
ма ни ма због при сту пач не цене, про -
из вод ње у при род ним и вештач ким
усло ви ма и чиње ни це да се Срби ја
нала зи на цен трал но бал кан ској рути
за кри јум ча ре ње тог нар ко ти ка.

„Због вели ке потра жње на тржи -
шту и висо ког про фи та у наред ном
пери о ду се оче ку је пове ћа ње бро ја
кри ми нал них гру па, као и без бед но -
сно инте ре сант них лица која ће се
бави ти узга ја њем и кри јум ча ре њем
тог нар ко ти ка. Због све чешћег поја -
вљи ва ња нових син те тич ких дро га и
пси хо ак тив них суп стан ци у држа ва -
ма Европ ске уни је, оче ку је се да ће се
то деша ва ти и у Срби ји”, исти че се у
Стра те ги ји.

У том доку мен ту се нагла ша ва и да
у нашој земљи посто ји поли тич ка
воља да се откло ни коруп ци ја и дода -
је да би успех у томе допри нео већем

пове ре њу гра ђа на у држа ву и њене
инсти ту ци је.

За поли ци ју је важно и спре ча ва ње
зло у по тре ба инфор ма ци о но-кому ни -
ка ци о них тех но ло ги ја, јер су све уче -
ста ли ји слу ча је ви угро жа ва ња без -
бед но сти ком пју тер ских пода та ка,
сек су ал не зло у по тре бе деце у пор но -
граф ске свр хе, крше ња про пи са о
аутор ским пра ви ма, пре ва ра, прет -
њи, угро жа ва ња сигур но сти и ради -
ка ли зо ва ња при ста ли ца теро ри зма.

Због пора ста наси ља у шко ла ма и на
спорт ским утак ми ца ма при пад ни ци
МУП-а ће поја ча ти сво је при су ство у
обра зов ним уста но ва ма и кон тро лу
нави ја ча. Зато ће међу циље ви ма бити
побољ ша ње тех нич ке опре мље но сти
поли ци је, стал на обу ка њених при пад -
ни ка и сарад ња са аген ци ја ма за обез -
бе ђе ње чији су вла сни ци при ват на лица.
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На врху листе при о ри те та
МУП-а спре ча ва ње 
наси ља у шко ла ма и на
спорт ским дога ђа ји ма

Наста ви ће се побољ ша ње
услу га које се пру жа ју 
гра ђа ни ма

Води ће се рачу на и о 
сма ње њу бро ја поги ну лих
и тешко рање них у 
сао бра ћај ним несре ћа ма

При о ри те ти у раду поли ци је у наред -
ном пери о ду биће бор ба про тив нар -
ко ма ни је, сузби ја ње коруп ци је и спре -
ча ва ње зло у по тре ба инфор ма ци о но-
кому ни ка ци о них тех но ло ги ја. У
фоку су пажње поли ци је биће и бор -
ба про тив теро ри зма и насил не ради -
ка ли за ци је која води у теро ри зам,
зашти та јав ног реда и мира, као и
супрот ста вља ње кри јум ча ре њу људи
и иле гал ним мигра ци ја ма – исти че
се у Стра те ги ји раз во ја Мини стар -
ства уну тра шњих посло ва у пери о ду
2018–2023. годи не.

У том доку мен ту се може про чи та -
ти и да ће међу нај ва жни јим циље ви -
ма у раду поли ци је бити већа без бед -
ност на спорт ским дога ђа ји ма, бор ба
про тив наси ља у шко ла ма и побољ -
ша ње без бед но сти у сао бра ћа ју, посеб -
но на држав ним путе ви ма и они ма
који про ла зе кроз насе ља.

Када је реч о бор би про тив нар ко -
ма ни је, у Стра те ги ји се ука зу је на то
да је мари ху а на нај до ступ ни ја нар ко -

ЦИЉЕ ВИ ПОЛИ ЦИ ЈЕ У НАРЕД НЕ ЧЕТИ РИ ГОДИ НЕ

ЈЕДАН ОД ПРИ О РИ ТЕ ТА СУЗБИ ЈА ЊЕ НАР КО МА НИ ЈЕ
Међу при о ри те ти ма које је поли ци -

ја себи поста ви ла за наред ни пери од,
јесу и сма ње ње бро ја поги ну лих и
тешко повре ђе них лица у сао бра ћај -
ним несре ћа ма. У МУП-у су задо вољ -
ни доса да шњим ефек ти ма после уво -
ђе ња ауто мо би ла и мото ци ка ла пре -
сре та ча, па ће се наста ви ти опре ма ње
поли ци је новим вози ли ма и дво точ -
ка ши ма.

Под јед на ко је важно и то што ће
Мини стар ство уну тра шњих посло ва
насто ја ти и да поли ци ја што више
уна пре ди ква ли тет услу га које пру жа
гра ђа ни ма. То ће се спро во ди ти кроз
про гра ме „Поли ци ја у зајед ни ци” и
„Е-услу ге” ради мак си мал ног убр за -
ња адми ни стра тив них про це ду ра, скра -
ће ња вре ме на чека ња гра ђа на који ма
су нео п ход на доку мен та и њихо вог
већег задо вољ ства услу га ма које доби -
ја ју од МУП-а.

Запо сле ни у поли ци ји ће се у наред -
не чети ри годи не и даље при др жа ва -
ти одред би свих зако на који су важни
у њихо вом раду и при ла го ђа ва ти про -
це су при дру жи ва ња Срби је Европ ској
уни ји. Јед на од оба ве за при пад ни ка
МУП-а биће и сарад ња с поли ци ја ма
дру гих држа ва, као и с међу на род -
ним поли циј ским орга ни за ци ја ма.

С обзи ром на рат не суко бе на Бли -
ском исто ку и на избе гли це из тог
реги о на које и даље у вели ком бро ју
поку ша ва ју да дођу у запад ну Евро пу,
Мини стар ство уну тра шњих посло ва
ће у наред не чети ри годи не води ти
рачу на и о зашти ти држав них гра ни -
ца Срби је, али и о помо ћи мигран ти -
ма и њихо вом збри ња ва њу у избе -
глич ким цен три ма на тере ну.

М. Глигорић
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Проблем који се може
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„Вукови” желе на 
сам врх
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ци је о епи де ми ји малих боги ња које
су застра шу ју ће.

Од окто бра про шле годи не, када
је број обо ле лих од те боле сти почео
врто гла во да расте, зара же но је 1.225
осо ба, а три су умр ле због после ди -
ца тешке упа ле плу ћа коју су доби -
ли након погор ша ња здрав стве ног
ста ња.

Кра јем децем бра про шле годи не
Кли ни ка за инфек тив не и троп ске
боле сти у Бео гра ду при ја ви ла је смрт
осо бе ста ре 30 годи на из Бео гра да
која није била вак ци ни са на. То је
први смрт ни исход малих боги ња
реги стро ван после два де сет годи на у
Срби ји.

У Кли нич ком цен тру у Нишу 3.
јану а ра ове годи не од после ди ца
малих боги ња пре ми ну ло је дво го ди -
шње дете које тако ђе није било вак -
ци ни са но. Епи де ми ја малих боги ња
при ја вље на је и на Косо ву и до сада
је у срп ском и албан ском делу те
покра ји не 290 лица обо ле ло од те
боле сти.

Од новем бра про шле годи не епи -
де ми је малих боги ња при ја вље не су
на тери то ри ји Бео гра да (449 обо ле -
лих), Кра ље ва (120 обо ле лих) и Ниша
(240 обо ле лих), а од почет ка ове годи -
не тешка је ситу а ци ја и у Новом Саду
(16 обо ле лих), Лесков цу (22 обо ле -
лих), Сме де ре ву (10 обо ле лих), Сур -
ду ли ци (17) итд.

Нај мла ђа осо ба која се лечи од ове
боле сти у Срби ји је беба ста ра месец
и по, а нај ста ри ја има 60 годи на. Под
поја ча ним лекар ским над зо ром је
158 зара же них, јер је и код њих
дошло до ком пли ка ци ја. Већи на обо -

ле лих је невак ци ни са на или је непот -
пу но вак ци ни са на.

Међу зара же ни ма малим боги ња -
ма има и лека ра, меди цин ских
сеста ра, лабо ра то риј ских и ренд ген
тех ни ча ра и помоћ ног осо бља, због
чега је наја вље на вак ци на ци ја свих
запо сле них у меди цин ским уста но -
ва ма. На сна зи су мере поо штре ног
епи де ми о ло шког над зо ра и интен -
зив но се спро во ди вак ци на ци ја свих
који до сада нису били обу хва ће ни,
узра ста од годи ну дана па до четр -
на ест годи на.

Сада се види коли ко су опа сне
после ди це про па ган де коју су про -
тив ни ци вак ци ни са ња шири ли у
меди ји ма и на дру штве ним мре жа -
ма. Под се ћа мо, они су упо зо ра ва ли
да ММР вак ци на иза зи ва аути зам,
екце ме, алер ги је, аст му, трај на оште -
ће ња мозга, ауто и му не боле сти и да
може да оста ви изу зет но тешке
после ди це.

Те тврд ње су изно си ли уз обра зло -
же ње да желе да откри ју „пра ву исти -
ну”. Наста ви ли су да обма њу ју јав ност
и када је у нашим меди ји ма обја вље -
но да је у неким сусед ним земља ма
хиља де људи зара же но малим боги -
ња ма, а да међу умр ли ма има деце.
Да све буде стра шни је, про па ган ду
про тив вак ци ни са ња шири ле су и
неке позна те естрад не лич но сти. Сада
се с пуним пра вом може рећи да су
се поне ли као нај о бич ни ји шар ла та -
ни и да сно се вели ку одго вор ност за
раз бук та ва ње епи де ми је, с обзи ром
на то да је било мно го оних који су
им пове ро ва ли.

М. Г.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Љубав код „Жељака”.

Испод Железничког моста, сваког дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 26. јануар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Александар Велики

Здра во! Мен тал но!
Један од сту бо ва нови нар ства је акту ел ност поја ва и дога ђа ја који се опи -

су ју. Ако тако гле да мо текст који је запо чет прет ход ном рече ни цом, његов

аутор „касни на пла жу”. Али с обзи ром на то да је тамо немо гу ће ока сни -

ти, те да је исто вре ме но лајт мо тив ове „Про ма трач ни це” здра вље, као и

да је помоћ деци да при хва те пра ве вред но сти уни вер зал на и вечи та

потре ба, „иском па ти би ли са ли” смо ова три моти ва и дали ства ри на акту -

ел но сти.

Про грам про мо ци је хума них вред но сти „За добро ту сва ки дан је добар

дан” Црве ни крст Срби је запо чео је 2007. годи не с циљем сма ње ња наси -

ља међу вршња ци ма, децом од осам до четр на ест годи на. Он обу хва та

седам акту ел них тема: толе ран ци ју, лич ни и кул ту рал ни иден ти тет и

пошто ва ње раз ли ка, нена сил но реша ва ње кон фли ка та, дис кри ми на ци ју

и стиг ма ти за ци ју, род ну рав но прав ност, деч ја пра ва и пре вен ци ју интер -

нет зло ста вља ња.

Хај де да, украт ко, про ђе мо кроз зна че ње и зна чај тема. Толе ран ци ја би

тре ба ло да буде спо соб ност да се при хва ти посто ја ње дру га чи јих гле ди -

шта, веро ва ња, пона ша ња и начи на живо та. С тим у вези је и пошто ва ње

раз ли ка, а за лич ни иден ти тет су „одго вор не” карак те ри сти ке које сами

себи при пи су је мо или нам их дру ги при пи су ју. Нена сил но реша ва ње кон -

фли ка та је важно јер су они сва ко дне ви ца, пошто сви има мо сво је потре -

бе и инте ре се и они нас чине раз ли чи тим.

Дис кри ми на ци ја је јед на од рет ких поја ва која мора бити стиг ма ти зо -

ва на! Не сме мо себи дозво ли ти да се лоше пона ша мо пре ма неко ме због

њего ве расне, наци о нал не, узра сне и вер ске при пад но сти. Или род не!

Сва ко има пра во на све могу ће избо ре, без обзи ра и с обзи ром на пол. Да

ли је нео п ход но нагла ша ва ти да дете тре ба подр жа ва ти и пошто ва ти при -

ли ком њего вог раз во ја у лич ност. То је рето рич ко пита ње. И, при ли ком

интер нет зло ста вља ња, не сме се изгу би ти из вида да је нај че шће у пита -

њу вршњач ко наси ље: почи ни лац и жртва су мало лет ни ци.

Током годи на је заи ста мно го акци ја орга ни зо ва но и про ду ка та ство -

ре но у окви ру ове добре при че. Реци мо, актив но сти које су у вези с тема -

ма про гра ма су ликов ни и лите рар ни кон кур си, позо ри шне и лут кар ске

пред ста ве, три би не и окру гли сто ло ви за мла де и про свет не рад ни ке,

осми шља ва ње песми ца и спо то ва, рад с децом са смет ња ма у раз во ју,

кре и ра ње рад них све за ка и дру гог еду ка тив ног мате ри ја ла... Важни су и

семи на ри. Годи шње је више од 2.000 деце било обу хва ће но темат ским

шко ли ца ма.

Е, па, све досад наве де но увек је акту ел но! А нама је у руке доспео

кален дар из 2011, настао у окви ру про мо ци је хума них вред но сти. За свих

365 дана у кући ца ма сто ји упи са на нека јака пору ка или важно пита ње.

Два де сет први дан децем бра носи сле де ће: „Соли дар ност зна чи посто ја -

ње међу соб них осе ћа ња или зајед нич ких инте ре са, циље ва и одго вор но -

сти међу људи ма”. Окто бар шести цити ра Рал фа Емер со на: „Човек који

тешке ства ри учи ни лако схва тљи вим је учи тељ”, а сеп тем бар два на е сти

Махат му Ган ди ја: „Живи као да ћеш сутра умре ти, учи као да ћеш живе -

ти веч но”.

Свој пасус заслу жу је швед ска посло ви ца, „веза на” за 14. март: „Стра хуј

мање, надај се више; цми здри мање, диши дубље; при чај мање, реци

више; мрзи мање, воли више. И све добре ства ри биће тво је”.

А већ је у јану а ру „иско чи ла” дефи ни ци ја: „Хума ност је када смо срећ -

ни што чини мо добра дела и не оче ку је мо ништа зауз врат”. Испод тога

пише: „Ако ти знаш неку реч која зна чи хума ност, упи ши је овде:

__________”.

Упи ши. Ако знаш...

И, гле дај мо само себе, зарад мен тал ног здра вља свих.

Јок, гле дај мо нај пре сво ју децу, па себе, зарад мен тал ног здра вља свих.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Ску по пла ће не
лажи

У оби љу вести о ситу а ци ји на Косо ву,
посе ти пред сед ни ка Вучи ћа тој покра -
ји ни и истра зи пово дом про шло не -
дељ ног уби ства Оли ве ра Ива но ви ћа
гото во неза па же но про ла зе инфор ма -

НЕ ПЛА ШИМ СЕ ВОЈ СКЕ ЛАВО ВА КОЈУ ПРЕД ВО ДИ ОВЦА, ПЛА -

ШИМ СЕ ВОЈ СКЕ ОВА ЦА КОЈУ ПРЕД ВО ДИ ЛАВ.



који ће изве сти ком по зи ци ју
„Љуби бли жње га сво га” Миро -
љу ба Аран ђе ло ви ћа Расин ског
(соло сопран: Еле о но ра Тадић),
„Све то сав ску песму” Фран че -
ска Сал ге ти ја (обра да: Вера
Цари на) и три ста ро град ске
песме: „Небо је тако ведро” Ста -
ни сла ва Бинич ког, на сти хо ве
Јова на Јова но ви ћа Зма ја, „Моји
јади” Мите Топа ло ви ћа, на сти -
хо ве Васе Жив ко ви ћа, и „Све
док је тво га бла гог ока” Иси до -
ра Баји ћа, на сти хо ве Мило ра -
да Петро ви ћа Сељан чи це.

Међу уче сни ци ма су и наши
мла ди сугра ђа ни. Песму „Све ти
Сава и про сјак” реци то ва ће Реља
Милић, уче ник ОШ „Сте ви ца
Јова но вић”, пола зник Малог
драм ског сту ди ја Кул тур ног цен -

тра Пан че ва, а одмах за њим
насту пи ће деч ји хор Пан че вач -
ког срп ског цркве ног певач ког
дру штва. Они ће изве сти песме
„Анђе ли пева ју – божић ни при -
ча стен” на сти хо ве Вла ди ке
Нико ла ја Вели ми ро ви ћа и мело -
ди ју Мила на Ђур ђе ви ћа, затим
„Дуње ран ке” у аран жма ну Кон -
стан ти на Баби ћа и на кра ју
народ не песме „Уро ди ле жуте
кру шке” у аран жма ну Јови це
Гаври ло ви ћа и „Густа ми магла
пад на ла”. Деч јим хором дири -
го ва ће Бор ја на Стра жме ште ров.

Вас кр шњу бесе ду „Сина ска -
ре” гово ри ће глу мац Бра ни слав
Пла ти ша, првак Позо ри шта
„Бошко Буха” у Бео гра ду, а
потом ће деч ји ансамбл нижих
раз ре да КУД-а „Стан ко Пау но -

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.zavod-
pancevac.rs, као и на „Феј сбук”
стра ни ци Заво да.

АКТУЕЛНО
Петак, 26. јануар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац”
први у све муУче ству је 

и Бра ни слав 
Пла ти ша, првак
Позо ри шта „Бошко
Буха” у Бео гра ду

Тра ди ци о нал на Све то сав ска
ака де ми ја биће одр жа на у субо -
ту, 27. јану а ра, у дво ра ни Кул -
тур ног цен тра Пан че ва, од 18
сати.

Као и сва ке годи не, Пан че -
вач ко срп ско цркве но певач ко
дру штво с дири гент ки њом мр
Вером Цари ном на челу отво -
ри ће све ча ност „Хим ном Све -
том Сави”, након чега ће
поздрав ни говор одр жа ти про -
то је реј-ста вро фор Радо слав
Мила но вић. Све то сав ску бесе -
ду под нази вом „Све ти Сава
као монах и архи е пи скоп” гово -
ри ће про то је реј-ста вро фор
проф. др Радо мир Попо вић,
редов ни про фе сор на Пра во -
слав ном бого слов ском факул -
те ту у Бео гра ду.

Све ча на атмос фе ра биће
наста вље на уз хор ПСЦПД-а,

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НО У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ

СВЕ ТО САВ СКА АКА ДЕ МИ ЈА

ОД 27. ЈАНУАРА
СВАКЕ СУБОТЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
КАРДИОЛОГА И ЕКГ
Цена: 3.000 дин

Прегледе обавља 

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

Прегледи се врше 

САМО СУБОТОМ

Заказивање радним данима
7–14 

Телефон:
013/21-90-900

САМО У „НИКО ДЕН ТУ”

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

У цен тру Пан че ва
сме штен је лук су зно
опре мље ни цен тар за
хит ну и реста у ра тив -
ну сто ма то ло ги ју
„Нико дент медик”,
који се од самог отва -
ра ња иста као по ква -
ли те ту услу га, про -
фе си о нал ном и љуба -
зном осо бљу и при -
јат ном амби јен ту.

Струч ни тим „Нико -
ден та” спре ман је да
на јед ном месту одго -
во ри на све зах те ве из обла сти
цело куп не сто ма то ло ги је, па
се сто га све већи број наших
суграђана одлу чу је упра во за
посе ту овом цен тру, којим руко -
во ди др Ђор ђе Нико лић.

