну ле на 10:6 и пот пу но су заго -
спо да ри ле ситу а ци јом на тере -
ну. Усле ди ли су нови ас-сер -
ви си Бјан ке Пет ко вић, па двој -
ни блок Павло вић –Ћук, а
финиш сета и утак ми це про -
те као је у зна ку Дра га не Мар -
ко вић.

– Ово је вели ка побе да за
нас, мно го већа од оне у Бео -
гра ду над Пар ти за ном. Сва ка
част девој ка ма, рат нич ки су
игра ле у овом зна чај ном дуе -
лу. Пого ди ли смо фор му када
је то било нај по треб ни је. Над -
и гра ли смо еки пу која је виша
од нас у свим еле мен ти ма.
Захва љу јем људи ма који су
веро ва ли у нас и који су нам
пру жа ли подр шку. Избе гли смо
послед ње место, али тео рет ски
још ништа није гото во. Жели -
мо да побе ди мо и у послед њем
мечу и да обез бе ди мо место у
плеј-офу, а не у бара жу – рекао
је тре нер пан че вач ких „лави -
ца” Нико ла Јер ко вић.

Одбој ка ши це Дина ма у
послед њем колу, иду ћег викен -
да, путу ју у Срем ску Митро ви цу

на мег дан с послед ње пла си ра -
ним Сре мом, еки пом која ће,
без обзи ра на резул тат, напу -
сти ти супре ли га шко дру штво.
Уко ли ко три јум фу ју, одбој ка -
ши це из нашег гра да сигур но
ће избе ћи и бараж и пла си ра -
ће се у плеј-оф. Биће бар осме
на кра ју шам пи о на та, а могу
сти ћи и до сед мог места. Њихов
кона чан пла сман зави си ће и
од резул та та утак ми ца изме ђу
Кле ка и Једин ства и Визу ре и
Пар ти за на.

Одбој ка ши Бор ца су у 16.
колу Прве лиге савла да ли Футог
с 3:0, по сето ви ма: 25:17, 25:19
и 25:13, па су тако наста ви ли
трку за дру го пла си ра ним Пар -
ти за ном и местом које води у
бараж дои гра ва ње за пла сман
у Супер ли гу.

Иако су игра ли без „рови -
тог” корек то ра Боја на Позни -
ћа, који је био на клу пи, Милан
Зин до вић, Нема ња Миле тић,
Ненад Мадић, Давор Мило ше -
вић, Нико ла Крстић, Лазар Пет -
ко вић и Саша Рај ко вић над и -
гра ли су Футо жа не у свим еле -
мен ти ма одбој ка шке игре.
Вели ки допри нос важној побе -
ди дали су и Јован Кова чић,
Бран ко Бурић и Алек сан дар
Гаври лов.

Мом ци које пред во ди тре -
нер Душан Јовић нијед ног тре -
нут ка нису дозво ли ли гости ма
ни нај ма њу наду да у овом мечу
могу избо ри ти повољ ни ји исход.

Борац је и даље на тре ћем
месту, са ско ром од једа на ест
побе да и пет пора за, а наред -
ног викен да путу је у Клек на
мег дан са исто и ме ним дома -
ћи ном.

Сениорско Првенство Војводи-
не у каратеу одржано је про-
шлог викенда у Старој Пазови.
У веома јакој конкуренцији запа-
жене резултате остварили су и
борци из панчевачких клубова.

Динамо се представио с пет
такмичара, који су освојили
четири медаље. Најуспешнији

је био Стефан Лугић, који је
тријумфовао у свом дебитант-
ском наступу у категорији пре-
ко 84 кг. Никола Јовановић је
освојио сребрно одличје у кате-
горији до 75 кг, што је оства-
рила и Тамара Живић у групи
каратисткиња до 55 кг. Алек-
сандар Анђелковић је зарадио
бронзу у категорији до 84 кг, а

на Првенство Србије пласирао
се и Александар Тинтор, који
је заузео пето место.

У исто време Слободан Бите-
вић се надметао у Дубаију, на
турниру Премијер лиге. У
првом колу је био слободан, у
другом колу је победио јапан-
ског такмичара Кагаву, да би у
трећем колу претрпео пораз од

Гурбанлија, искусног такмича-
ра из Азербејџана.