Због вели -
ког инте ре со ва -
ња,  у „Нико -
ден ту” су одлу -
чи ли да поно во
покре ну мно го -
број не акци је у
окви ру којих
сто ма то ло шке
услу ге поста ју
доступ не сви ма.
И с к о  р и  с т и  т е
ову при ли ку и
зака жи те пре -
глед путем

теле фо на 064/21-75-056. Ова
савре ме на и модер но опре -
мље на орди на ци ја нала зи се
пре ко пута ста ре роб не куће,
у Ули ци Мак си ма Гор ког 2.

Д. К.

ОВОГ ВИКЕН ДА У „АПО ЛУ”

Годи шњи кон церт саста ва „Исказ”

ТРИ БИ НА У „КУПЕУ”

Има ли данас сми сла бити хра бар?
Ако сте у четвр так, 25. јану а -
ра, купи ли код кол пор те ра
нови број „Пан чев ца”, још има -
те вре ме на да стиг не те на три -
би ну која ће бити одр жа на у
19 сати, у орга ни за ци ји НВО
Гра ђан ска акци ја Пан че во и
Неза ви сног дру штва нови на -
ра Вој во ди не, у „Купеу”.

Повод за тај дога ђај је обе -
ле жа ва ње 25-годи шњи це од
смр ти Срђа на Алек си ћа, мла -
ди ћа из Тре би ња који је стра -
дао током рата у Босни након
што је зашти тио ком ши ју
Мусли ма на од лин ча.

На три бини ће гово ри ти исто -
ри чар ка из Бео гра да Бран ка

Прпа и Дра ган Бур саћ, нови -
нар и колум ни ста „Ал Џази -
ре” и бања луч ког пор та ла
„Бука”.

Они ће поку ша ти да дају
одго во ре на пита ња који људи
су данас херо ји, има ли херој -
ство још увек сми сла, да ли је
у реду да држав не инсти ту ци -
је носе име на осу ђе них за рат -
не зло чи не у Хашком три бу -
на лу, посто је ли обич ни људи
за које може мо рећи да су
херо ји, могу ли рат ни зло чин -
ци бити актив ни уче сни ци у
поли тич ком живо ту итд.

М. Г.

Пан че вач ки бенд „Исказ” одр -
жа ће вели ки годи шњи кон церт,
на којем ће насту пи ти и број -
ни гости и сарад ни ци, у субо -
ту, 27. јану а ра, у дво ра ни „Апо -
ло” Дома омла ди не.

У послед њих годи ну дана
састав је про вео доста вре ме на
на тур не ји по земљи и ино -
стран ству, а нову сезо ну запо -
че ће тра ди ци о нал ним дру же -
њем са сво јим сугра ђа ни ма.

Овом при ли ком биће наја вљен
и пети сту диј ски албум, под нази -
вом „Лави ри нат”, који ће бити
обја вљен на про ле ће. Поред врло
добро позна тих ста рих песа ма,
на репер то а ру ће бити и нове,
још увек нео бја вље не нуме ре.

На кон цер ту ће насту пи ти
саста ви „Ничим иза зван”, „Bva-
na”, „Mikri Maus”, „Hornsman
Coyote”, као и гости изне на ђе ња.

М. М. В.

вић НИС–РНП” изве сти „Игре
из кру ше вач ке жупе”, у аран -
жма ну Сори на Бољан ца и коре -
о гра фи ји Деја на Три фу но ви ћа.

За крај ће „Бесе ду о смр ти”
из „Мемо а ра” про те Мате је
Нена до ви ћа гово ри ти глу мац
Миро слав Жужић. Послед ње две
тач ке изве шће жен ска гру па
пева ча КУД-а „Стан ко Пау но -
вић НИС–РНП” (песму с Косо -
ва и Мето хи је „Ја ура ни’ јутрос
рано”) и први изво ђач ки ансамбл
„Пау но ви ћа” (песме и игре из
боси ле град ског кра ји шта „Оро
се вије крај мана сти ра”).

На кра ју ће сви уче сни ци
ака де ми је и публи ка има ти
при ли ку да отпе ва ју „Хим ну
Све том Сави”.

М. Марић Величковић

Прошлогодишња прослава

Песму „Све ти Сава и
про сјак” реци то ва ће
Реља Милић, уче ник
ОШ „Сте ви ца 
Јова но вић”, пола зник
Малог драм ског 
сту ди ја Кул тур ног
цен тра Пан че ва, а
одмах за њим 
насту пи ће деч ји хор
Пан че вач ког срп ског
цркве ног певач ког
дру штва. 



изград њу и уре ђе ње Пан че ва у
ЈП „Урба ни зам”, који има исти
ПИБ и матич ни број пред у зе -
ћа, али је про ме нио послов но
седи ште, обим и опис делат -
но сти, што је утвр ђе но Одлу -
ком о ускла ђи ва њу одлу ке о
задр жа ва њу пра ва и оба ве зе
осни ва ча (Гра да Пан че ва, прим.
аут.) над Јав ним пред у зе ћем
„Урба ни зам” Пан че во, које је
наста ло спа ја њем послед ње по -
ме ну те фир ме, Дру штве ног
фон да гра ђе вин ског земљи шта
и путе ва општи не Пан че во и
ЈП „Стан” са Зако ном о јав ним
пред у зе ћи ма. Упра во ова одлу -
ка, као и теме њој срод не, биће
пред мет раз го во ра са Ђури цом
Доло вач ким, врши о цем дужно -
сти дирек то ра ЈП „Урба ни зам”,
који ћемо обја ви ти у наред ном
бро ју.

Нешто инте ре сант но у наја -
ви, јер Пан че во није једи ни град
који је имао закон ску оба ве зу
да извр ши ову тран сфор ма ци -
ју, већ су се тиме бави ли и поли -
ти ча ри и струч ња ци у Субо ти -
ци, Зре ња ни ну, Срем ској
Митро ви ци, Ваље ву, Кра ље ву...

Пан че вач ко јав но пред у зе -
ће Дирек ци ја до 1. сеп тем бра
про шле годи не има ло је сек -
то ре за јав не инве сти ци је, за
урба ни зам и про стор но пла -
ни ра ње и про јек то ва ње, за
прав не и опште посло ве, за
одр жа ва ње и упра вља ње локал -
ним и нека те го ри са ним путе -
ви ма и за одр жа ва ње град ског
објек та на Див чи ба ра ма. О
томе како су после одлу ке
Скуп шти не гра да о тран сфор -
ма ци ји ЈП Дирек ци је поде ље -
на поме ну та заду же ња, каква
је обра зов на струк ту ра запо -
сле них у ЈП „Урба ни зму”,
зашто је наш град пре по зна -
тљив по спе ци фич ном инду -
стриј ском урба ни зму, какви су
тржи шни пла но ви нај мла ђег
локал ног јав ног пред у зе ћа и
томе слич но – чита ће те сле -
де ће неде ље.

Покрет слободних грађана фор-
мирао је повереништво за Пан-
чево и јужни Банат. Како пове-
реник за јужни Банат Никола
Ћурчин каже, „Покрет ће се
својим деловањем борити да
Панчево постане слободан и
уређен град, где Панчевци неће
живети у сталном страху за
егзистенцију и изговорену реч.
Град у коме се проблеми не
гурају под тепих и у коме иза-
брани представници раде у
интересу места у коме живе,

без страха од повремених шама-
рања од стране привремених
моћника. Придружите нам се,
јер људи које чекамо смо ми!”

Повереник Покрета слобод-
них грађана за Панчево је др
Небојша Тасић. У току су завр-
шне припреме за отварање кан-
целарије у Панчеву, у којој ће се
одвијати даље активности. Акци-
је Покрета могуће је пратити на
https://www.facebook.com/pokrets
lobodnihpancevo/ и на @PSGPan -
ce vo.

Удружење грађана Савез кому-
ниста Србије основано је 17.
јуна 2017. године у Београду.
У септембру је потписана
декларација о уједињењу трију
удружења грађана, и то на осно-
ву предлога за окупљање свих
комуниста у Србији.

Оснивачи су својим преданим
радом досад основали одборе у
низу општина и градова, па су и
Комунисти Панчева прихвати-
ли начела о раду СКС, потписа-
ну декларацију о уједињењу свих
комуниста у Србији и идеју о
планираном конгресу који би
окупио све комунисте под име-
ном Савез комуниста Србије.
Председништво Градског одбо-
ра СКС Панчево и четири деле-
гата за предстојећи конгрес иза-
брани су 19. јануара. За пред-
седника ГО СКС изабран је друг
Милан Зарубица, а за секретара

друг Лазар Богосављев. Члано-
ви Градског одбора ће, према
сопственим речима, радити на
окупљању и пријему комуниста.

Зарубица каже да ће ГО СКС
подржати све младе људе који

кроз разна удружења окупљају
своју генерацију у борби за пра-
веднији живот.

– Веома нас радује то што су
за нас наши чланови исто што
и наша породица. Захваљују-

ћи мишљењу великог броја
досад окупљених најоданијих
комуниста, имамо јасну тежњу:
да под једном заставом окупи-
мо све комунисте и будемо
заједно, јер сви имамо исту
програмску оријентацију, па
нема разлога да будемо изде-
љени. Свима који прихватају
начела СКС пружамо руку и
добродошли су како бисмо
заједно отпочели нову етапу у
борби за боље услове живота и
рада свих грађана Србије. Пози-
вамо све симпатизере из Пан-
чева и околине да нам се обра-
те уколико желе да приступе
Савезу комуниста Србије. На
јавној трибини планираној за
фебруар представићемо про-
грам и статут СКС – рекао је
Зарубица.

Контакт-телефон ГО СКС
Панчево је 064/525-90-65.

Циљ ће бити 
постиг нут кроз 
инве сти ци је у објек те
с обе стра не гра ни це

Про је кат вре дан
1.353.167 евра

Кон фе рен ци ја пово дом почет -
ка импле мен та ци је про јек та
„Енер гет ска ефи ка сност – пред -
у слов за бољу живот ну сре ди -
ну у пре ко гра нич ном реги о ну
Руму ни ја –Ср би ја” одр жа на je
17. јану а ра у Реши ци у Руму -
ни ји. Општи на Реши ца, у уло -
зи воде ћег парт не ра, импле -
мен ти ра овај про је кат у парт -
нер ству с нашим гра дом. Циљ
је допри нос енер гет ској ефи -
ка сно сти кори шће њем обно -
вљи вих изво ра енер ги је и сма -
ње њем еми си је гасо ва који про -
из во де ефе кат ста кле не баште.

Пред сед ник општи не Реши -
ца Јоан Попа пред ста вио је про -
је кат и обја снио да ће циљ бити
постиг нут кроз инве сти ци је у
објек те с обе стра не гра ни це,
као и уз помоћ већег бро ја про -
мо тив них и еду ка тив них актив -
но сти на тему енер гет ске ефи -
ка сно сти и обно вљи вих изво ра
енер ги је.

На кон фе рен ци ји је Маја
Вит ман, мена џер гра да Пан че -
ва, иста кла важност овог про -
јек та као првог инфра струк -
тур ног у слу ча ју нашег гра да
који се финан си ра из „Interreg

IPA CBC” про гра ма. Овом при -
ли ком она је позва ла општи ну
Реши ца да у будућ но сти, у
сарад њи с Пан че вом, мате ри -
ја ли зу је више де це ниј ски ста -
тус збра ти мље них гра до ва кроз
неко ли ко одо бре них пројекатa
ради пости за ња кон крет них и
видљи вих резул та та.
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Бео гра ђа ни ће на пред сто је ћим локал ним избо ри ма одлу чи -
ти да ли желе повра так у про шлост када су Ђилас, њего ва
про ду же на рука Шапић и Мишко вић оста ви ли дефи цит од
20 одсто, опу сто ше ну град ску касу и висо ку сто пу неза по сле -
но сти. Без о бра злук је што Дра ган Ђилас данас гово ри о бес -
плат ним уџбе ни ци ма и врти ћи ма, јер то није омо гу ћио док
је био гра до на чел ник. За дуг од 1,2 мили јар де евра који су
оста ви ли Ђилас, Шапић и Мишко вић могло је да се сагра ди
250 врти ћа и 250 шко ла.

(Из саоп ште ња Град ског одбо ра СНС-а у Бео гра ду, 22.
јану ар)

* * *

Град ски одбор ДС-а фор ми рао је анти ко руп циј ски тим који
ће ради ти на истра жи ва њу кри ми на ла и коруп ци је режи ма
СНС-а у Бео гра ду. Чине га мла ди прав ни ци, еко но ми сти и
поли ти ко ло зи, и бави ће се огром ним махи на ци ја ма акту ел -
не град ске вла сти. Ти мла ди људи ће након темељ не ана ли зе
под не ти кри вич не при ја ве про тив свих уме ша них. Рас крин -
ка ће мо и пре ки ну ће мо све токо ве извла че ња нов ца у при ват -
не џепо ве чел них људи гра да. Осло бо ди ће мо Бео град од
пљач ке и тран спа рент но ћемо при ка за ти где је оти шао сва ки
динар гра ђа на.

(Бал ша Божо вић, шеф Избор ног шта ба ДС-а у Бео гра ду,
21. јану ар)

* * *

Земљо трес од 6,1 сте пе на по Рих те ру пого дио Јаву. Што није
Давос, да се осе ва пи чове чан ство.

(Сер геј Три фу но вић, „Тви тер”, 23. јану ар)

* * *

Пер ја ни ца „згр че ног” опо зи ци о ног лиде ра Саше Јан ко ви ћа
Сер геј Три фу но вић је, чини се, пот пу но застра нио опсед нут
мржњом пре ма Алек сан дру Вучи ћу. Он је после скан да ло -
зних пору ка да ће оба ви ти вели ку и малу нужду на пред сед -
ни ко вом гро бу оти шао корак даље и на „Тви те ру” обја вио да
при жељ ку је да пред сед ник Срби је стра да у земљо тре су у
Даво су.

(Из комен та ра ТВ „Пинк”, 23. јану ар)

* * *

Дозво ли те нам да вас поча сти мо и јед ним добрим вицем
који смо недав но чули. Гла си ова ко: „ЛДП изла зи на бео -
град ске избо ре само стал но, са сво јом листом”. Је л’ да да је
добар?

(Зоран Кесић и еки па „Њуз нета”, у новом бро ју НИН-а,
19. јану ар)

* * *

Када се игра за репре зен та ци ју Срби је у било којем спор ту,
нема „хоћу-нећу”, „не могу”, „боли”.

(Нека да шњи одбој ка шки ас Вања Грбић у интер вјуу за Б-
-92, 23. јану ар)

* * *

Отац ми гово ри да не пот пи су јем ништа, а ја га питам: „А
шта ти мислиш, је л’ неко мора да доне се неку одлу ку у овој
земљи?” Он ми одго ва ра: „Пре ба цуј све на дру ге и бежи”.

(Пред сед ник Срби је Алек сан дар Вучић у интер вјуу за ТВ
„Хепи”, 22. јану ар)

* * *

Нисмо забо ра ви ли ново го ди шњу јел ку у цен тру Бео гра да. За
83.000 евра, коли ко је кошта ла, могло је да се купи 11 инку ба -
то ра за поро ди ли шта или 922 табле та за бео град ске основ це.

(Демо крат ска стран ка, „Тви тер”, 23. јану ар)

КОНЦЕПТ

ЕНЕР ГЕТ СКА ЕФИ КА СНОСТ – ПРЕД У СЛОВ ЗА БОЉУ ЖИВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

РЕШИ ЦА И ПАН ЧЕ ВО, РУКУ ПОД РУ КУ

Мена џер про јек та Rares Gan-
tolea гово рио је о затво ре ном
базе ну у Реши ци, на ком ће бити
поста вље ни солар ни пане ли за
загре ва ње сани тар не воде, док
је аси стент мена џе ра Анђе ла
Вила пред ста ви ла обје кат хале
спор то ва; тамо ће бити уна пре -
ђен систем гре ја ња и хла ђе ња,

биће ура ђе на изо ла ци ја фаса де
и кро ва и заме ње на сто ла ри ја.

Новац за про је кат, који је
вре дан 1.353.167 евра, издво -
ји ла је Европ ска уни ја. Од ово -
га, буџет Гра да Пан че ва је
792.776 евра, док румун ски
парт нер на рас по ла га њу има
износ од 560.391 евра.

Страну 
припремио

Синиша
Трајковић

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ СП ДВЕРИ

О реконструкцији улица
На конференцији за новинаре
одржаној 22. јануара Градски
одбор Српског покрета Двери
поставио је питање надлежни-
ма због чега се у Плану капи-
талних инвестиција Града Пан-
чева, као један од приоритета
за реконструкцију, није нашла
Улица Димитрија Туцовића.

Радомир Орловић, члан ГО
Двери, рекао је да је пре десетак
година Скупштина града Пан-
чева донела одлуку о целокуп-
ној реконструкцији те улице, али
да се до данас то није догодило.
Коловоз је у лошем стању, тро-
тоар такође, а постоји потреба и
за изградњом бициклистичке
стазе, која не постоји на овом
саобраћајном правцу. Једини
радови који су извођени јесу они
на водоводној и канализацио-
ној мрежи.

– Улица Димитрија Туцови-
ћа је саобраћајна жила куцави-
ца за северни део града. Туда
пролази јавни превоз, а истим
путем се стиже и до бувљака.
Подсећам да се Преображен-
ска црква, која је споменик кул-
туре, налази у тој улици. Неоп-
ходно је уредити паркинг испред
цркве, испред МЗ Горњи град и
дуж целе улице, где постоји
већи број трговинских и уго-

ститељских објеката. Најкраћи
пут из Београда, као и из цен-
тра Панчева до будуће северне
индустријске зоне „Утве” иде
овом улицом. Како привући
инвеститоре ако их већ на првом
кораку сачекају разлокан пут и
рупе? – пита Орловић.

Он је поздравио планирано
издвајање средстава из буџета
Града за реконструкцију ули-
ца, али сматра да је Улица
Димитрија Туцовића због зна-
чаја морала да има приоритет
у односу на остале улице у који-
ма ће бити извођени радови у
наредном периоду.

САВЕЗ КОМУНИСТА СРБИЈЕ

Чланови као породица

ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА

Људи које чекамо смо ми

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕЋА

О нат кри ва њу тера се одма ра ли шта на Див чи ба ра ма
У сле де ћем бро ју
интер вју са Ђури цом
Доло вач ким, врши о цем
дужно сти дирек то ра
ЈП „Урба ни зам”

Пан че вач ка вла да саста ла се
23. јану а ра како би раз мо три -
ла јед ну тач ку днев ног реда:
пред лог закључ ка којим се при -

хва та Уго вор о усту па њу Уго -
во ра о изра ди доку мен та ци је
архи тек тон ско-гра ђе вин ског
про јек та и про јек та кон струк -
ци је за потре бе изво ђе ња радо -
ва на нат кри ва њу тера се на
објек ту одма ра ли шта на Див -
чи ба ра ма од 13. јула 2017.