На Првенству Војводине у
Старој Пазови надметали су се
и каратисти Младости Милош
Макитан и Игор Милутиновић,
који су освојили бронзане меда-
ље у категоријама до 84 одно-
сно до 75 кг.

Такође прошлог викенда одр-
жан је и Куп Старе Пазове, на
којем су чланови КК-а Младост
постигли запажене резултате.

Највредније трофеје освоји-
ли су Јована Новаков, Михаи-
ло Пантелић и Страхиња Сто-
јановић. Сребром су се окити-
ли: Јована Новаков, Ана Тубић,
Теодора Митровић и Ђорђе
Шушак, а бронзе су зарадили:
Анастасија Јаредић, Милош
Милутиновић (две), Марко
Милутиновић, Ђорђе Стојиљ-
ковић, Димитрије Емануел и
Алекса Попов.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У КАРАТЕУ

ЗЛАТНИ СТЕФАН ЛУГИЋ

гра ва ла сво је дру га ри це. Гле да -
о ци су виде ли одлич ну одбој ку
у хали на Стре ли шту, игра ло
се поен за поен све до резул -
та та 15:14, а онда је на сер -
вис-лини ју ста ла Бјан ка Пет -
ко вић. Сред њи бло кер Дина ма
је сери јом одлич них сер ви са,
међу који ма је био и један ас,
пот пу но поре ме тио при јем
Субо ти чан ки, а свом тиму
донео је и опи пљи ви ју пред -
ност – 18:14. Спа р так се није

нај бо љи поен тер у Супер ли ги,
наста ви ла је да игра симул тан -
ку про тив Субо ти чан ки. Дина -
мо је водио са 14:13, а онда је
поно во Бјан ка Пет ко вић ас-сер -
ви си ма допри не ла да сет конач -
но поч не да се „ломи” на стра -
ну дома ћег тима. „Лави це” су
пове ле са 20:16, али узбу ђе њи -
ма ту није био крај. Спар так је
успео да се при бли жи на 20:19,
а онда је тре нер Јер ко вић напра -
вио још један одли чан потез –
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Алек сан дар 
Весе ли но вић,
адво кат: 
     
– За викенд 
ћу вре ме про ве сти 
с дете том 
и уз неки спо рт.

Милош Гро за,
адво кат ски 
при прав ник:
     
– Наред ни викенд ћу
про ве сти са сво јом
поро ди цом и сво јом
девој ком, а веро ват но
ћу ићи и у тере та ну.

Мари ја Миљић,
про фе сор ка срп ског
јези ка:
     
– Сле де ћег викен да 
ћу се одма ра ти од 
напор не рад не неде ље.
Веро ват но ћу и чита ти
нешто.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Два
Видиш је.

Сви ђа ти се.

Хоћеш да је упо знаш.

Па, ура ди то, буда ло.

Стар туј је!

Шта можеш да изгу биш? Оре ол неис па ље ног?

Нема таквих. Иди о те, само један живот имаш.

Не два.

Један
Један је избор.

Кад реша ваш да ли ћеш „пет сто ке ца” или минић.

Један је гол који реша ва ко осва ја Лигу шам пи о на.

Један је човек што ти се пер ма нент но мува по гла ви.

Пре ста ни себе да лажеш, жено.

Јед но став но, тако је.

Буди досто јан стве на, иза бе ри га, наглас.

Па, нека те испа ли, ако је буда ла.

Три
Раз ми шљаш.

Под један: коли ко смо ком па ти бил ни?

Под два: да ли уме да чува тај ну, ако то тре ба да ради.

Под три: како то да ура дим?

Да ли да, као, држим до себе, или да се губим? Сми шље но

губим.

Али, ако тако кре неш, онда има и под чети ри и пет...

Чему ти слу жи гла ва?

Јебеш фри зу ру! Ради! Буда ло.