Ради се о „козме тич кој” изме -
ни, а она је у вези с тран сфор -
ма ци јом ЈП Дирек ци је за
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Крај јану а ра је често вео ма сумо ран
и тежак. Пра зни ци су иза нас, одла -
же се ново го ди шња деко ра ци ја и све
се вра ћа у нор ма лу. Само што су нов -
ча ни ци тањи и фри жи де ри пра зни ји.
Ако сте про шле неде ље при ме ти ли
да сте тужни ји него ина че, не би тре -
ба ло да се забри не те, јер је 15. јану а -
ра био „тужни поне де љак”. Ову син -
таг му је први упо тре био пси хо лог
Клиф Арнал, који је утвр дио да је
тре ћи поне де љак у јану а ру нај де пре -
сив ни ји дан у годи ни. Он је при ме -
нио фор му лу [W + (D-d)] x Tq ÷ [M x
Na], у којој W пред ста вља вре мен ске
при ли ке, D дуг, d месеч ну зара ду, T
вре ме након пра зни ка, Q вре ме након
наших про па лих поку ша ја да нешто
ура ди мо, M низак ниво моти ва ци је,
а NA потре бу за пред у зи ма њем акци -
је. Ста ти сти ке тако ђе иду у при лог
ово ме и кажу да се у јану а ру људи
чешће раз во де, а да на дру штве ним
мре жа ма има мно го више нега тив -
них него пози тив них обја ва.

У сушти ни, пита ње је у шта веру је -
мо. Логи ка каже да се завр шио један
дужи пери од сла вља и пре ко мер ног
уно ше ња хра не и пића. Мало смо се
кре та ли и чини ли, а мно го оче ки ва -
ли. Поне кад се нада мо и да ће се

чуда деси ти, а једи но је изве сно да
нам се наред ни месец већ сме ши и
да уско ро дола зи топли је вре ме.

ГОР ДА НА ЈОВА НО ВИЋ, 
слу жбе ни ца у „Инфо ста ну”:

– Мате ри јал но ми није тако бит но.
Лепо ми је било да за вре ме пра зни -
ка будем код куће. Била је опу ште на
атмос фе ра, без жур бе, путо ва ња ауто -
бу сом, није се ради ло. За вре ме пра -
зни ка све је лага ни је.

ДЕСАН КА ЈЕВ ТИЋ, пен зи о нер ка:
– Лоше се осе ћам, чекам да стиг не

пен зи ја. Али и гене рал но, сама сам и
ста ра, мучим се. Није тре ба ло да буде
лепо вре ме, него мало и сне га. Да
буде пра ва зима, па да након ње дође
пра во про ле ће.

ВАЛЕ РИ КРАЈ ЊАН, 
пољо при вред ник:

– Осе ћам се добро. Сад је добро,
биће још боље кад стиг не пен зи ја.
Тре нут но се одма рам јер се бавим
земљо рад њом, па сада нема ника квог
посла. Радо ви кре ћу тек на про ле ће.
Недо ста ја ло је мало сне га, због жита.
Ако сада буде смр зло, тако ђе неће
бити добро.

ЗОРАН ДОЈ ЧИ НО ВИЋ, пен зи о нер:
– Нов ча ник је пра зан, као код свих.

Нај ја чи ути сак ми је у послед ње вре -
ме оста ви ло пли ва ње за часни крст.
Ове годи не ми је било посеб но лепо,
било је људи и све је про те кло у нај -
бо љем реду. Баш див но.

ИВА НА ПЕЈ ЧИЋ, про фе сор ка у
Машин ској шко ли:

– Све оно што је било нека ко лепо
у духу пра зни ка сада је про шло. Нажа -
лост, снег је зака снио. Да га је било
док су били пра зни ци, осе ћај би био
леп ши. Ути сак ми је да су се људи
вра ти ли сва ко днев ним оба ве за ма.
Пра зни ци су брзо про шли и већ су
забо ра вље ни. Као да све мање и мање
има ју тај ефе кат на поро ди цу, на оку -
пља ње. Сви су у некој жур би.

БРАН КО ПЕШИЋ, музи чар:
– Нисам био у Пан че ву за вре ме

пра зни ка, јер радим у Црној Гори.
Тамо је вре ме било лепо, али се ипак
боље осе ћам код куће. Немам ника -
кав посе бан ути сак о пра зни ци ма који
су иза нас.

Анке ти ра ла Мир ја на 

Марић Велич ко вић

З. ДОЈЧИНОВИЋВ. КРАЈЊАН И. ПЕЈЧИЋ Б. ПЕШИЋ

НАША АНКЕТА

КАКО СЕ ОСЕ ЋА ТЕ НАКОН ПРА ЗНИЧ НОГ ПЕРИ О ДА?

У ишче ки ва њу пла та и пен зи ја

Д. ЈЕВТИЋГ. ЈОВАНОВИЋ

ХРОНИКА

НОВА СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА НИС-а ДО 2025. ГОДИНЕ

У КОРАК СА ЧЕТВРТОМ
ИНДУСТРИЈСКОМ РЕВОЛУЦИЈОМ

које могу зна чај но да ути чу на наше
посло ва ње – рекао је гене рал ни дирек -
тор НИС-а.

Усва ја ње нове стра те ги је раз во ја
омо гу ћи ће да НИС и у наред ном пери -
о ду оста не вели ки посло да вац који
зна чај но допри но си буџе ту Срби је
упла та ма по осно ву поре за и диви -
ден ди. У пери о ду до 2025. годи не пла -
ни ран је раст пока за те ља EBITDA од
про сеч но чети ри одсто годи шње. Тако -
ђе, до 2025. годи не пред ви ђен је оби -
ман про грам инве сти ци ја, у изно су
од 2,2 мили јар де дола ра, чиме ће
НИС оста ти у самом врху листе нај -
ве ћих дома ћих инве сти то ра.

З. Станижан

Пре ко две мили јар де евра
инве сти ци ја

Два капи тал на 
про јек та реа ли зо ва ће се у
нашем гра ду

Кра јем годи не Одбор дирек то ра НИС-а
усво јио је „Инте гри са ну кор по ра тив -
ну стра те ги ју раз во ја дру штва до 2025.
годи не”, којом су, пре ма речи ма
менаџ мен та те ком па ни је, поста вље -
ни теме љи за даљи раз вој и пове ћа ње
вред но сти како за акци о на ре, тако и
за запо сле не и зајед ни цу у којој НИС
послу је.

Нова стра те ги ја раз во ја као при о -
ри тет не про јек те за НИС исти че у
први план пове ћа ње дуби не и ефи ка -
сно сти пре ра де у Рафи не ри ји наф те
Пан че во, очу ва ње пока за те ља про из -
вод ње наф те и гаса, као и раст резер -
ви угљо во до ни ка. Поред тога, у пла -
ну су и инве сти ци је за модер ни за ци -
ју мало про дај не мре же. Када је реч о
енер гет ском сек то ру, менаџ мент НИС-а
исти че да су међу стра те шким циље -
ви ма ком па ни је шире ње посло ва ња
кроз инве сти ци је у про из вод њу елек -
трич не енер ги је, као и задр жа ва ње
пози ци је лиде ра по ефи ка сно сти у
реги о ну, уз пуну опти ми за ци ју опе -
ра тив них пер фор ман си.

Дефи ни шу ћи стра те шке прав це раз -
во ја, НИС је имао у виду реал не окол -
но сти у који ма Блок Истра жи ва ње и
про из вод ња послу је већ дуже вре ме.
Сто га ново у сво је на стра те ги ја пред -
ви ђа спро во ђе ње низа актив но сти на
раз во ју ресурс не базе и реа ли за ци ји
про гра ма буше ња и гео ло шко-тех нич -
ких мера. Фокус је ста вљен на про -
фи та бил не инве сти ци о не про јек те у
Срби ји и реги о ну, који има ју мак си -
ма лан ефе кат на укуп но посло ва ње.

Пан че во кључ но
С дру ге стра не, стра те шки циље ви
раз во ја Бло ка Пре ра да, изме ђу оста -
лих, јесу побољ ша ње енер гет ске ефи -
ка сно сти и ста лан раст ефи ка сно сти
пре ра де наф те. У НИС-у исти чу да
про је кат за пове ћа ње дуби не пре ра де
Рафи не ри је наф те Пан че во оста је кљу -
чан за НИС у наред ном пери о ду. Њего -
ва реа ли за ци ја, вред на више од 300
мили о на евра, омо гу ћи ће додат ну
дивер си фи ка ци ју про из вод не пале те
про из во ди ма с већим при но сом, али
ће и обез бе ди ти снаб де ва ње тржи шта
висо ко ква ли тет ним гори ви ма, што ће
допри не ти и енер гет ској стабил но сти
Срби је. Комер ци јал ни рад постро је ња

за дубо ку пре ра ду с тех но ло ги јом
одло же ног кок со ва ња поче ће у тре -
ћем квар та лу 2019. годи не.

У доме ну енер ге ти ке НИС ће насто -
ја ти да уна пре ди посло ва ње кроз инве -
сти ци је у про из вод њу елек трич не
енер ги је. Кључ ни про јек ти у овом
сег мен ту посло ва ња биће изград ња
нове тер мо е лек тра не –то пла не (ТЕ–
ТО) у Пан че ву. Ујед но, руски нафт ни
лидер ће у наред ном пери о ду ула га -
ти у даљи раст про из вод ње елек трич -
не енер ги је из коге не ра ци је и раз вој
про јек та ветро ге не ра ци је. У фоку су
пажње је и уна пре ђе ње систе ма енер -
гет ске ефи ка сно сти, која под ра зу ме -
ва раци о нал но кори шће ње рас по ло -
жи вих ресур са.

Пове ћа ње кон ку рент но сти
Тим пово дом пред сед ник Одбо ра
дирек то ра НИС-а и први заме ник
гене рал ног дирек то ра „Гаспром њеф -
та” Вадим Јако вљев иста као је да је
НИС нај ве ћа и нај е фи ка сни ја ком па -
ни ја у Срби ји, један од кључ них енер -
гет ских фак то ра бал кан ског реги о на.

– Сигу ран сам да ће дуго роч на стра -
те ги ја НИС-а, која дефи ни ше век то ре
раз во ја бизни са у Срби ји и изван њених
гра ни ца обез бе ди ти да се убу ду ће пове -
ћа кон ку рент на спо соб ност ком па ни -
је на тржи шти ма Источ не Евро пе, а
реа ли за ци ја стра те шких про је ка та ком -
па ни је омо гу ћи ће пове ћа ње про фи та -
бил но сти посло ва ња за акционaре –
додао је Вадим Јако вљев.

С дру ге стра не, пово дом усва ја ња
„Инте гри са не кор по ра тив не стра те -
ги је раз во ја до 2025. годи не”, Кирил
Тјур де њев, гене рал ни дирек тор НИС-а,
недав но је у интер вјуу за РТС рекао
да „Стра те ги ја раз во ја до 2025. годи -
не” уво ди ком па ни ју у нови инве сти -
ци о ни циклус и да је већ у току
изград ња јед ног од кључ них про је -
ка та – постро је ња за дубо ку пре ра ду
у Рафи не ри ји наф те Пан че во.

– Нама је бит но да задр жи мо лиде -
р ску пози ци ју у Срби ји, да буде мо
нај про фи та бил ни ја и нај е фи ка сни ја
ком па ни ја у држа ви. Вео ма нам је
важно што допри но си мо срп ском
буџе ту, јер га по осно ву поре за пуни -
мо око 15 одсто. Ипак, савре ме на
реал ност, у окви ру четвр те инду стриј -
ске рево лу ци је, уно си иза зо ве и у наше
посло ва ње. Зато мора мо брзо да одго -
ва ра мо на њих, без обзи ра на то да ли
је реч о инфор ма ци о ним или ино ва -
тив ним тех но ло ги ја ма које мења ју
про из вод њу и потре бе и нави ке наших
потро ша ча, као што су елек трич ни
ауто мо би ли или дру ге тех но ло ги је

У про сто ри ја ма Покра јин ског секре -
та ри ја та за урба ни зам и зашти ту
живот не сре ди не про шле неде ље пот -
пи сан је дона тор ски уго вор с RECAN
фон дом за повра ћај и реци кла жу
лимен ки, који пред ста вља надо град -
њу више го ди шње сарад ње изме ђу
ове орга ни за ци је и Секре та ри ја та у
окви ру про гра ма „За чисти је и зеле -
ни је шко ле у Вој во ди ни”.

Том при ли ком је Бран ки ца Табак,
под се кре тар покра јин ског секре та -
ри ја та за урба ни зам и зашти ту живот -
не сре ди не, иста кла зна чај ове сарад -
ње, с обзи ром на то да је овим доку -
мен том кам па ња „Сва ка лимен ка се
рачу на” импле мен ти ра на у про грам
„За чисти је и зеле ни је шко ле у Вој -
во ди ни”, који допри но си поди за њу
све сти о важно сти зашти те живот не
сре ди не, а наро чи то о уна пре ђе њу
сазна ња деце о зна ча ју реци кла же и
њеној при ме ни у прак си. Додат ним
сред стви ма наград ни фонд за нај -

бо ље вас пит но-обра зов не уста но ве
биће пове ћан за 4.500 евра, чиме ће
бити омо гу ће но награ ђи ва ње већег
бро ја нај у спе шни јих еко ло шки све -
сних вој во ђан ских вас пит но-обра -
зов них уста но ва.

Про грам „За чисти је и зеле ни је
шко ле у Вој во ди ни” покре нут је пре
девет годи на са иде јом да се у шко -
ла ма и локал ним зајед ни ца ма широм
Вој во ди не подиг ну свест и лич на
одго вор ност за бри гу о живот ној сре -
ди ни. На ово го ди шњи јав ни позив ода -
зва ле су се 104 вас пит но-обра зов не
уста но ве, а резул та ти избо ра нај у спе -
шни јих биће обја вље ни до 5. јуна. Да
под се ти мо, ову зна чај ну акци ју покре -
ну ли су Покра јин ски секре та ри јат за
урба ни зам и зашти ту живот не сре -
ди не и Покра јин ски секре та ри јат за
обра зо ва ње, про пи се, упра ву и наци -
о нал не мањи не – наци о нал не зајед -
ни це, у сарад њи с Покре том гора на
Вој во ди не. З. С.

ПОТ ПИ САН ДОНА ТОР СКИ СПО РА ЗУМ

Више нов ца 
за награ де



Ово го ди шњу сезо ну књи жев -
ног про гра ма Кул тур ног цен -
тра Пан че ва отво ри ла је у уто -
рак, 16. јану а ра, нај по зна ти ја
срп ска песни ки ња нови је гене -
ра ци је – Ана Ристо вић. У више
нефор мал ној атмос фе ри она је
гово ри ла о пое зи ји, пре во ди -
лач ком раду, као и о сарад њи
са орга ни за то ри ма „Руко пи са”
на селек ци ји радо ва мла дих
сло ве нач ких ауто ра.

Песни ки ња је одмах на почет -
ку нагла си ла да јој је Пан че во
вео ма драг град, где је више
пута гово ри ла о сво јој пое зи ји.
И овом при ли ком, пред вид но
мла дом публи ком, рекла је да
јој је вео ма дра го што су дола -
ском на књи жев но вече дали
шан су пое зи ји, која, како она
каже, није нима ло досад на, као
што то није ни књи жев ност.

Ана Ристо вић је до сада напи -
са ла књи ге песа ма: „Сно вид на
вода” (1994), „Уже од песка”
(1997), „Заба ва за доко не кће -
ри” (1999), „Живот на раз глед -
ни ци” (2003), „Око нуле” (2006)
„П. С.” (иза бра не песме, 2009),
„Мете ор ски отпад” (2013),
„Нешто све тли” (иза бра не и
нове песме, 2014).

– Мно го људи чита пое зи ју.
Про блем је што писци тешко
дола зе до могућ но сти да обја -
ве сво ју прву књи гу, али се сре -
ћом нешто мења и у тој обла сти,

па сада има мо кон кур се чак и
за дру гу књи гу – рекла је Ана
Ристо вић.

Њене песме су пре ве де не на
број не јези ке и засту пље не су
у више дома ћих и стра них анто -
ло ги ја, а поје ди нач не књи ге су
јој пре ве де не на немач ки („So
dunkel, so hell”, „Jung und Jung”,
Салц бург, Аустри ја, 2007, пре -
вод: Fabjan Hafner), сло ве нач -
ки („Живље ње на раз глед ни -
ци”, ЛУД „Шер па”, Љубља на,
Сло ве ни ја, пре вод: Jana Putrle
и Urban Vovk), сло вач ки („Pred
tridsiatkou”, „Drewo a srd”, Бан -
ска Бистри ца, Сло вач ка, 2001,
пре вод: Karol Chmel) и мађар -
ски језик („P. S.”, Versek, zEt-
na, 2012, пре вод: Roland Orcsik,
Bencsik Orsolya).

Поред тога што пише пое зи -
ју, Ана Ристо вић је пре во ди -
лац са сло ве нач ког јези ка. До
сада је пре ве ла више од два де -
сет књи га савре ме не сло ве нач -
ке про зе и пое зи је. Није ни
чудо што је као један од уред -
ни ка „Руко пи са” заду же на за
радо ве из Сло ве ни је.

– „Руко пи си” су ми омо гу -
ћи ли дра го це но иску ство. Има
сјај них мла дих ауто ра с про -
сто ра чита ве бив ше Југо сла -
ви је. Мада морам при зна ти да
је сва ка годи на раз ли чи та.
Нека да има мо гоми лу радо ва,
а једва про бе рем нешто што је
добро, а нека да је изу зет но плод -
но. Оно што могу да закљу чим,
јесте да су мла ди већи ном загле -
да ни у себе и да има ју илу зи ју

да могу поста ти писци и песни -
ци без чита ња – обја сни ла је
Ана Ристо вић.

Она је љуби те љи ма њене пое -
зи је при ча ла и о иску ству уче -
ство ва ња на песнич кој олим -
пи ја ди која је одр жа на у Лон -
до ну 2012. годи не, као и о томе
на који начин дру ге држа ве
негу ју култ књи ге и јези ка.
Иста кла је да врло мали број
зема ља штам па књи ге пое зи је
у твр дом пове зу и да су по
томе Срби ја и Сло ве ни ја аутен -
тич не.

– Сву да се песни ци боре за
чист опста нак – закљу чи ла је
песни ки ња.

У свом доса да шњем раду
доби ла је „Бран ко ву награ ду”
за књи гу „Сно вид на вода”
(1994); награ ду „Бран ко Миљ -
ко вић” и награ ду Сај ма књи га
у Ига лу за књи гу „Заба ва за
доко не кће ри” (2000); немач -
ку награ ду „Hubert Burda Pre-
is” за мла ду европ ску пое зи ју
(2005); награ ду „Мили ца Сто -
ја ди но вић Срп ки ња” за збир ку
„P. S.” (2010), као и „Дисо ву
награ ду” за песнич ки опус
(2014).

При вред на комо ра Срби је
пози ва при вред ни ке да сво је
ком па ни је и брен до ве кан ди -
ду ју за пре сти жно при зна ње
„Нај бо ље из Срби је” до утор ка,
6. фебру а ра.

ПКС, у сарад њи с Мини стар -
ством трго ви не, тури зма и теле -
ко му ни ка ци ја, акци ју „Нај бо ље
из Срби је” орга ни зу је три на е сти
пут. Нај бо љи роб ни и кор по ра -
тив ни брен до ви ове годи не биће
иза бра ни у два де сет чети ри кате -
го ри је, међу који ма су и три
нове – нај бо љи хотел у Срби ји,
нај бо љи „мали” тури стич ки сме -
штај у Срби ји и нај бо љи орган -
ски про из вод из Срби је.