КУП ВОЈ ВО ДИ НЕ

У фина лу нај ма сов ни јег так ми че -

ња у нашој покра ји ни, које је оди -

гра но у сре ду, 21. фебру а ра, у

Оџа ци ма, сна ге су одме ри ли Вој -

во ди на и Дина мо.

Био је то дуел ста рих рива ла и

зна на ца, СЕХА лига ша и глав них

фаво ри та за осва ја ње титу ле шам -

пи о на у срп ском првен ству. Води -

ла се вели ка бор ба на тере ну, а

побе ду је изво је ва ла еки па Вој-

водине, која је побе ди ла с 25:22

Дина мо играо нере ше но 
с Татра ном

Сле ди пут у Сло ве ни ју

Био је то још један руко мет ни спек -
такл у нашем гра ду. Све ти Три фун
2018. годи не оста ће зау век у лепом
сећа њу љуби те љи ма игре с лепљи вом
лоп том у нашем гра ду. На про гра му
је било 14. коло реги о нал не СEХA
лиге, а у Хали спор то ва на Стре ли шту
госто вао је сло вач ки Татран из Пре -
шо ва. Још један изра зи ти фаво рит у
мечу с Дина мом, хен ди ке пи ра ним
због одсу ства четво ри це стан дард них
прво ти ма ца. Али чета Ива на Пет ко -
ви ћа није устук ну ла ни овог пута. Мом -
ци су оста ви ли срце на тере ну и обра -
до ва ли вели ки број сво јих при ста ли -
ца: Дина мо –Та тран 26:26 (12:14).

Још јед ном су пан че вач ки „вуко ви
с Тами ша” били мак си мал но моти -
ви са ни. Игра ли су одва жно, без респек -
та пре ма вели ком рива лу. Чвр сто у
одбра ни, стр пљи во у напа ду... Било је
и гре ша ка и про ма ше них зице ра, што
су гости, пред во ђе ни Миха лом Каса -
лом, уме ли да иско ри сте. Сјај ни леви
бек, нека да шњи играч Бар се ло не и
Пор та, зада вао је мно го про бле ма
дома ћим руко ме та ши ма. Сло ва ци су
има ли пред ност и од три гола (11:14),
али је Милош Бару џић у послед њим
тре ну ци ма првог полу вре ме на био
пре ци зан, па је Дина мо на одмор оти -
шао с „минус два”.

овог меча. Ово је награ да за наш рад
и труд. Дина му тре ба СЕХА лига, клуб
расте кроз њу. Чести там мојим мом -
ци ма, били су хра бри, нису пада ли.
Напра ви ли смо и неке тех нич ке гре -
шке, али то је нор мал но, јер ми смо
деби тан ти у овој лиги. Иде мо даље.
Татра ну желим све нај бо ље у ЕХФ
купу и СЕХА лиги – рекао је Иван
Пет ко вић на кон фе рен ци ји за нови -
на ре после утак ми це.

Дина мо је играо у саста ву: Жујо -
вић (чети ри гола), Пили по вић (шест),
Рада но вић, Јелић (два), Мир ко вић
(чети ри), Јова но вић, Петро вић, Пра -
ли ца (један), М. Павло вић, Л. Павло -
вић, Дис тол, Бару џић (један), Сла ву -
љи ца, Радо ва но вић, Шапо њић (чети -
ри) и Дими три је вић (чети ри гола).

– Хва ла гости ма на корект ној игри.
Хва ла публи ци која је и овог пута
била уз нас, а хва ла и мојим саи гра -
чи ма на при ка за ном карак те ру, пого -
то во у послед њих десет мину та. Није
изго вор, али мно го нам недо ста ју чети -
ри повре ђе на игра ча. Иде мо даље.
Ово је сјај на увер ти ра за оно што нас
чека – иста као је руко ме таш Дина ма
Сте фан Шапо њић.

Похва ле пан че вач ком клу бу, како
за госто прим ство, тако и за при ка за -
ну игру, упу тио је и хрват ски тре нер
на клу пи Татра на Слав ко Голу жа.
Наред ни меч у СЕХА лиги Дина мо ће
оди гра ти 28. фебру а ра у Сло ве ни ји
про тив Цеља.