Од 2004. годи не номи но ва -
но је више од 1.700 брен до ва, а
при зна ње је поне ло три ста два -
на ест добит ни ка у раз ли чи тим
кате го ри ја ма. Овим путем омо

гу ће но је дома ћим брен до ви -
ма да поста ну видљи ви, да се
истак ну нај у спе шни ји и да они
који то нису били поста ну пре -
по зна тљи ви на тржи шту. Пра -
те ћи модер не трен до ве и зах -
те ве тржи шта, акци ја „Нај бо -

ље из Срби је 2017” осве же на је
и ино ви ра на, како на пла ну
мето до ло ги је и кате го ри ја, тако
и у погле ду интер ак ци је са уче -
сни ци ма и потро ша чи ма, јер
су при ја вљи ва ње и гла са ње знат -
но појед но ста вље ни.

Кри те ри ју ми за избор нај бо -
љих дефи ни са ни су посеб ном
мето до ло ги јом, која обу хва та
ана ли зу тржи шно-финан сиј -
ских пара ме та ра, гла са ње
потро ша ча, послов них парт не -
ра и струч ња ка, као и оце не
жири ја. У жири ју су пред став -
ни ци Мини стар ства трго ви не,
тури зма и теле ко му ни ка ци ја,
Мини стар ства при вре де, ПКС-
а и истак ну ти струч ња ци из
све та мар ке тин га, кому ни ка -
ци ја и меди ја и зашти те потро -
ша ча. Гла са ње почи ње сре ди -
ном фебру а ра.

Уче шће у акци ји је бес плат -
но, при ја вљи ва ње ком па ни ја и
гла са ње је онлајн на зва нич -
ном сај ту www.najboljeizsrbi-
je.com, а инфор ма ци је ће бити
доступ не и на дру штве ним мре -
жа ма ове акци је и ПКС-а.

вели кој екс пан зи ји послед њих
десе так годи на.

– Циљ нам је да у будућ но -
сти пре ко три де сет одсто свих
услу га ради мо у соп стве ној
режи ји, да буде мо кон ку рент -
ни на тржи шту и пра ти мо трен -
до ве вели ких свет ских ком па -
ни ја које упра вља ју шум ским
ресур си ма. Шуме су наци о нал -
ни ресурс о којем ЈП „Срби ја -
шу ме” и те како води рачу на
за гене ра ци је које дола зе –
иста као је Јеша Ерчић.

Нај бо ље опре мљен, ками он
шти цар „вол во” FMX 64R, сна -
ге 310 кило ва та, с диза ли цом и
при ко ли цом „пал фин гер” и ком -
плет ном шумар ском над град -
њом коштао је 19.288.000 дина -
ра. Цене за оста ла три раз ли ку -
ју се у зави сно сти од сна ге. 

Пре ма речи ма дирек то ра
Ерчи ћа, ово јав но пред у зе ће у
послед њих пет-шест годи на
беле жи вео ма добре послов не
резул та те, па је у дого во ру с
Вла дом Репу бли ке Срби је део
доби ти инве сти ра ло у соп стве -
ну меха ни за ци ју. Циљ је, како
наво ди дирек тор, да се пове ћа
ефи ка сност како би били кон -
ку рент ни ји на ино стра ном
тржи шту.

ца ма у скла ду је са стра те шким
пла но ви ма по који ма послу је
Јав но пред у зе ће „Срби ја шу ме”.
Циљ нам је да буде мо ефи ка -
сни у раду и подр шка при вре -
ди у снаб де ва њу свим нео п ход -
ним дрв ним сор ти мен ти ма,
како би се они вало ри зо ва ли
кроз про из во де висо ке додат не
вред но сти који су из годи не у
годи ну изво зног карак те ра и
пове ћа ва ју БДП – рекао је Јеша

Кора сан пше ни ца (Triticum
turanicum, Jakubz.) јесте
древ на врста пра вог жита,
мор фо ло шки бли ска твр дој
пше ни ци, која је наста ла
нај ве ро ват ни је спон та ним
укр шта њем пољ ске и твр де
пше ни це. Услед пове ћа ног
садр жа ја моно са ха ри да има
слат каст укус па је нази ва ју
и слат ка пше ни ца, а како се
прет по ста вља да је гаје на на
под руч ју древ ног Егип та,
пре више хиља да годи на,
нази ва ју је и Тутан ка мо но -
ва пше ни ца.

Нови ја исто ри ја гаје ња ове
пше ни це је кон тро верз на.
Пре ма тврд ња ма неких изво -
ра, када је већ посто ја ла прет -
ња да ће неста ти, четр де се -
тих годи на 20. века мала
коли чи на семе на кора сан
пше ни це слу чај но је про на -
ђе на у јед ном еги пат ском гро -
бу и пре не се на је у аме рич ку
држа ву Мон та ну. После пери -

о да мањег инте ре со ва ња за
гаје ње 1977. годи не поро ди -
ца Quinn је ову врсту пше ни -
це реги стро ва ла под комер -
ци јал ним нази вом Камут®,
тако да се она данас гаји само
под кон тро лом Камут удру -
же ња Север не Аме ри ке
(КАНА) и Камут асо ци ја ци је
Евро пе (КАМЕ) искљу чи во у
систе му орган ске про из вод -
ње. Засад се про из вод ња одви -
ја на малим повр ши на ма у
САД, али при хва ти ли су је и
про из во ђа чи у неким европ -
ским земља ма. У Срби ји су
прве повр ши не посе ја ли мали
фар ме ри који се баве орган -
ском пољо при вред ном про -
из вод њом.

Нова-ста ра врста пока зу -
је да има добар гене тич ки
потен ци јал род но сти, испо -
ља ва већу толе рант ност на
сушу и има већи кое фи ци -
јент иско ри шће ња биљ них
аси ми ла ти ва из земљи шта
у поре ђе њу с меком пше -
ни цом. Кора сан пше ни ца
има врло висо ко ста бло и
круп не пло до ве веће нутри -
тив не вред но сти од обич не
пше ни це. Тако у зрну има
20–40% више укуп них про -
те и на и око 65% више есен -
ци јал них ами но ки се ли на
него код меке пше ни це.
Бога ти је је уљи ма, вита ми -
ни ма и мине рал ним соли -
ма, а пове ћан садр жај моно -
са ха ри да даје зрну слат каст
укус. Бра шно доби је но мле -
ве њем зрна каму та дода је
се пше нич ном у раз ли чи -
том одно су за спра вља ње
тесте ни на и хлеб но-пекар -
ских про из во да веће нутри -

тив не и енер гет ске вред но -
сти. Ови пре храм бе ни про -
из во ди погод ни су за исхра -
ну физич ки актив ни јих
људи и осо ба алер гич них
на глу тен, јер га у зрну, пре -
ма истра жи ва њи ма IFAA
(International Food Allergy
Association), има знат но
мање.

Про сеч ни при но си зрна
кора сан пше ни це мањи су
него код обич не, али је
повољ не агро ном ске осо би -
не и супер и о ран ква ли тет
чине врло инте ре сант ном за
гаје ње и пре ра ду у систе му
орган ске про из вод ње, за
доби ја ње раз ли чи тих гото -
вих про из во да.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 26. јануар 2018.
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Kорасан пше ни ца

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Страну припремила
Мирјана Марић 

Величковић

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „СРБИ ЈА ШУ МЕ” КУПИ ЛО ЧЕТИ РИ КАМИ О НА

ЦИЉ КОН КУ РЕНТ НОСТ НА ТРЖИ ШТУ
Први пут у Срби ји
испо ру чен нови тип
шумар ског ками о на

Инве сти ци ја из 
доби ти пред у зе ћа

У Омо љи ци је у уто рак, 23.
јану а ра, извр ше на све ча на при -
мо пре да ја и одр жа на пре зен -
та ци ја чети ри ками о на мар ке
„вол во” са „пал фин гер” над -
град ња ма за потре бе Јав ног
пред у зе ћа „Срби ја шу ме”, који
ће бити кори шће ни за пре воз
дрв них сор ти ме на та до глав -
ног сто ва ри шта и купа ца. 

Ово је први пут да се Срби ји
испо ру чу је савре ме ни и нови
тип шумар ског ками о на „вол -
во” FMX 64R са ауто ма ти зо ва -
ним I-shift мења чем са off-road
соф ве ром и 13-литар ским мото -
ром, зад њим вазду шним оги -
бље њем (off-road извед ба), екс -
тра ви со ком шаси јом, инди ка -
то ром тере та на ками о ну и при -
ко ли ци и поди зном дру гом
погон ском осо ви ном, што је
једин стве но на тржи шту.

– Испо ру ка ова чети ри ками -
о на с при ко ли ца ма и диза ли -

Ерчић, дирек тор сек то ра за
кори шће ње шума у ЈП „Срби -
ја шу ме”.

Он је нагла сио да то пред у -
зе ће води рачу на о регу лар ном
снаб де ва њу ста нов ни штва свим
нео п ход ним енер ген ти ма, а пре
све га огре вом као обно вљи вим
изво ром енер ги је, али и о пре -
ра ђи вач ким капа ци те ти ма који
кори сте дрво као сиро ви ну у
про из вод њи пеле та, који је у

ПРИ ВРЕД НА КОМО РА СРБИ ЈЕ ПОЗИ ВА ПРИ ВРЕД НИ КЕ 

Тра ди ци о нал на при зна ња за нај у спе шни је

ДРУ ЖЕ ЊЕ СА АНОМ РИСТО ВИЋ

Пор трет савре ме не песни ки ње

РЕДОВНА И ПРИВРЕМЕНА НОВЧАНА

НАКНАДА 

Новац већ 
на рачунима 

Национална служба за запо-
шљавање извршила је преко
Поштанске штедионице испла-
ту редовне новчане накнаде
незапосленим лицима за децем-
бар 2017. године у уторак, 23.

јануара. Привремена новчана
накнада за децембар 2017.
лицима која живе на терито-
рији АП Косова и Метохије и
изван ње исплаћена је у сре-
ду, 24. јануара.



Одред изви ђа ча „Надел” из
Стар че ва ни у зим ским месе -
ци ма не посу ста је са актив -
но сти ма посве ће ним деци, с
тим да је акце нат, што је и
логич но, ста вљен на затво ре -
ни про стор.

Већ неко вре ме је про те кло
откад је ова агил на орга ни за -
ци ја про ши ри ла сво је дело -
ва ње и на град ску сре ди ну,
тач ни је на Основ ну шко лу
„Мика Антић”, а недав но је у
холу те обра зов не уста но ве на
Стре ли шту упри ли чен маскен -
бал. Тема за поле тар це и пче -
ли це, то јест за мла ђе основ -
це била је „Књи га о џун гли”,
док је за мла ђе изви ђа че и
пла нин ке, или уче ни ке виших
раз ре да, то био „Робин сон
Кру со”. Оба ве зне ула зни це за
ову мани фе ста ци ју биле су
маска или цртеж у вези са
зада том темом.

На овај зани мљив дога ђај
ода зва ло се мно го нај мла ђих
ска у та из Пан че ва, као и
њихо вих стар че вач ких дру га -
ра. Сви они пока за ли су зави -
дан ниво кре а тив но сти. Због
тога је жири имао вели ке муке
да ода бе ре побед ни ка, али су
напо слет ку ипак иза бра ни нај -
бо љи, и то Вук Сто ил ко вић
као вук и Сер геј Марић, који
се оде нуо у зми ју Ка.

Све у све му, ова жур ка под
маска ма била је вео ма забав -
на и лепо осми шље на, чему у
при лог гово ри и то што је
медиј ски про пра ће на на јутар -
њем про гра му РТС-а.

Банат ски Бре сто вац: Окон ча -
но је уре ђе ње про сто ри је Дома
кул ту ре у коју ће бити изме -
ште на сео ска библи о те ка.
Инсти тут „Тамиш” ће, у сарад -
њи са Удру же њем пољо при -
вред ни ка „Бре сто вач ки ратар”,
при ре ди ти пре да ва ње у уто рак,

30. јану а ра, од 18 сати, у вели -
кој сали Месне зајед ни це. ЈКП
„Ком брест” запо че ће радо ве на
опре ма њу хлад ња че на гро бљу.

Банат ско Ново Село: Дом кул -
ту ре је рекон стру и сао ком плет -
ну сто ла ри ју у при зе мљу. Про -
јек ци ја доку мен тар ног фил ма
Ива на Раки џи ћа под нази вом
„Поду нав ски Нем ци” биће одр -
жа на у сре ду, 31. јану а ра, од
19 сати, у малој сали Дома
кул ту ре, након чега ће о томе
гово ри ти исто ри чар др Мир ча
Маран и град ски већ ник заду -
жен за кул ту ру Нема ња Ротар. 

Доло во: Све то сав ска ака де -
ми ја биће одр жа на у субо ту,
27. јану а ра, од 17 сати, у вели -
кој сали Дома кул ту ре. Удру -
же ње вина ра и вино гра да ра
„Све ти Три фун” при ре ди ће
кон фе рен ци ју за нови на ре у
поне де љак у Тури стич кој
орга ни за ци ји Пан че ва, у скло -
пу про мо ци је „Вина ри ја де”.

Гло гоњ: Још увек тра је заме -
на водо ме ра по дома ћин стви -
ма. У току је заме на подо ва у
шко ли. Еви ден тан је пораст
паса лута ли ца. Про мо ци ја
моно гра фи је „Спо ме ни ца
сокол ског покре та у Пан че ву”

упри ли че на је у четвр так, 18.
јану а ра, у Дому кул ту ре.

Ива но во: Чла но ви МКУД-а
„Боназ Шан дор” недав но су
при су ство ва ли годи шњој скуп -
шти ни Секељ-Мађа ра у Боњ -
ха ду, а дан рани је уче ство ва -
ли су у при ка зу банат ског сви -
њо ко ља. Фуд бал ски клуб
„Стре ла” почи ње да игра при -
прем не утак ми це.

Јабу ка: Месна зајед ни ца наме -
ра ва да уско ро започ не радо -
ве на пери о дич ном одр жа ва -
њу путе ва, као и крпље ње рупа.
Шко ла ће при ре ди ти при ред -
бу пово дом Све тог Саве.

Кача ре во: Изло жба сли ка Вери -
це Теки ја шки из Цре па је под
нази вом „Лепо та при ро де”
отво ре на је у поне де љак, 22.
јану а ра, у све ча ној сали Месне
зајед ни це, а орга ни за тор је Дом
кул ту ре. У току су при пре ме
за орга ни за ци ју „Сла ни ни ја -
де”, која ће бити одр жа на од
14. до 18. фебру а ра.

Омо љи ца: Дом кул ту ре сре -
ђу је папи ре за потен ци јал ну
рекон струк ци ју кро ва на сво -
јој згра ди. У пожа ру који је
избио у поне де љак, 22. јану -
а ра, у Ули ци Мак си ма Гор -
ког 54, настра да ло је јед но
лице.

Стар че во: Месна скуп шти на
доне ла је одлу ку о поправ ци
огра де испред шко ле, као и
два тро то а ра – пре ко пута
врти ћа и поред амбу лан те.
Изло жба црте жа и скулп ту ра
Мило ша Ђор ђе ви ћа отво ре -
на је у четвр так, 18. јану а ра,
у гале ри ји „Боем”. Пче лар
Балинт Јанош одр жао је пре -
да ва ње о тех но ло ги ји пче ла -
ре ња фарар кошни цом у сре -
ду, 24. јану а ра, у све ча ној
сали Месне зајед ни це, а
наред не сре де, 31. јану а ра, од
18 сати, Мило ван Ива но вић
из Лај ков ца гово ри ће о про -
из вод њи матич ног мле ча.

Петак, 26. јануар 2018.
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Месне актуелности 

Одр жа ни први 
сусре ти са 
заин те ре со ва ни ма

У фоку су пажње
поро дич на 
газдин ства 

Јед на од рет ких при ли ка када
наши про из во ђа чи има ју могућ -
ност да сво ју робу пла си ра ју на
озбиљ но тржи ште у ино стран -
ству, то јест у неку од зема ља
раз ви је не еко но ми је, као што
је Немач ка, дога ђа се ових дана
у Пан че ву. Пред став ни ци рено -
ми ра не фир ме „Карл Кун” пре -
зен то ва ли су сво ју послов ну
пону ду пољо при вред ним про -
из во ђа чи ма и дру гим заин те -
ре со ва ни ма који су се у сре ду,
17. јану а ра, оку пи ли на позив
Град ске упра ве Пан че во.

У вели кој сали те инсти ту -
ци је госте је пред ста вио секре -
тар Секре та ри ја та за пољо при -
вре ду Зоран Грба. Он је навео
како ће од тог момен та па нада -
ље цела кому ни ка ци ја бити на
рела ци ји изме ђу отку пљи ва ча
и повр та ра.

Опти мум десет ари
Дирек тор немач ке фир ме „Карл
Кун” за Срби ју први се обра -
тио оку пље ни ма, којих је било
више десе ти на, а потом су њего -
ви сарад ни ци у увод ном делу
изла га ња гово ри ли о томе како
та ком па ни ја из Хам бур га већ
три ста годи на гра ди рено ме
када је реч о про из вод њи и пре -
ра ди воћа и повр ћа и дуги низ
годи на је у Евро пи један од
тржи шних лиде ра у тој обла -
сти. Нем ци послу ју у мно го
зема ља. Од пре три годи не су у
Босни, док су у Срби ји од лане,
а као цен тар су ода бра ли Срем -
ску Митро ви цу. На ове про сто -
ре дошли су нај ви ше ради отку -
па кра ста ва ца кор ни шо на. Засад
су код нас отпо че ли сарад њу с

СЕЛО

ИНТЕ РЕ САНТ НА ПОНУ ДА ОВДА ШЊИМ ПОВР ТА РИ МА

НЕМ ЦИ ДОШЛИ ДА ОТКУ ПЉУ ЈУ 
НАШЕ КРА СТАВ ЦЕ

Страну припремио

Јордан
Филиповић

У ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈИ ОДРЕ ДА ИЗВИ ЂА ЧА

„НАДЕЛ”

Ска ут ски маскен бал
у „Мики ној шко ли”

про из во ђа чи ма који су на пет -
на е стак хек та ра узга ја ли поме -
ну то повр ће, углав ном по систе -
му шпа ли ра.

Буду ћи да су заин те ре со ва -
ни за шире ње посла, Нем ци су
напра ви ли пре зен та ци ју у Пан -
че ву, јер су прет ход но има ли
сазна ња да се у мести ма попут
Бре стов ца и Гло го ња годи на ма
гаји повр ће. Отку пљи ва чи су
изра зи ли нај ви ше инте ре со ва -
ња за сарад њу с поро дич ним
газдин стви ма на пар це ла ма од
око десет ари; има ју висо ке
прох те ве, али се држе уго во ра
и пла ћа ју редов но. Коо пе ран -
ти ма се нуди засад, као и сав
нео п хо дан репро ма те ри јал, који
би на десет ари коштао око осам -
сто евра, чија отпла та, пре ма
сло ву уго во ра, тре ба да поч не
након тре ће неде ље отку па. Сва -
ком про из во ђа чу сле ду је и редов -
на помоћ агро но ма, а биће дужни
и да кори сте пре па ра те које им
они пре по ру че.

Заин те ре со ва ни ма су, без оба -
ве зе, поде ље ни при мер ци уго во ра

и усло ви про из вод ње кор ни шо -
на. Што се цена отку па тиче, ова
врста кра ста ва ца биће ран ги ра -
на у три кла се, а при о ри тет је,
логич но, на првој, која би била
пла ћа на 0,65 евро цен ти по кило -
гра му, док су дру га и тре ћа вред -
но ва не знат но мање. Посто је и
сти му ла ци је за оне који пре ба це
одго ва ра ју ће коли чи не.

Мали кор ни шо ни при о ри тет
На осно ву про шло го ди шњих
иску ста ва из Босне, током сезо -
не про сеч но је про из ве де но пет
хиља да кило гра ма на десет ари,
што омо гу ћу је зара ду од око
бли зу седам де сет одсто кор ни -
шо на прве кла се. Пре ма речи -
ма агро но ма из ове немач ке
ком па ни је, то је било могу ће
нај ви ше захва љу ју ћи пажљи -
вом пра ће њу и редов ној сва ко -
днев ној бер би, јер се не сме
дозво ли ти да кра ста вац буде
пре ве ли ки. Напро тив, циљ је
да буде што мањи како не би
пре те ра но црпео биљ ку. Акце -
нат је на поро дич ним газдин -
стви ма и због тога што је про -

це ње но да десет ари могу да
опслу же три чове ка.

Како ства ри сто је, када је реч
о Пан че ву, потен ци јал ни отку -
пљи ва чи били би задо вољ ни да
започ ну откуп кор ни шо на с пет
хек та ра.

Пан че вач ки про из во ђа чи
пока за ли су завид но инте ре со -
ва ње, а било је и разних пита -
ња, попут тога какав је начин
сад ње и зашти те или где би
била откуп на ста ни ца.

Када овај број „Пан чев ца”
буде на ули ца ма, већ ће се зна -
ти коли ко њих озбиљ но наме -
ра ва да уђе у овај облик коо пе -
ра ци је, а њима ће на сле де ћем
састан ку бити детаљ ни је обја -
шње не све поје ди но сти посла.

Иску ства у том погле ду мно -
ги већ има ју, наро чи то они из
тра ди ци о нал них повр тар ских
сре ди на, као што су Бре сто вац
или Гло гоњ, па би било лепо
да нађу одго ва ра ју ћи инте рес
и тиме обез бе де поу здан пла -
сман, што им је годи на ма пред -
ста вља ло нај ве ћу рак-рану.

Иако је некад у Стар че ву посто -
јао вели ки број актив них чла -
но ва Коњич ког клу ба „Стар че -
вац”, а међу њима и оних који
су узга ја ли више расних грла,
већ гото во пет годи на нема
ника квих актив но сти у том
погле ду. Шта ви ше, леб де ла је
и озбиљ на прет ња да ће доћи и
до самог њего вог гаше ња, па
се тим пово дом у два навра та
оку пи ло „твр до језгро” љуби -
те ља коња.

Они су нај пре успе ли да, у
прав ном сми слу, спа су поме -
ну ту орга ни за ци ју, а неду го
затим иза бра ли су и ново руко -
вод ство. Отпри ли ке поло ви на
од педе сет реги стро ва них чла -

но ва, поред оста лог, за пред -
сед ни ка клу ба јед но гла сно је
иза бра ла Гора на Ста мен ко ви -
ћа, чове ка који има више касач -
ких грла и вели ки број успе ха
на рено ми ра ним так ми че њи -
ма. Заме ник ће му бити Сло -
бо дан Суче вић из Бео гра да,
нека да шњи репре зен та ти вац у
Веслач ком клу бу „Пар ти зан”,
а нови управ ни одбор чини
девет чла но ва.

– Сре ћом, у послед њи час
избе гли смо гаше ње клу ба, а
сада нам пред сто ји напо ран рад
на њего вој кон со ли да ци ји.
Жели мо да, пре све га, вра ти мо
ста ри сјај хипо дро му, на којем
бисмо за поче так, већ ове годи -

не, при ре ди ли две мани фе ста -
ци је. „Фија ке ри ја да” ће гото во
сигур но бити одр жа на на дан
сео ске сла ве Све ти Пан те леј -
мон, док се касач ки дан пла -
ни ра или на про ле ће или по
завр шет ку сетве, али то зави си
и од кален да ра Удру же ња за
касач ки спорт Срби је. Да бисмо
успе ли у том нау му, нео п ход на
су нам нема ла финан сиј ска
сред ства. Зато не губи мо вре -
ме, па смо се већ при ја ви ли на
неке кон кур се, а уз помоћ при -
ја тељ ских орга ни за ци ја при -
пре ма мо и неко ли ко про гра ма
на који ма ћемо поку ша ти да
при ку пи мо новац – наво ди Ста -
мен ко вић.

Први у низу таквих дога ђа ја –
спорт ско вече – биће одр жан већ
у неде љу, 28. јану а ра, у вели кој
сали Дома кул ту ре. Том при ли -
ком насту пи ће локал ни там бу -
ра ши, а сви заин те ре со ва ни моћи
ће да помог ну купо ви ном ула -
зни це, за коју ће им сле до ва ти
хра на, пиће и том бо ла. Та прак -
са наста ви ће се јед ном месеч но,
када ће насту па ти фол кло ра ши,
пева чи народ не музи ке и роке -
ри, а у мају ће бити при ре ђен
деч ји дан на хипо дро му.

Циљ све га овог је ома со вље -
ње стар че вач ког коњич ког спор -
та, а у крај ној лини ји и уве ћа -
ње бро ја грла у месту, којих је
тре нут но пет на е стак.

АКЦИ ЈЕ СТАР ЧЕ ВАЧ КИХ ЉУБИ ТЕ ЉА ПЛЕ МЕ НИ ТИХ ЖИВО ТИ ЊА

Нови живот коњич ког клу ба

ИЗЛО ЖБА У КАЧА РЕ ВУ

Лепо та при ро де
Кача ре вач ки Дом кул ту ре при -
ре дио је отва ра ње изло жбе радо -
ва Вери це Теки ја шки из Цре па -
је под нази вом „Лепо та при ро -
де” у поне де љак, 22. јану а ра, у
све ча ној сали Месне зајед ни це.
На њеним сли ка ма засту пље ни
су моти ви пеј за жа и мртве при -
ро де, а рађе не су ком би но ва ном
тех ни ком акрил них и уља них
боја на плат ну, кар то ну, кера -
мич ким пло чи ца ма, лесо ни ту,
то јест на све му што нађе, а може
да се кори сти као под ло га.

Умет ни цу је од детињ ства при -
вла чи ло сли кар ство, али је сти -
ца јем окол но сти њиме актив ни -
је поче ла да се бави тек након
сазна ња да болу је од кан це ра,

па је при ли чан број њених радо -
ва настао изме ђу тера пи ја. Већи -
на сли ка садр жи мотив воде,
која за Вери цу пред ста вља извор
живо та и глав ног покре та ча при -
ро де. Засту пље не су и ведре,
живе боје, с обзи ром на то да на
све гле да с вели ким опти ми -
змом. Поред сли кар ства, она је
и пред сед ни ца Удру же ња жена
„Цре пај ке”, које су про шле годи -
не доби ле пове љу Уне ско клу ба.

Изло жбу су отво ри ле дирек -
тор ка Дома кул ту ре Неве на
Спре мо и сама аутор ка, а о
њеном раду гово рио је Душан
Глу ва ков, један од зачет ни ка и
орга ни за то ра Међу на род не
ликов не коло ни је у Цре па ји.

Сваком по примерак уговора, па нек исправно расуди...



Нашег сугра ђа ни на Мило ша
Ста ни са вље ви ћа Зеца (28), који
је у ноћи изме ђу 6. и 7. децем -
бра про шле годи не дожи вео
тешку сао бра ћај ну несре ћу на
Мал ти, након чега је десет дана
био у коми, лека ри су с пра вом
свр ста ли у меди цин ске фено -
ме не. Иако му нису дава ли
ника кве шан се да ће пре жи ве -
ти, Милош се у неде љу, 14. јану -
а ра, вра тио с Мал те, а после
пре гле да у пан че вач кој бол ни -
ци пуштен је на кућ но лече ње!

Као што смо већ писа ли, у ноћи
када је дожи вео сао бра ћај ку,
Милош је с тежим повре да ма
лица и гла ве при мљен у бол ни цу
„Mater dei” на Мал ти, у којој је
опе ри сан. Пре ма речи ма њего вог
бра та Боја на, опе ра ци ја је тра ја ла
шест сати, након чега је уве ден у
инду ко ва ну кому. После неко ли -
ко поку ша ја Милош је про бу ђен
из коме 16. децем бра. Упр кос
лошим прог но за ма лека ра Милош
се за три неде ље опо ра вио толи ко
да му за повра так кући чак нису
били потреб ни ни спе ци јал ни
сани тет ни прат ња лека ра.

Ипак, ста ње овог мла ди ћа
није ни бли зу иде ал ног: за неко -
ли ко месе ци му пред сто ји опе -
ра ци ја вра ћа ња дела лоба ње на
место, десно око му је у лошем
ста њу, а од 6. јану а ра, када је
тек уста но вље но да му је сло -
мље на и нога, носи гипс.

Тра у му коју поро ди ца Ста -
ни са вље вић пре жи вља ва у

послед њих месец и по дана,
додат но је заком пли ко ва ло и
то што Милош у тре нут ку несре -
ће није био здрав стве но оси гу -
ран у ино стран ству. Срби ја и
Мал та, наи ме, нема ју пот пи сан
уго вор о покри ва њу тро шко ва
хит них здрав стве них услу га,
тако да све тро шко ве лече ња,
опе ра ци је и тран спор та сно си
поро ди ца. Цена бол нич ког дана
на Мал ти изно си 1.000 евра, а
посеб но се пла ћа ју опе ра ци је,
одла сци на ске нер и сви оста ли
пре гле ди и интер вен ци је. Да је
Милош морао да се вра ти с
Мал те сани те том, уз прат њу
еки пе лека ра, као што се прво -
бит но оче ки ва ло, то би кошта -
ло још око 30.000 евра. На сре -
ћу, тај тро шак је избег нут.

Ипак, по напу шта њу бол ни це
на Мал ти Ста ни са вље ви ћи ма је
испо ста вљен рачун у изно су од
око 22.700 евра. Били су у оба -
ве зи да пла те депо зит од 5.000
евра, а сада их чека и пла ћа ње
остат ка дуга. У хума ни тар ним
акци ја ма спро ве де ним од кра ја
децем бра до данас при ку пље но
је око 12.000 евра, па је Ста ни -
са вље ви ћи ма нов ча на помоћ и
те како потреб на и даље.

Сви они који желе да помог -
ну да се пла те тро шко ви Мило -
ше вог лече ња, новац могу упла -
ти ти на динар ски рачун број
160-5810200045750–33, отво -
рен у Бан ци „Инте за” на име
Мило ше вог бра та Боја на Ста -
ни са вље ви ћа. За упла те из ино -
стран ства отво рен је рачун IBAN
RS35160583020072037851,
SWIFT DBDBRSBG. Додат не
инфор ма ци је могу се доби ти
од Боја на Ста ни са вље ви ћа
путем теле фо на 066/300-985.

Лоша ста ти сти ка:
Срби ја тре ћа 
по смрт но сти

У јужном Бана ту
годи шње обо ли 
про сеч но 37 жена

Кам па ња пово дом Европ ске
неде ље пре вен ци је рака грли -
ћа мате ри це ове годи не ће се
реа ли зо ва ти од неде ље, 28. јану -
а ра, до субо те, 3. фебру а ра. Ови
дани биће широм Евро пе посве -
ће ни поди за њу све сти жена о
раку грли ћа мате ри це и начи -
ни ма пре вен ци је, као што се
то, на пре по ру ку Саве та Евро -
пе, чини још од 2007. годи не.

Пре по зна ју ћи зна чај ове кам -
па ње, и Срби ја од самог почет -
ка актив но уче ству је у њеном
обе ле жа ва њу, а раз ли чи те уста -
но ве се укљу чу ју како би пре -
не ле пору ку о важно сти при -
ме не доступ них мера пре вен -
ци је.

Руму ни ја, Мол да ви ја, Срби ја
Рак грли ћа мате ри це већ дуже
од десет годи на пред ста вља
озби љан јав но здрав стве ни про -
блем у Срби ји, а за гото во све
слу ча је ве обо ле ва ња одго во ран
је хума ни папи ло ма вирус
(ХПВ).

У нашој земљи 2014. годи не
реги стро ва не су 1.122 ново о -
бо ле ле жене. Иако се ова врста
рака сма тра јед ном од нај пре -
вен та бил ни јих, ипак око 415
жена годи шње у Срби ји изгу би
бит ку с боле шћу. Наро чи то
забри ња ва чиње ни ца да се
Срби ја и даље нала зи у гру пи
европ ских зема ља с нај ви шим
сто па ма обо ле ва ња и уми ра ња

Петак, 26. јануар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Пара фин ско пако ва ње за руке
и сто па ла је одлич на нега
током целе годи не, али у
хлад ним зим ским дани ма
посеб но доби ја на зна ча ју.
Ветар, хлад но ћа и сув ваздух,
као и јаки сапу ни за пра ње
руку и тела допри но се ису -
ши ва њу коже, па је зато зими
посеб но важно него ва ти се.
Пара фин ско пако ва ње за руке
и ноге кори сти се за негу, али
и за лече ње суве и испу ца ле
коже. Пара фин дубин ски про -
ди ре у кожу, чине ћи је меком,
нежном и сви лен ка стом.

Пара фин спре ча ва ваздух
да про дре до коже и тиме се
тем пе ра ту ра испод пако ва ња
пове ћа ва за један до два сте -
пе на. То сти му ли ше про цес
реге не ра ци је коже. Омек ша -
ва се повр шин ски слој, отва -
ра ју се поре и тако се олак -

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

Пара фин ско пако ва ње

ЗДРАВА ИСХРАНА

У вре ме сла ва и пра -
зни ка, када је трпе за
бога ти ја него обич -
но, ваља ло би кла -
сич не кола че заме -
ни ти неком мало
здра ви јом вари јан -
том. Немој те се бри -
ну ти, гости неће при -
ме ти ти раз ли ку, али
ви ћете бити задо -
вољ ни ји јер сте сви -
ма учи ни ли услу гу мисле -
ћи на њихо во здра вље.

Сви пам ти мо ора сни це
које су пра ви ле наше баке.
Пред ност овог кола ча је у
томе што се при пре ма изу -
зет но брзо, а нео п ход на су
вам све га три састој ка. Савр -
ше но се сла жу уз чај и кафу,
а неза о би ла зне су и на

шаре ном тањи ру пуном
разних сит них кола ча.

Сна жан ути сак оста вља пун
укус ора ха у усти ма, тек мало
засла ђе них медом. Ако воли -
те ора хе, оба ве зно про бај те
ове див не кола чи ће. Једи на
наша изме на у одно су на кла -
си чан рецепт јесте то што је
шећер заме њен медом.

Састој ци: белан ца од два јаје та, 300 гра ма мле ве них ора ха, 20

гра ма сец ка них ора ха и три супе не каши ке меда.

При пре ма: Загреј те рер ну на 120 сте пе ни. Плех обло жи те папи -

ром за пече ње. Уму ти те белан ца у чврст снег. Уз лага но меша ње

посте пе но додај те мле ве не ора хе и мед. Када се маса сје ди ни, фор -

ми рај те 16 јед на ких кугли ца. Сва ку кугли цу мало при ти сни те (као

пље ска ви цу), а затим је пре по ло ви те ножем (да доби је те два полу -

ме се ца). Поспи те сец ка ним ора си ма и бла го их ути сни те у кола чи ће.

Пеци те одно сно суши те у рер ни 45 мину та.

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

Пи ше: Драгана Јоцовић

Ора сни це

НЕДЕ ЉА ПРЕ ВЕН ЦИ ЈЕ РАКА ГРЛИ ЋА МАТЕ РИ ЦЕ

ПРО БЛЕМ КОЈИ СЕ МОЖЕ 
И МОРА СПРЕ ЧИ ТИ

ХРАНА ЗА ДУШУ

Мрак

ХПВ-а, док је у малом бро ју
пре о ста лих зема ља овај посту -
пак у току. У нашој земљи је
пре по ру че но да сва деца узра -
ста 11 одно сно 12 годи на тре -
ба да при ме одго ва ра ју ће дозе
ХПВ вак ци не. Тинеј џе ри оба ју
поло ва који нису као деца при -
ми ли ову вак ци ну могу је при -
ми ти касни је: жене до 26. годи -
не, а мушкар ци до 21. годи не
живо та.

Тре нут но су у нашој земљи
у при ме ни две вак ци не про -
тив обо ље ња иза зва них ХПВ-ом:
дво ва лент на (Cervarix, GSK),
која се при ме њу је код жена
од девет до два де сет пет годи -
на, и ква дри ва лент на (Merck,
Gardasil), која се даје жена ма
и мушкар ци ма од девет до
два де сет шест годи на. Кли -
нич ка испи ти ва ња су пока за -
ла да дво ва лент на вак ци на
пру жа ско ро 100% зашти те од
пре кан це ро зних лези ја, а ква -
дри ва лент на и од гени тал них
кон ди ло ма иза зва них типо ви -
ма који се нала зе у вак ци ни.
Тре ба нагла си ти да вак ци на
нема ефе кат на актив ну

инфек ци ју ХПВ-ом или утвр -
ђе но кли нич ко обо ље ње, што
зна чи да се не кори сти за тера -
пи ју кар ци но ма, дис пла зи ја
или гени тал них кон ди ло ма.
Бит но је иста ћи и то да иму -
ни за ци ја не искљу чу је потре -
бу за оба вља њем пре вен тив -
них пре гле да, буду ћи да посто -
је ће вак ци не не шти те од свих
типо ва ХПВ-а.

Добро орга ни зо ва ни скри -
нинг про гра ми (при ме на
Папа ни ко лау теста) могу спре -
чи ти и до 80% слу ча је ва рака
грли ћа мате ри це. Поред орга -
ни зо ва ног скри нин га, који
под ра зу ме ва пре глед на сва -
ке три годи не по пози ву лека -
ра за жене узра ста од 25. до
64. годи не, сва ка жена ста ри -
ја од пет на ест годи на има пра -
во на редо ван гине ко ло шки
пре глед. Нај ка сни је три годи -
не од првог сек су ал ног одно -
са тре ба иза бра ти свог гине -
ко ло га у дому здра вља и ура -
ди ти Папа ни ко лау тест. Док
тра је сек су ал на актив ност,
пре по ру чу је се да се папа тест
ура ди јед ном годи шње.

Дра ги моји, сва ко од нас има
иску ство које је ство рио при -
кле штен у соп стве ном мра ку.
Тама у коју тоне мо поста је све
црња, а нада да ће се поја ви -
ти било какав путо каз ка све -
тлу напу шта нас истом брзи -
ном којом пле те мо мре жу сум -
ње, огор че но сти, беса, бес по -
моћ но сти... Не нази ре мо крај
мрач ном туне лу у коме смо
се загла ви ли, већ смо при -
лич но сигур ни да иде укруг.

У мра ку који се одо ма ћио
уну тар нас нала зе се путо ка -
зи, али их не види мо због
усред сре ђе но сти на мисли
што гоми ла њем уве ћа ва ју
страх и неиз ве сност. Све тло
које раз би ја таму стра хо ва
про на ла зи пут кроз дебе ле
зидо ве наше чау ре само ако
има помоћ изну тра, од нас
самих. Не може дру га чи је.
Сва ка дру га све тлост засле -
пљу је, не осве тља ва.