A. Живковић

Већ после седам мину та игре у
настав ку меча Пан чев ци су успе ли да
ану ли ра ју пред ност гости ју и да се
пот пу но вра те у утак ми цу (15:15). Гол
Сло ва ка пога ђа ли су Жујо вић, Шапо -
њић, Пили по вић, Дими три је вић... У
тим тре ну ци ма иста као се и гол ман
Душан Петро вић, који је одбра нио
сед ме рац, а атмос фе ра у Хали спор -
то ва дости за ла је тач ку уси ја ња. Ипак,
Татран је поно во успео да се „одле -
пи” (17:20), а онда је тре нер Пет ко -
вић затра жио тајм-аут и све је кре ну -
ло набо ље. Милан Мир ко вић је био
пре ци зан два пута заре дом, усле ди ла
је кон тра Пили по ви ћа и сигур на реа -
ли за ци ја, затим мај сто ри ја Жујо ви -
ћа, „бом ба” Дими три је ви ћа, па још
јед на за 24:23 и еруп ци ју оду ше вље -
ња на три би на ма. Сло ва ци су успе ли
поно во да се трг ну, да пре о кре ну
резул тат и да у послед њи минут уђу с
пред но шћу (25:26)... Дина мо се није
пре да вао. Желео је више и – успео је.
Два де се так секун ди пре кра ја иску -
сни Весе лин Јелић био је непо гре -
шив на црти. Гол за висо ко подиг ну -
те руке игра ча у жуто-црним дре со -
ви ма, за загр ља је, за радост нави ја -
ча... Гол за осми бод у СЕХА лиги, у
којој су срп ски клу бо ви ина че тотал -
ни аут сај де ри.

– Наја вио сам да нам дола зи добра
еки па која је сјај но вође на ове сезо -
не. Наша шан са је била њихов умор и
повре да Бутов ца, нај бо љег стрел ца у
СЕХА лиги. Бод је нај пра вед ни ји исход

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

БОД ВЕЛИ КЕ НАДЕ

Млади џудисти ЏК-а Пан-
чево, које предводи тренер
Марко Атанасов, наставили
су да постижу добре резул-
тате на свим такмичењима
на којима учествују.

Прошлог викенда су се
надметали на турниру под
називом Куп Руме, одакле

су се Нина Албијанић и
Михајло Вуковић вратили
с бронзаним медаљама.

Запажен наступ имали су
и: Драган Мандарић, Вук
Вељковић, Лазар Ваневски,
Вук Бабић, Милош Манда-
рић и Сара Ђурђев, али су
остали без трофеја. A. Ж.

ЏУДО У РУМИ

БРОНЗЕ ЗА НИНУ И МИХАЈЛА

У Хали спор то ва на Стре -
ли шту у неде љу, 25. фебру -
а ра, биће одр жан два на е -
сти ММА тур нир под нази -
вом „Ком бат челенџ”. Так -
ми че ње, које ће и овог пута
има ти хума ни тар ни карак -
тер, орга ни зу је Удру же ње
спор ти ста „Срп ска Спа р та”.
Део при хо да од ула зни ца
биће усме рен за лече ње
нашег сугра ђа ни на Мило -
ша Обре но ви ћа Дабе.

На про гра му је девет бор -
би, а меч вече ри биће изме -
ђу Крсте Буку ми ри ћа и Иви -

це Тру шче ка. Пре њих дво -
ји це сна ге ће одме ри ти Дани -
јел Аран ђе ло вић и Нико ла
Мило са вље вић, Небој ша
Мршић и Милан Рада ко вић,
Сла ђан Дра ги шић и Саво
Лазић, Иви ца Јако пић и
Нема ња Мило ше вић, Нема -
ња Кукић и Васо Бако че вић,
Тони Мар ку лев и Вла ди мир
Јова но вић, Зоран Ђођ и Мар -
ко Рада ко вић, као и Едис
Бешић и Дали бор Милу ти -
но вић.

Тур нир почи ње у 19 сати.
A. Ж

У НЕДЕ ЉУ, 25. ФЕБРУ А РА

ММА БОР БЕ НА СТРЕ ЛИ ШТУ