Нај пре тре ба да осве сти -
мо да смо сами искре и ра ли
свој мрак и све лоше и још
горе што може да се деси, и
то само зато што смо ода -
бра ли да хра ни мо ту прву
мисао, којој смо са све већом
лако ћом дода ва ли слич не
мисли, како бисмо ство ри ли
што црње сце на ри је вла сти -
тих живо та. Кад то схва ти -
мо, отва ра мо се за могућ ност
да негде у нама посто ји и
треп тај све тла, који ће оја -
ча ти само ако одво ји мо
поглед од дна лич не таме.
Не може мо да изгу би мо
ништа дру го осим уве ре ња
која нас коче. Када при ме -
ти мо да наш мрак пре се ца

све тлост дру гих у виду подр -
шке, загр ља ја, пру же не руке,
дате књи ге... једи но што тре -
ба да ура ди мо, јесте да напра -
ви мо корак напред, за про -
ме ну. Повла че ње у веће дуби -
не пре ки да мо одлу ком да
напра ви мо први корак ка све -
тлу, па чак и ако нам се учи -
ни нествар ним.

Изла зак из мра ка оте жа ва
терет који носи мо са собом,
уве ћа ва ју ћи га додат ним стра -
хо ви ма од већег губит ка, више
повре ђи ва ња, још мање раз у -
ме ва ња. Нај те же је пре ћи пре -
ко изне ве ре них оче ки ва ња, и
то само зато што смо их веза -
ли за дру ге осо бе. Забо ра вља -
мо да је ствар ност која пред -
ста вља нашу сва ко дне ви цу
огле да ло и одјек све га што
мисли мо, ради мо, гово ри мо.
Оног тре нут ка када поч не мо
да све сно бира мо и шаље мо
дру га чи је мисли о себи и свом
живо ту, почи ње мо да при хва -
та мо уну тра шњи мрак као јед -
ну од нај вред ни јих живот них
лек ци ја. Као путо каз ка дефи -
ни са њу себе и свог живо та
како га ми жели мо, а не по
мери дру гих. Даје мо себи шан -
су да нау чи мо како се при -
хва та губи так, коли ко тра је
жалост за нечим што нам је
ства ра ло страх и пат њу и да
ли је уоп ште и било вред но
жаље ња и, на кра ју, даје нам
се при ли ка да нау чи мо јед ну
од нај вред ни јих живот них лек -
ци ја – да пусти мо да оде од
нас и из нас оно што силом
задр жа ва мо и не може мо да
про ме ни мо. Када нау чи мо да
бити добар и ради ти из љуба -
ви и само по што ва ња пред ста -
вља једи ни начин да буде мо с
људи ма који шире љубав и
добро ту око себе, али из соп -
стве ног бића. У сва ком тре -
нут ку смо окру же ни људи ма
који су слич ни нама, и у тре -
ну ци ма бола и пат ње и у тре -
ну ци ма сре ће и љуба ви. Начин
на који живи мо то пока зу је.
При том не тре ба да смет не -
мо с ума да увек има мо моћ
да бира мо од чега пра ви мо
тре нут ке свог живо та.

Мрак или све тлост – избор
је, као и увек, на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

од рака грли ћа мате ри це – по
обо ле ва њу је четвр та у Евро пи,
а по смрт но сти тре ћа, одмах
после Руму ни је и Мол да ви је.

Пре ма пода ци ма Реги стра за
рак Заво да за јав но здра вље
Пан че во, рак грли ћа мате ри це
у Јужно ба нат ском окру гу нала -
зи се на четвр том месту у укуп -
ном обо ле ва њу и уми ра њу од
свих малиг них тумо ра у жен -
ској попу ла ци ји. Сва ке годи не
у нашем окру гу око 37 жена
обо ли, а 15–30 умре од ове
боле сти. Нај ра ни је реги стро ва -
ни рак грли ћа мате ри це беле -
жи се у узра сту 30–34 годи не
живо та, док је нај ви ше обо ле -
лих у узра сту 40–59 годи на.

Шта (не) може вак ци на
Већи на зема ља Европ ске уни је
уве ла је иму ни за ци ју про тив

Папа тест тре ба ура ди ти јед ном годи шње

АПЕЛ ЗА ПОМОЋ НАШЕМ СУГРА ЂА НИ НУ

Недо ста је још око

10.000 евра

ша ва актив ним састој ци ма
да про дру у дубље сло је ве
коже. Пара фин се након
нано ше ња хла ди и тада се
ства ра бла ги при ти сак, који
акти ви ра лој не и зној не жле -
зде и тако се кожа осло ба ђа
ток си на. Пара фин садр жи
вита мин Е и био ло шке састој -
ке који дово де до реге не ра -
тив ног ефек та.

Салон ски трет ман пара фи -
ном састо ји се од темељ ног
пилин га коже руку или сто -
па ла, опу шта ју ће маса же и
ура ња ња у топли пара фин.
Потом се руке и сто па ла ста -
вља ју у кесу и топлу фро тир -
ску рука ви цу на 10–15 мину -
та. Пара фин се ски да ско ро
у јед ном поте зу и баца јер су
све кори сне актив не суп стан -
це изву че не из њега.

Пара фин ско пако ва ње се
пре по ру чу је јед ном недељ но
код суве и испу ца ле коже или
јед ном месеч но као редов на
нега. Након трет ма на, који
се може ради ти само стал но
или у скло пу мани ки ра, кожа
је зашти ће на од спо ља шних
ути ца ја и дуго оста је хидри -
ра на, ела стич на и сјај на.

Пара фин ско пако ва ње је
пре по руч љи во код хро нич них
боле сти кошта но-зглоб ног
систе ма: реу ме, артри ти са,
боле сти згло бо ва, миши ћа и
кости ју. Има про ти ву пал но
деј ство и побољ ша ва крво ток.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју нашег
листа пита ли смо вас коли -
ко често реша ва те укр ште -
ни це. „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
„Кућа Гол де но вих” Сал ма на
Ружди ја 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:

„Не реша вам укр ште ни -
це, оне реша ва ју мене, јер је
цео живот јед на вели ка укр -
ште ни ца с мно го непо зна -
тих и водо рав но и вер ти кал -
но.” 063/3100...

„Испи ја ње јутар ње кафи -
це почи њем чита њем днев -
не штам пе, а завр ша вам
укр ште ни цом. Четвр так је
посе бан, ви и око ми то-водо -
рав на мен тал на гим на сти ка
уз чај у пет.” 064/3456...

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 које игри це игра ју
на мобил ном теле фо ну.
Они ће осво ји ти по један
при ме рак књи ге „Једа на ест
дана” Јеле не Јевре мо вић
Недељ ко вић.

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

„Оне игри це које ме сво -
јом темом вра ћа ју у детињ -
ство.” 063/8434...

„Игри ца почи ње кад
стиг не СМС под сет ник из
бан ке о доспе лој рати за
кре дит. Играш тако што
изми риш дуг на вре ме, а
ако не успеш – губиш
живот. И тако сва ког месе -
ца, има три ста нивоа!”
063/1012...

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 чита о ца који до сре де, 31. јану а ра, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње:
„Које су вам оми ље не интер нет апли ка ци је?”, награ ди ће мо
по јед ним при мер ком књи ге „Од нуле до један” Пите ра
Тила. Нај бо ље одго во ре ћемо обја ви ти у наред ном бро ју
„Пан чев ца”, а награ де се могу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

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

Питер Тил је као суо сни вач
„Пеј па ла” и „Палан ти ра”, а
потом и као ула гач у сто ти -
на ма ста р тап ком па ни ја, међу
који ма су и „Феј сбук” и „Спеј -
сикс”, мно го сазнао о прин -
ци пи ма на који ма почи ва ју
нове успе шне ком па ни је и
фор му лу успе ха пре нео сту -
ден ти ма на Стан фор ду.
Детаљ не беле шке је начи нио
Блејк Мастерс и тако смо
доби ли књи гу „Од нуле до
један”.

Леген дар ни пред у зет ник и
инве сти тор Тил ука зу је нам
на то да запра во живи мо у
вре ме тех но ло шке стаг на ци -
је, али нас наши забав ни и
шаре ни мобил ни теле фо ни
спре ча ва ју да то при ме ти мо.
Инфор ма ци о не тех но ло ги је
се брзо раз ви ја ју, али то не
зна чи да је напре дак могућ
једи но на том пољу, већ да

нас вели ка достиг ну ћа чека -
ју у свим гра на ма инду стри -
је и свим обла сти ма услу -
жних делат но сти. Нај ва жни -
је што сва ки пред у зет ник
мора зна ти, јесте да раз ми -
шља сво јом гла вом.

„Од нуле до један”
Пите ра Тила

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Седам мину та у
рају” Ело и зе Џејмс

Два чита о ца који до сре де, 31. јану а ра, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње:
„Коли ко често гле да те инфор ма тив не еми си је?”, награ ди ће -
мо по јед ним при мер ком књи ге „Седам мину та у рају” Ело и -
зе Џејмс. Нај бо ље одго во ре ћемо обја ви ти у наред ном бро ју
„Пан чев ца”, а награ де се могу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

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

Сви про бле ми Јуџи ни је Сноу
поче ли су оног тре нут ка када
је аро гант ни и дрски Едвард
Рив ушао у њен живот. Желео
је савр ше ну гувер нан ту –
желео је само и једи но њу.

Не може се рећи да Јуџи -
ни ја није ужи ва ла у сусре ту
с тим бри љант ним изу ми те -
љем и нео до љи во при влач -
ним мушкар цем, али ника -
да не би угро зи ла сво ју репу -
та ци ју афе ром, посеб но не
са чове ком који не схва та да
је она јед на дама! Он је
пушта да му се опи ре. Ипак,
ништа га неће спре чи ти да
је убе ди да им је суђе но да

буду зајед но. Обе ћа ва јој рај
на земљи. Она њему даје
седам мину та.

КАМ ПА ЊА НИС-а И ФОН ДА ЦИ ЈЕ EXIT

МЛА ДИ ХЕРО ЈИ ДАНА ШЊИ ЦЕ 2018.
При ја вљи ва ње до 
18. фебру а ра

У току је избор нове гене ра ци -
је мла дих херо ја Срби је „Youth
Heroes” који сво јим тален том,
хума но шћу и успе хом про мо -
ви шу пра ве вред но сти. Кон курс
који зајед нич ки спро во де ком -
па ни ја НИС и фон да ци ја EXIT
тра је до 18. фебру а ра. Пра во
уче шћа има ју мла ди узра ста од
15 до 30 годи на, с држа вљан -
ством или пре би ва ли штем на
тери то ри ји Репу бли ке Срби је,
који има ју достиг ну ћа, награ -
де или при зна ња из обла сти
обра зо ва ња, нау ке, кул ту ре,
умет но сти, дру штве ног акти -
ви зма, пред у зет ни штва и кре -
а тив них инду стри ја.

При зна ње „Youth Heroes”
доде љу је се у чети ри обла сти:
обра зо ва ње и нау ка, пред у зет -
ни штво и кре а тив не инду стри -
је, дру штве ни акти ви зам и кул -
ту ра и умет ност. Побед ни ци
кон кур са доби ће ула зни це за
фести ва ле ЕXИТ, „Sea Star” и
„Sea Dance”, поклон-пакет од
изда вач ке куће „Вул кан” и кур -
се ве за лич но уса вр ша ва ње ХР
цен тра, а прво пла си ра ни у сва -
кој кате го ри ји и нов ча ну награ -
ду од 100.000 дина ра. Носи о ци
титу ле „Youth Heroes” биће про -
гла ше ни на про ле ће 2018. годи -
не. Сви заин те ре со ва ни кан ди -
да ти могу наћи више инфор -
ма ци ја о при ја ви за кон курс на
сај ту www.youth-heroes.org.

Ове пре сти жне награ де доде -
љу ју се од 2016. годи не са иде -
јом да се про мо ви шу успе шни

мла ди људи који пред ста вља ју
пози тив не узо ре у дру штву.
Како кажу идеј ни твор ци ове
кам па ње, сва ко вре ме ства ра
сво је херо је, па сто га тра же
мла де херо је, покре та че пози -
тив них про ме на, оне који упр -
кос све му и сви ма сва ког дана
вред но раде, уче, ства ра ју,
инспи ри шу дру ге и боре се да
дају мак си ма лан допри нос да

врхун ска умет нич ка дела, осми -
шља ва ју кре а тив не поду хва те
итд.), а за које јав ност гото во да
и не зна. Иде ја орга ни за то ра је
да се ови мла ди и вред ни људи
изву ку из ано ним но сти, пред -
ста ве јав но сти и про мо ви шу као
зве зде у успо ну, како би они
поста ли инспи ра ци ја, понос и
узор за сво је вршња ке и све нас.

З. Станижан

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Мен тал на гим на сти ка

свој живот и сво је окру же ње
про ме не набо ље.

Да под се ти мо, фон да ци ја
EXIT и НИС одлу чи ли су се на
овај потез зато што у Срби ји
има пра вих мла дих херо ја који
ства ра ју у тиши ни и пости жу
вели ке успе хе (осва ја ју меда ље
на међу на род ним науч ним так -
ми че њи ма, уна пре ђу ју сво ју
локал ну зајед ни цу, ства ра ју

Прошлогодишњи лауреати

Мини стар ство за реги о нал ни
раз вој и јав не радо ве Репу бли -
ке Бугар ске у сарад њи с Мини -
стар ством за европ ске инте гра -
ци је Вла де Репу бли ке Срби је
обја ви ло је 22. јану а ра дру ги
јав ни позив за при ку пља ње пред -
ло га про је ка та с циљем побољ -
ша ња пре ко гра нич не сарад ње

изме ђу Бугар ске и Срби је у окви -
ру „Интер рег – ИПА про гра ма
пре ко гра нич не сарад ње Бугар -
ска –Ср би ја 2014–2020”. Про -
грам је кофи нан си ран из
Инстру мен та за прет при ступ ну
помоћ Европ ске уни је.

Општи циљ је пости за ње урав -
но те же ног и одр жи вог раз во ја

погра нич ног реги о на изме ђу
Бугар ске и Срби је као дела европ -
ског про сто ра, кроз пла ни ран еко -
ном ски раст, при ла го ђа ва ње кли -
мат ским про ме на ма и уна пре ђе -
ње систе ма обра зо ва ња. Укуп на
сума издво је на за дру ги позив за
при ку пља ње пред ло га про је ка та
је 12 мили о на евра. Про јект ни

пред ло зи тре ба да буду из обла -
сти: одр жи ви тури зам, мла ди и
живот на сре ди на, а крај њи циљ
про гра ма је пове ћа ње капа ци те -
та локал них и реги о нал них вла -
сти за раз вој и импле мен та ци ју
зајед нич ких про је ка та. Рок за
доста вља ње пред ло га про је ка та
је 23. април. З. С.

Дру штво за зашти ту и про у ча -
ва ње пти ца Срби је спро во ди на
тери то ри ји Репу бли ке Срби је
међу на род ни попис пти ца воде -
них ста ни шта. Реч је о 52. попи -
су пти ца воде них ста ни шта,
који ће тра ја ти до 30. јану а ра.
У том пери о ду више од 150
волон те ра Дру штва за зашти ту
и про у ча ва ње пти ца Срби је оби -
ћи ће све вели ке воде не повр -
ши не и попи са ће пти це које
зиму про во де у Срби ји.

Уче сни ци међу на род ног
попи са воде них пти ца пара -
лел но ће уче ство ва ти у симул -
та ном бро ја њу орло ва крста -
ша у Панон ској низи ји, орга -
ни зо ва ном у окви ру про јек та
„LIFE Pannon Eagle”, као и при -
ку пља њу пода та ка о раз ли чи -
тим обли ци ма уни шта ва ња
пти ца и при ро де, као што је
кри во лов.

ПРЕ КО ГРА НИЧ НА САРАД ЊА

Дру ги позив

ОМИ ЉЕ НО ШТИ ВО И У ФРАН ЦУ СКОЈ

Уз „Панчевац” и на скијању
Чла но ви Фудбалског клуба
„Дина мо 1945”, као сва ке годи -
не, ни овог пута нису на одмор
оти шли без свог оми ље ног
листа.

Ста ро дру штво: Дум ба, Пера,
Иван, Тиха и Неша свим нашим
чита о ци ма посла ли су поздрав
из фран цу ског ски ја ли шта Les
2 Alpes.

„Пан че вац” је у тре ну ци ма
одмо ра – неиз о ста ван.

А. Ж.

ПОПИ СИ ВА ЊЕ ПТИ ЦА

Међу на род на акци ја

Ова акци ја је јед на од нај ста -
ри јих и нај ма сов ни јих актив -
но сти пра ће ња при ро де и живот -

не сре ди не у све ту, а у Срби ји
се, с раз ли чи тим интен зи те том,
спро во ди од 1982. годи не и

пред ста вља нај ста ри је орга ни -
зо ва но попи си ва ње пти ца на
овим про сто ри ма. З. С.



Од 1. јану а ра ове годи не цари -
ни ци ће риго ро зни је него до
сада мора ти да кон тро ли шу има
ли међу пут ни ци ма који изла -
зе из наше земље или ула зе у
њу оних који желе да перу новац
или да финан си ра ју теро ри зам.

У фоку су њихо ве пажње биће
лица која при ја ве да има ју код
себе више од 10.000 евра или
про тив вред ност у дру гој валу ти.
Важно је напо ме ну ти да ће моћи
да кон тро ли шу и оне с мање
нов ца код себе, ако им се учи не
сум њи вим. То пише у упут ству
које је Упра ва цари на недав но
доста ви ла запо сле ни ма на свим
гра нич ним пре ла зи ма.

У њему се, изме ђу оста лог,
може про чи та ти да је оба ве за
пут ни ка да при ја ве цари ни ци -
ма уко ли ко има ју код себе више
од 10.000 евра на сна зи од 2009.
годи не, али да је поно во акту -
а ли зо ва на због Погла вља 29, о
коме ће Срби ја пре го ва ра ти са
Европ ском уни јом.

Про це ду ра при ја вљи ва ња и
еви ден ти ра ња већих сума нов ца

од дозво ље не на гра нич ним
пре ла зи ма пред ви ђе на је чла -
ном 67 Зако на о спре ча ва њу
пра ња нов ца и финан си ра ња
теро ри зма који је усво јен 5.
окто бра 2017, а сту пио је на
сна гу 1. јану а ра ове годи не.

Тим прав ним актом је пред -
ви ђе но да гра ђа ни који уно се у
земљу или из ње изно се већу
суму нов ца од дозво ље не мора -
ју оба ве сти ти цари ни ке о томе.
Након тога они ће попу ња ва ти
два при мер ка при ја ве и уно -
си ти подат ке из при ја ве гра ђа -
на у ком пју тер.

Обра сце при ја ва моћи ће да
попу ња ва ју и гра ђа ни, с тим што
ће мора ти да их пре да ју цари ни -
ци ма када завр ше. Посто ји још
јед на могућ ност, а то је да гра ђа -
ни пре дола ска на цари ну одштам -
па ју при ја ве које су обја вље не на
сај ту Упра ве цари на, да их попу -
не и пре да ју цари ни ци ма када
дођу на гра нич не пре ла зе.

На кра ју ће цари ни ци пот пи -
са ти и печа ти ра ти оба при мер -
ка при ја ве и даће један под но -
си о цу, а дру ги ће задр жа ти за
себе. Пода ци о они ма који буду
уно си ли веће суме нов ца од

дозво ље ног изно са, мора ће да се
у року од три дана поша љу Упра -
ви за спре ча ва ње пра ња нов ца.
У слу ча ју да цари ни ци откри ју
уно ше ње веће суме нов ца од
дозво ље не и посум ња ју да је реч
о поку ша ју пра ња нов ца или
финан си ра ња теро ри зма, мора -
ће и да обра зло же раз ло ге за то.

Уко ли ко пут ни ци не при ја -
ве уно ше ње или изно ше ње веће
суме од дозво ље не, а цари ни -
ци посум ња ју у то и откри ју
такав поку шај, мора ће да оду -
зму сав новац који пре ла зи
дозво ље ни лимит и да потвр -
ду о томе дају вла сни ку. Пода -
ци о оду зе том нов цу мора ће
тако ђе да се у року од три дана
доста ве Упра ви за пра ње нов -
ца. Након тога биће покре нут
пре кр шај ни посту пак про тив
лица коме је оду зет новац.

НОВА МЕРА НА ГРА НИЧ НИМ ПРЕ ЛА ЗИ МА

Оба ве зно при ја вљи ва ње већих сума нов ца

Хоће ли доса да шња прак са
суди ја да одго вор не за тешке
сао бра ћај не несре ће у који ма
има поги ну лих кажња ва ју бла -
гим казна ма поста ти про шлост?
Апе ла ци о ни суд у Бео гра ду
донео је јед ну пре су ду која иде
у при лог томе.

У глав ном гра ду се 31. авгу -
ста 2016. дого ди ла несре ћа у
којој су се суда ри ла два ауто -
мо би ла. Иза звао ју је возач М.
М. због тога што брзи ну кре та -
ња није при ла го дио ста њу пута.
Услед пре бр зе вожње изгу био је
кон тро лу над вола ном у јед ној
кри ви ни, пре шао пре ко сре ди -
шње лини је и директ но се суда -
рио с дру гим ауто мо би лом, који
је дола зио из супрот ног сме ра.

Након тога оба вози ла су
изле те ла с пута у леву стра ну,
а јед но од њих, којим је упра -
вљао Д. С., уда ри ло је у метал -
ну бан де ру и возач је задо био
тешке повре де, због којих је
неко ли ко дана касни је пре ми -

нуо у бол ни ци. Уме сто да му
помог не и саче ка дола зак поли -
ци је и Хит не помо ћи, кри вац
за ову несре ћу, возач М. М.,
одмах је побе гао. Поли ци ја је
рас пи са ла потер ни цу за њим,
али он се девет месе ци крио и
после тога је ухап шен.

На кра ју суђе ња, које је завр -
ше но 31. авгу ста про шле годи -
не, прво сте пе ни суд га је осу -
дио на изу зет но бла гу казну од
годи ну и по затво ра (!?) и забра -
нио му је да две годи не упра -
вља мотор ним вози лом. Међу -
тим, Апе ла ци о ни суд у Бео гра -

ду је недав но ту казну пре и на -
чио и пра во сна жно га је осу -
дио на чети ри годи не затво ра.

Оте жа ва ју ће окол но сти су то
што није пру жио помоћ повре -
ђе ном воза чу и што је побе гао
с места несре ће, а потом се
дуго крио. Суди је нису зане -
ма ри ле ни то да је М. М. рани -
је био више пута осу ђи ван за
разна кри вич на дела која је
почи нио, што зна чи да те казне
нису има ле ника кав ути цај на
њега. Због тога у обра зло же њу
одлу ке Апе ла ци о ног суда пише
да суди је прво сте пе ног суда
које су га осу ди ле на годи ну и
шест месе ци затво ра нису на
аде ква тан начин вред но ва ле
окол но сти под који ма је окри -
вље ни извр шио кри вич но дело
и да нису узе ле у обзир њего во
држа ње после сао бра ћај не
несре ће, као ни дру ге оте жа -
ва ју ће окол но сти. Олак ша ва -
ју ћих окол но сти које би ишле
у њего ву корист није било.

Осам де се то го ди шњи Нико -
ла Б. из Омо љи це поги нуо
је у пожа ру који је избио у
том селу 22. јану а ра око
11.30. Пре ма незва нич ним
инфор ма ци ја ма, до ове тра -

ге ди је је нај ве ро ват ни је
дошло када се због непра -
вил не упо тре бе гре ја ли це
упа лио кре вет.

Иако су сед мо ри ца ватро га -
са ца који су интер ве ни са ли брзо
уга си ли ватру и спре чи ли да
се пла мен шири даље, када су
про на шли Нико ли но тело, нису
могли да га спа су јер није давао

зна ке живо та. Да ли је пре ми -
нуо због гуше ња димом или из
неког дру гог раз ло га биће јасни -
је након обдук ци је.

ХРОНИКА
Петак, 26. јануар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мла дић који је убио
оца и био нао ру жан
мир но се пре дао

Након „филм ске”
поте ре ухап ше ни
отми ча ри

Током прет ход них дана дого -
ди ло се неко ли ко кри тич них
ситу а ци ја из којих се виде ло
да се запо сле ни у поли ци ји све
чешће суо ча ва ју са опа сно сти -
ма, али без обзи ра на то чине
под ви ге у који ма спа са ва ју
живо те дру ги ма.

Почет ком неде ље у око ли ни
Тути на ухап шен је девет на е сто -
го ди шњи мла дић који је био у
бек ству након што је убио оца
ножем. Иако је био нао ру жан
пишто љем, после кра ћих пре -
го во ра мир но се пре дао поли -
цај ци ма, па је избег ну та могућ -
ност да дође до тра ге ди је.

У брзој и ефи ка сно изве де -
ној акци ји при пад ни ци Мини -
стар ства уну тра шњих посло ва
лиши ли су сло бо де и при ве ли
три осо бе из Пиро та због тога
што су у Бео гра ду оте ле 32-
годи шњег мушкар ца.

Након што су га пре ту кли
због дуга, уз прет ње су га нате -
ра ли да иза ђе из ста на на Пали -
лу ли и сед не с њима у ауто мо -
бил, после чега су се уда љи ли
у непо зна том прав цу. После
поте ре која је нали ко ва ла на

ПОЛИ ЦАЈ ЦИ У НЕКО ЛИ КО ИНТЕР ВЕН ЦИ ЈА ЗАСЛУ ЖИ ЛИ ПОХВА ЛЕ

БИЛИ СУ ХРА БРИ И ХУМА НИ

сце не из акци о них фил мо ва и
тра ја ла ско ро два сата, ауто -
мо бил у коме су се три отми -
ча ра и њихо ва жртва нала зи -
ли, зау ста ви ло је поли циј ско
вози ло пре сре тач поред наплат -
не рам пе у бли зи ни Ниша, на
ауто-путу.

У Ста рој Пазо ви дого дио се
инци дент у коме је С. Б. (54)
пре тио и уда рио поли цај ца који
је дошао да интер ве ни ше због
тога што је физич ки напао сина.
Он је ухап шен и при ве ден због
сум ње да је почи нио кри вич на
дела наси ље у поро ди ци и напад
на слу жбе но лице током врше -
ња дужно сти.

Брза и ефи ка сно изве де на била
је и акци ја у којој су поли цај ци
из Бео гра да и Кру шев ца ухап -

ТРА ГЕ ДИ ЈА У ОМО ЉИ ЦИ

Страдао у пожа ру

си ли три лица због посто ја ња
осно ва сум ње да су на пре ва ру
оте ли јед ну 39-годи шња ки њу.

Нај пре су је нате ра ли да уђе у
ауто мо бил, а онда су иза шли из
Бео гра да. Током вожње су уз
прет ње поку ша ли да јој изну де
3.000 евра. Дошли су до Јаго ди -
не, пре да ли је дру гим осо ба ма,
а онда су се вра ти ли у Бео град.
Ухап ше ни су у Земун Пољу, а у
оном што су ура ди ли, пома гао
им је и један поли ца јац, који је
тако ђе ухап шен с њима.

Поли цај ци из Зему на Миро -
слав Бујић и Дејан Савић заслу -
жи ли су честит ке због хра бро -
сти и хума но сти. Ове осо би не
су пока за ли када су пре седам
дана у Зему ну спа сли четр на е -
сто го ди шњу девој чи цу која је
хте ла да ско чи с тре ћег спра та

Страну припремио

Михајло
Глигорић

После ста ри јег вод ни ка Ива -
на Ристи ћа и њего вих коле га
Гора на Васи ћа и Јова на Ђоки -
ћа, који су кра јем про шле
годи не у бли зи ни касар не
„Народ ни херој Сте ви ца Јова -
но вић” у Пан че ву спа сли жену
коју је мушка рац хтео да уби -
је, ових дана је још један вој -
ник начи нио под виг.

Ста ри ји вод ник прве кла -
се Дар ко Три фу но вић про -
шле сре де око 21 сат на путу
Лешта не – Бубањ поток спа -
сао је живот непо зна том чове -
ку који је у пар ки ра ном вози -
лу поку шао да се уби је.

– Нијед ног тре нут ка се
нисам пре ми шљао да ли да
му при ђем. Тек сада, како
вре ме одми че, схва там шта

сам ура дио и добар је осе -
ћај. Сма трам да би сва ки
при пад ник Вој ске Срби је, па
и једи ни це у којој радим, без
раз ми шља ња ура дио исто.
Човек кога сам спре чио да
се уби је пре ве зен је у бол ни -
цу, и пре ма инфор ма ци ја ма
које сам добио, ван је живот -
не опа сно сти – изја вио је вод -
ник Три фу но вић.

Пово дом њего вог под ви га
23. јану а ра су га при ми ли
мини стар одбра не Алек сан -
дар Вулин и начел ник Гене -
рал шта ба Вој ске Срби је гене -
рал Љуби ша Дико вић.

– Ста ри ји вод ник Три фу -
но вић још јед ном је пока зао
зашто је Вој ска Срби је нај -
це ње ни ја инсти ту ци ја у срп -
ском наро ду – због људи који
носе уни фор му и раде свој
посао на нај ча сни ји и нај -
хра бри ји начин. Овим је
потвр ђе но да се наши гра ђа -
ни увек могу осло ни ти на
Вој ску Срби је – нагла сио је
мини стар одбра не.

И гене рал Дико вић је за
под виг вод ни ка Три фу но ви -
ћа имао само речи хва ле. Он
је иста као да су при пад ни ци
Вој ске Срби је увек спрем ни
да, ако затре ба, на сва ком
месту помог ну гра ђа ни ма.

– У овом слу ча ју су спа се -
ни један живот и будућ ност

јед не поро ди це. Као што је
рекао вод ник Три фу но вић,
сва ки при пад ник Вој ске
Срби је учи нио би исто на
њего вом месту. Због тога
чести там и вод ни ку Три фу -
но ви ћу и њего вим ста ре ши -
на ма на под ви гу достој ном
дивље ња – додао је Дико вић.

На при је му у Гене рал шта -
бу Вој ске Срби је саоп ште но
је да је вод ник Дар ко Три -
фу но вић награ ђен бес плат -
ним сед мо днев ним борав ком
у вој ном одма ра ли шту на
Тари за њега и чла но ве њего -
ве поро ди це.

због лоших оце на у шко ли и
недо вољ не кому ни ка ци је с
роди те љи ма.

Исто се може рећи и за њихо -
ве коле ге из Кра гу јев ца, сао -
бра ћај не поли цај це Нена да
Мати ћа, Душа на Раши ћа и
њихо вог ста ре ши ну Боја на
Буба њу. Они су сво јим ауто мо -
би лом хит но пре ве зли девој ку
у Бео град јер јој је у јед ној бол -
ни ци била зака за на тран сплан -
та ци ја бубре га.

При себ ност и пле ме ни тост су
пока за ла и дво ји ца при пад ни -
ка зре ња нин ске поли ци је. Они
су, не дво у ме ћи се, пре дола ска
ватро га са ца и лека ра спа сли
живот и ука за ли прву помоћ
сугра ђа ни ну кога је захва ти ла
ватра у јед ном пожа ру.

ПОВО ДОМ ЈЕД НЕ ПРЕ СУ ДЕ АПЕ ЛА ЦИ О НОГ СУДА

Поо штре на казна за тешку сао бра ћај ну несрећу

ЈОШ ЈЕДАН ВОЈ НИЧ КИ ПОД ВИГ

Спре чио поку шај
само у би ства

У субо ту, 20. јану а ра, око 15
сати, на гра ди ли шту у Ули ци
Дими три ја Туцо ви ћа 121 дого -
ди ла се несре ћа у којој је поги -
нуо Л. И. из Ива но ва, рођен
1975. годи не, рад ник фир ме која
је на том месту изво ди ла радо ве
ради поста вља ња кана ли за ци је.

Он је био у рову дуби не
око два метра када се он изне -
на да обру шио, због чега су
несрећ ног рад ни ка затр па ли
земља и песак. Повре де које
је задо био биле су толи ко
тешке да је пре ми нуо на лицу
места.

У СУБО ТУ ПО ПОД НЕ

Рад ник поги нуо на
гра ди ли шту

Крив ци за тешке уде се углав ном доби ја ју бла ге казне

Вод ник Дар ко Три фу но вић (десно)



Петнаестогодишња харфист-
киња из Београда Ирина Пејо-
ска наступила је у петак, 19.
јануара, у Галерији Милорада
Бате Михаиловића.

Млада музичарка ће ових
дана одржати два концерта у
Џакарти. Први ће бити у кон-
цертној дворани главног града
Индонезије, а други у луксу-
зном ризорту „The Sun da ne se
Cul tu ral Vil la ge”, где ће прису-
ствовати и амбасадор Републи-
ке Србије у Индонезији Слобо-
дан Маринковић.

– Веома сам узбуђена. Пред-
стојећи наступи су ми као оства-
рење сна. Одувек сам хтела да
одржим свој солистички кон-
церт, а посебно ми је драго што
ће то бити у тако великом гра-
ду као што је Џакарта – каже
млада Ирина Пејоска

Она је првенствено почела да
свира виолину, међутим када је
њена мајка Ивана Пејоска, и сама
врхунска музичарка и педагог с
великим бројем признања, при-
метила колико је талентована,
врло брзо ју је уписала на харфу.

Тренутно похађа Савремену
гимназију и Музичку школу
„Станковић”, где је прошле

године, као матурант основног
музичког образовања на одсе-
ку за харфу, проглашена ђаком
генерације. Иако планира да
се у будућности бави музиком,
засад су јој подједнако важне
обе школе.

Талентована харфисткиња је
Панчевцима приредила изузет-
но музичко вече свирајући ком-
позиције Дебисија, Дурана,
Пешетија и Забела.

Изло жба црте жа и скулп ту ра
Мила на Кули ћа под нази вом
„Архи тек то ни ка” отво ре на је у
четвр так, 18. јану а ра, у Гале -
ри ји савре ме не умет но сти.

Сам назив изло жбе гово ри о
умет ни ко вом одно су пре ма
скулп ту ри. Како он наво ди, оно
што га нај ви ше зани ма јесу фун -
да мен тал не ства ри као што су
про пор ци ја, однос и рас по ред
маса, што се нај бо ље одсли ка ва
кроз архи тек тон ске скло по ве.

– Радо ви су наста ли као
резул тат истра жи ва ња нече га
чиме се годи на ма бавим. Нека
моја раз ми шља ња кроз мале
ски це, од којих се неке нала зе
и у већим фор ма ти ма – рекао
је Кулић.

Он је додао да скулп ту ре пра -
те и црте жи, који ма је желео
да се изра зи и кроз боју.

– Не прак ти ку јем боје у скулп -
ту ри, јер мислим да се тако губи
чисти на инфор ма ци је коју жели -
мо да пре не се мо кроз иде ју, па
сам то одво јио. Црте жи су само
еле мент, додат но је укљу че на
боја и повр ши на. Рекао бих да

су ови црте жи повр шин ски раз -
ло же на скулп ту ра – обја снио је
аутор изло жбе.

Милан Кулић је завр шио
основ не и мастер ака дем ске
сту ди је на Вајар ском одсе ку
Факул те та ликов них умет но -
сти у Бео гра ду, где тре нут но
завр ша ва док тор ске сту ди је.
Био је сти пен ди ста Фон да за
мла де тален те (2009/10. и
2011/12), као и Мини стар ства
про све те, нау ке и тех но ло шког
раз во ја, где је од 2014. годи не
анга жо ван на про јек ту „Дру -
штво, духов но-мате ри јал на кул -
ту ра и кому ни ка ци је у пре и -
сто ри ји и раној исто ри ји Бал -
ка на” при Бал ка но ло шком
инсти ту ту САНУ.

Добит ник је награ де „Сре -
тен Сто ја но вић” за резул та те у
скулп ту ри (2011) и награ де за
скулп ту ру у мате ри ја лу СО Сав -
ски венац (2010. и 2012). Члан
је Удру же ња ликов них умет -
ни ка Срби је (УЛУС) од 2015.
годи не.

Изло жба ће бити отво ре на
до 9. фебру а ра.

Весна Зенг, педа гог у ОШ

„Бран ко Ради че вић”

MУЗИКА: Када је реч о музи -
ци, на мене је посе бан ути -
сак оста ви ла песма „Tempo
de amor” („Вре ме љуба ви”).
Вра та ка све ту бра зил ске
мелан хо лич не лепо те џез
музи ке отво ри ла ми је хари -
зма тич на и топла Сања Мар -
ко вић.

Џез пева чи ца, ком по зи тор -
ка и сја јан вокал, моти ви са -
на еле мен ти ма фол кло ра и
музич ког пре да ња Афри ке и
Бра зи ла, узи ма дири гент ску
пали цу и осни ва пето чла ни
бенд (вокал, гита ра, сак со -
фон, кла вир, кон тра бас и буб -
ње ви) „Brazilian Jazz Collec-
tive”, који изво ди бра зил ску
музи ку. Ова музи ка је спој
еле ме на та етно-зву ка, џеза и
кла си ке и сво јом ком плек -
сно шћу чини овај бенд пот -
пу но аутен тич ним. Огле да -
ло њене музи ке чине сло бо -
да изво ђе ња, импро ви за ци ја
и стал ни весе ли рит мо ви.
Рит мич ким пул сом којим
иза зи ва ју јед ни дру ге, музи -
ча ри на сце ни оста вља ју ути -
сак стал ног над ме та ња и так -
ми че ња, али су у сушти ни
једин стве ни и хар мо нич ни.

Искре на и лепа музи ка која
под сти че сусрет са соп стве -
ним поти сну тим емо ци ја ма
пра ви је пут за све оне који
желе да уђу у чароб ни свет
џез музи ке.

ФИЛМ „Чудо” у режи ји Сти -
ве на Чбо ски ја је инспи ра тив -
на и поуч на при ча о сим па -
тич ном десе то го ди шњем
деча ку који има ано ма ли је
на лицу због тешког генет -
ског поре ме ћа ја. Први пут се
сусре ће са свим иза зо ви ма
укљу чи ва ња у вршњач ки
колек тив тек у петом раз ре -
ду, јер се до тада шко ло вао
код куће. Њего ва добро та
пле ни, он ода је ути сак само -
по у зда ног деча ка, а у дуби -
ни душе у шко лу кре ће с
неиз ве сно шћу од попре ких
погле да и комен та ра сво јих

буду ћих дру га ра. Сјај на глу -
мач ка еки па пред ста ви ла нам
је јед ног тинеј џе ра кроз чији
лик се при ка зу је ствар ност
обо је на тешким одлу ка ма и
буји цом осе ћа ња непри хва -
ће но сти због пред ра су да и
нети пич ног изгле да. Овај
дир љи ви филм неће оста ви -
ти гле да о це рав но ду шним
без обзи ра на узраст и под -
ста ћи ће раз ми шља ња о дру -
гар ству, прав ди и лојал но -
сти.

Поро дич но него ва ње
истин ских и пра вих вред но -
сти је једи ни начин да емпа -
ти ја поста не иде ја води ља
сва ког малог бића које ће
сво јим дело ва њем про ме ни -
ти свет.

KЊИГА „Пустињ ски цвет”
Варис Дири је је ауто би о граф -
ско дело мане кен ке и амба -
са до ра УН који се бори за
људ ска пра ва, а првен стве но
се зала же за уки да ње жен -
ског обре зи ва ња. Кроз свој
роман хра бра Сомал ка је
детаљ но опи са ла бол, сузе и
пат њу кроз коју је про шла са
само пет годи на. Оби ча ји
одно сно део ини ци ја ци ја кроз
које про ла зе девој чи це у
вели ком бро ју африч ких
зема ља неху ма ни су и неза -
ми сли ви у дана шњем дру -
штву.

Овај роман нас под се ћа и
под сти че на раз ми шља ње о
нејед на ким људ ским пра ви -
ма на нашој пла не ти.

„... Изван ред на хра брост...
нај леп ше надах ну ће за сва -
ко га.” (Е. Џ.)

Културни телекс
РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: СВЕ ТЛА НА ПЕТРОВ, РЕЖИ СЕР КА И СЦЕ НА РИСТ КИ ЊА ФИЛ МА

„ПРВА ТРЕ ЋИ НА – ОПРО ШТАЈ КАО КАЗНА”

СЕЋА ЊЕ НА НЕПРА ВЕД НО 
ЗАБО РА ВЉЕ НЕ ЖРТВЕ РАТО ВА

Пре ма исти ни тој 
при чи заро бље ни ка
др Недељ ка Зеца

У сни ма њу 
уче ство ва ли глум ци 
и чла но ви еки пе из
Бео гра да

Еки па мла дих филм ских ства -
ра ла ца, углав ном из Пан че ва,
сни ми ла је и недав но на дру -
штве ној мре жи „Јутјуб” обја -
ви ла кра так филм под нази -
вом „Прва тре ћи на – Опро штај
као казна”, који је настао с
циљем да се ука же на све непра -
вед но забо ра вље не жртве рато -
ва на овим про сто ри ма. Филм
је сни мљен пре ма исти ни том
дога ђа ју и при чи заро бље ни ка
др Недељ ка Зеца, који је био
заду жен за про це ну пси хич ког
ста ња логор ских коља ча. Он је
пре жи вео Јасе но вац и наста -
вио струч ну прак су. Након рата
је све до че ње коља ча пре нео
писцу Моми ру Вој во ди ћу. О
самом про це су рада раз го ва -
ра ли смо са Све тла ном Петров,
режи сер ком и сце на рист ки њом
овог оства ре ња. 

ПАН ЧЕ ВАЦ: На овом фил -
му ради ли сте пре нешто више
од две годи не. Коли ко је укуп -
но тра ја ло сни ма ње?

СВЕ ТЛА НА ПЕТРОВ: У поре -
ђе њу с при пре ма ма и након
тога с пост про дук ци јом, само
сни ма ње је тра ја ло вео ма крат -
ко – све га неде љу дана. Али да
би се наш буџет, који је био
скро ман, укло пио и да бисмо
иско ри сти ли све ресур се, све
је мора ло добро да се орга ни -

Вре ме љуба ви

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

Музи ка

Четвр так, 25. јану ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло”: „Наран Џе мо -

ва ње”.

Петак, 26. јану ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло”: џез кон церт

квин те та „Ка”.

Субо та, 27. јану ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло”: годи шњи кон -

церт саста ва „Исказ” са гости ма и сарад ни ци ма.

Темат ски про грам

Од поне дељ ка до пет ка, 29. јану а ра – 2. фебру а ра, 19 сати,

Град ска библи о те ка: неде ља руског фил ма у Пан че ву.

Петак, 26. јану ар, 21 сат, фоа је Кул тур ног цен тра: вече сал се.

Субо та, 27. јану ар, 18 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра: Све -

то сав ска ака де ми ја. 

Пред ста ве

Четвр так, 1. фебру ар, 19.30, дво ра на „Апо ло”: позо ри шна

пред ста ва „Фауст”.

ви мора те да буде те спрем ни
на све како бисте се у сва кој
ситу а ци ји што боље сна шли.

• Да ли су у изра ди уче ство -
ва ли само Пан чев ци?

– Еки па је била мала, али
склад на. За такав поду хват,
могло би се рећи, чак и сиро -
ма шна. Већи на људи који су
ради ли на фил му била је из
Пан че ва, почев од покре та ча
целе при че Боја на Баби на,
потом Иго ра Лепе да та, дирек -
то ра фото гра фи је, као и Геор -
геа Пома не, који се сто ич ки
ухва тио уко штац са сце но гра -

ИЗЛО ЖБА СКУЛП ТУ РА И ЦРТЕ ЖА

Архи тек то ни ка

ри ма на које нико не обра ћа
пажњу, као и тан де му тона ца:
Злат ку Пола ку и Дра га ну Хрње -
зу. Нарав но, и ста ти сти ма, којих
је било пет на е стак. Сва ко од
њих, иако су први пут на фил -
му, и поред поје ди них про бле -
ма на сни ма њу, про фе си о нал -
но се понео са сво јом уло гом.
Један део сарад ни ка био је из
Бео гра да.

• Како сте дошли на иде ју да
ради те баш ова кву при чу?

– Тешко пита ње. Нажа лост,
одго вор није пре те ра но роман -
ти чан. Иде ја није била моја,
нити сам ика да била скло на
овом жан ру и начи ну при по -
ве да ња, али зато ми је цео про -
је кат био иза зов ни ји, што је на
кра ју и пре су ди ло да се анга -
жу јем. Идеј ни тво рац про јек та
је Милан Зарић, који је дуго
радио на овој при чи, на истра -
жи ва њу о дога ђа ји ма и људи -
ма, на све до че њи ма. Бојан
Бабин, који је радио с њим на
прет ход ним про јек ти ма, кон -
так ти рао је са мном и након
дугог пре ми шља ња реши ла сам
да се опро бам и у јед ној при чи
која ми је, искре но, била стра -
на, али успе ла сам да нађем

свој угао гле да ња. Нажа лост,
про фе си ја којом се бавим у
земљи Срби ји ми не пру жа мно -
го сло бо де, али сво је гра ни це
увек тре ба шири ти и истра жи -
ва ти, јер ако оста не мо у неком
свом пре ду бе ђе њу да је оно што
зна мо једи но што посто ји и нај -
бо ље за нас, губи мо пра во да
се жали мо. Да нисам про ба ла,
жали ла бих и не бих има ла
ново иску ство.

• Како је текао про цес рада
и на шта сте утро ши ли нај ви -
ше вре ме на?

– Про цес рада је био при -
лич но напо ран, опет, из мог
угла, неиз ре ци во тежак. Само
суо ча ва ње с таквом јед ном при -
чом, са свим доку мен ти ма из
тог вре ме на је стра вич но. Дуго
сам има ла кошма ре док сам
писа ла сце на рио. Уве ре на сам
да су сви који су уче ство ва ли у
ства ра њу овог фил ма има ли
слич на осе ћа ња. Но сви су оста -
ви ли сво је емо ци је по стра ни
и посве ти ли су се послу. Сама
при пре ма за сни ма ње тра ја ла
је око годи ну дана, желе ли смо
све да ура ди мо што про фе си о -
нал ни је – од кастин га и про -
на ла же ња лока ци ја па до самих
про ба. Све то оду зи ма пуно вре -
ме на, а сви чла но ви еки пе су
били запо сле ни, тако да нисмо
могли искљу чи во томе да се
посве ти мо. Нај ви ше вре ме на
је ипак оти шло на пост про дук -
ци ју, јер је про дук циј ски тим
желео да што боље доча ра цео
ужас пери о да о којем смо сни -
ма ли.

• Да ли сте задо вољ ни крај -
њим резул та том и где ћете пла -
си ра ти филм?

– Била бих себич на када бих
рекла да сам задо вољ на, јер
увек може боље. Али оно чиме
јесам задо вољ на, јесте то што
су повр шне и импул сив не реак -
ци је, од којих сам мно го више
стре пе ла, на моју сре ћу, изо -
ста ле. Надам се да су они који
су одгле да ли овај филм бар на
секунд схва ти ли и њего ву поен -
ту. Он није сни мљен да би иза -
звао даље суко бе, већ да би се,
с јед не стра не, ода ла почаст
жртва ма, а с дру ге, да би се
раз ми сли ло о све му и смо гло
сна ге за опро штај. Што се тиче
њего ве будућ но сти, о томе одлу -
чу је про ду цент.

зу је и при пре ми. Сва ки детаљ
морао је да буде осми шљен, јер
је сва ки минут сни ма ња дра -
го цен. За то је био заду жен наш
про ду цент Бојан Бабин са сво -
јом еки пом, који је уло жио мно -
го напо ра и вре ме на да бисмо
у тих неко ли ко дана успе ли све
да постиг не мо. Јер, увек се деси
нека непред ви ђе на ситу а ци ја,
што је драж ове про фе си је, а

фи јом и кости ми ма. Но нај ви -
ше похва ла иде глум ци ма.
Ненад Хера ко вић је, поред тога
што је фан та стич но понео јед -
ну заи ста неза вид ну уло гу –
док то ра, посма тра ча, суди је –
поврх све га био вели ка подр -
шка захва љу ју ћи свом зна њу и
иску ству. Вели ку захвал ност
дугу је мо и Татја ни Марин, која
је бри ну ла о свим оним ства -

КОНЦЕРТ ИРИНЕ ПЕЈОСКЕ

Чаробно вече уз харфу

ЏЕЗ ВЕЧЕ

Петак уз квинтет „Ка”
У дворани „Аполо” Дома
омладине у петак, 26. јануа-
ра, од 21 сат, биће одржан
концерт џез састава „Ка”.

Квинтет чине врхунски
солисти: Матијаж Микуле-
тић (тромбон), Иван Алек-
сијевић (клавир), Макс Коче-

тов (алт саксофон), Душан
Иванишевић (бубњеви) и
Милан Павковић (контра-
бас).

Те вечери извешће ориги-
налне композиције, али и
дела савремених џез, нео-бап
и мејнстрим композитора.

Са снимања филма

Петак, 26. јануар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПРО ДА ЈЕМ пе жо
307, 1.6 ХДИ, по вољ -
но, 2005. 065/956-
05-00. (СМС)

РЕ НО тра фик, 2003.
го ди ште, те рет но, 1.9
ди зел, 3.300 евра.
063/764-41-07. 

ФОРД си је ру, топ
ста ње, пи са ћи сто,
бој лер, ви три ну, ТВ
фи липс. 060/143-62-
10. (253863)

СУ ЗУ КИ свифт 1.0,
1998. го ди ште, бен -
зин + ТНГ, 600 евра.
060/311-29-64.
(254108)

ОПЕЛ КОР СА ЦЕ 1.2,
ме та лик црн, ли ма -
ри ја и мо тор у од -
лич ном ста њу, има
сер во во лан, кли му,
без ула га ња, го ди ште
2003. Ре ги стро ван до
кра ја 2018, 2.500
евра. 063/723-19-40.
(254100)

ОПЕЛ за фи ра, 2003,
фа брич ки ме тан, до -
бар, вла сник.
063/320-670.
(254153)

СИ ТР О ЕН Ц 5, 2002,
бен зин, плин, атест.
064/004-52-30.
(254150)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
за јеф ти ни ји ок та ви ју
1.9 ТДИ, ре ги стро -
ван, 2008.  065/610-
45-67. (254149)

ПРО ДА ЈЕМ то јо ту
ко ро лу, 2000. го ди -
ште, 228.000 км.
063/371-084.
(254141)

ФИ ЈАТ пун то 1.2,
2004, бен зин-гас ,
аларм, да љин ско за -
кљу ча ва ње, ре ги -
стро ван до 23. ја ну а -
ра 2019, га ра жи ран,
ста ње од лич но. Це на
до го вор. Тел.
065/346-20-20.
(254223)

ХИТ НО про да јем ју -
го 55, 1989. го ди ште,
до бро очу ван, 250
евра фик сно.
064/462-81-82.
(254185)

ПУН ТО  1.2, за ста ва
10, 2006. го ди ште,
43.000 км, пр ви вла -
сник. Тел. 065/210-
49-50. (254198)

АУ ДИ А 6, 1.9, 2003,
ко жа, гре ја чи се ди -
шта, пар кинг сен зо -
ри. Екс тра. 063/251-
812. (254255)

ФОРД фи је ста 1.4
ТДЦИ, део 2011,
пре шла 183.000 км, у
од лич ном ста њу, ре -
ги стро ва на до фе -
бру а ра 2018, 6.000
фе бру а ра. Са ша.
Тел. 063/351-749,
060/688-40-44.
(254256)

ФОРД си је ра, топ
ста ње, пи са ћи сто,
бој лер, ви три ну, ТВ
фи липс. 060/143-62-
10. (235863)

ПРО ДА ЈЕМ ску тер
пе жо ludix 10 RU
2005. 064/004-52-30.
(254301)

СИ ТР О ЕН кса ра 2.0
ХДИ, 90 КС; 240.000
км. 064/479-40-85.
(254340)

ШКО ДА фа би ја 1.4
МПИ, 2002, ка ра ван,
сва опре ма, ма ло
оште ће на. 064/587-
50-24. (245341)

ПА САТ Б 4, 1.9 ТДИ,
1994, кли ма, ши бер,
ре ги стро ван до 9.
сеп тем бра. 064/587-
50-24. (254341)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В,
2009, де цем бар, ди -
на мик опре ма, 96.-
000 км, вла сник.
064/587-50-24.
(2543419)

ГОЛФ 6, пре шао
50.000 км. 063/892-
08-35. (254177)

СТИ ЛО 1.9 ЈТД,
2003, тро је вра та,
сва опре ма, у пр вој
бо ји, вла сник.
064/587-50-24.
(254341)

ПРО ДА ЈЕМ пун то
2002. го ди ште, ди зел,
1.9, це на 1.100. Тел.
063/145-00-94.
(254342)

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

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

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

КУ ПУ ЈЕМ 
ау то мо би ле 
у би ло ком ста њу од
80 до 1.500 евра.
063/165-83-75.
(254345)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле у би ло ком ста њу
од 70 до 1.300 евра.
062/193-36-05.
(254354)

НО ДЕТ се ја ли ца,
нов, тип са хи дро-
мар ке ром, 1.750
евра. 063/320-670.
(254123)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на
Стре ли шту.
064/2386-51-87.
(254181)

КИ НО фил мо ве 8
мм, 16 мм и све вр -
сте ви део ка се та ква -
ли тет но пре сни ма -
вам на ДВД. 343-563,
063/288-278.
(254034)

ТВ по лов ни, 37, 54,
66, 72. 348-975,
066/348-975.
(254026)

ВЕШ-МА ШИ НА, ТВ
бе ко и по лов ни де ло -
ви од веш-ма ши на.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07.
(254182)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ди ги тал них ри си ве -
ра, мо ни то ра, да -
љин ских. „Плус”, Д.
Ту цо ви ћа 28. 353-
463. (2543449

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

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

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

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

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

ПРЕ О СТА ЛО твр до
др во. 065/440-09-65.
(253763)

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

СВИ ЊЕ на про да ју,
Пан че во, Но во се љан -
ски пут 103. Тел.
064/393-56-20.
(253773)

ТУ ЧА НИ ка зан за
маст, ро штиљ, но во,
по вољ но. 064/409-
65-89, 063/716-67-
31. (254032)

КО ТАО 40 кв, там
шта длер, као нов,
увоз, по вољ но, мон -
та жа. Тел. 064/123-
63-65. (4748)

ПРО ДА ЈЕМ сви ње
око 150 кг. Тел.
013/263-47-22.
(254019)

КО ТЛО ВИ свих ве ли -
чи на, но ви, из ра да,
атест, га ран ци ја,
мон та жа. Тел.
064/137-64-14.
(254072)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ, 2
кв, фри жи дер ма ли,
веш-ма ши ну.
064/129-73-60.
(254083)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, до ста -
ва, мон та жа, по вољ -
но, ак ци ја. 061/198-
81-42. (254101)

АЛАТ за кла ње, лан -
ци, бре нер, сај ла, че -
крк за ди за ње сви ње.
Тел. 062/655-244.
(254114)

ПРЕ О СТАО пе лет са
сер ти фи ка том.
064/595-29-59.
(254116)

ПРО ДА ЈЕМ бу кву,
храст, цер – са услу -
жним се че њем. „То -
пли на ММА”.
063/364-310.
(254110)

ПА ТИ КЕ ци пе ле, 38,
жен ске, ори ги нал пу -
ма, ске черс, 1.000
ди на ра. 064/354-69-
76. (254120)

ЛР КО ШНИ ЦЕ, но ве
у ком пле ту или по је -
ди нач но, де ло ве,
про да јем. 060/660-
79-60. (254137)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће
од 20 кг, кла ње и до -
ста ва. 063/812-36-
04. (254357)

ПРО ДА ЈЕМ до ма ћу
жи ви ну: ко ко шке и
му та ве пат ке.
063/894-84-23.
(254191)

ПРЕ О СТА ЛА др ва
храст, цер. 
064/595-29-59.
(254166)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, до ста -
ва, мон та жа, га ран -
ци ја. 335-930,
064/366-57-87.
(254161)

ПР О ДА ЈА плин ских
де ло ва. Тел.
063/774-99-81,
013/342-391.
(254175)

ПРО ДА ЈЕМ ме тал ни
бол нич ки кре вет плус
ан ти де ку бит ду шек
са ком пре со ром.
063/894-84-23.
(254191)

ПРО ДА ЈЕМ очу ва ну
гар ни ту ру, тро сед,
дво сед, фо те ља. Тел.
353-630. (254199)
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ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те, ку хи ња
10.000 ди на ра, но ва.
371-568, 063/773-45-
97. (254229)

ОР МАН гар де роб ни
про да јем – 90 х 55 х
220. 063/372-113.
(254232)

ПРО ДА ЈЕМ брач ни
кре вет, кип са сан ду -
ком за по сте љи ну.
Тел. 063/645-063,
(254234)

ПРО ДА ЈЕМ по лов ну
веш-ма ши ну, вр ло
очу ва ну, по вољ но.
Тел. 060/037-05-60.
(254239)

ПРО ДА ЈЕМ др ва за
огрев, пре о ста ла.
063/868-02-06.
(254236)

ВЕШ-МА ШИ НА, ма -
ња-ве ћа, фри жи дер,
уга о на ган ри ту ра,
но ви ји дво сед, тро -
сед, фо те ља, ма њи
сто са сто ли ца ма,
два ду ше ка, ши ва ћа
ба гат. 
Тел. 063/861-82-66.
(254272)

ДР ВА за огрев: ба -
рем, јсен, цр ве на вр -
ба, то по ла, пре о ста -
ла, по вољ но.
064/122-69-78.
(254281)

ВЕШ-МА ШИ НА ис -
прав на, го ре ње, јед -
ну не ис прав ну, не -
што ма ло на ме шта ја
(сто, сто ли це, ко мо -
да). 065/248-25-78.
(254291)

ПО ВОЉ НО про да јем
про дав ни цу здра ве
хра не. 061/235-17-
50. (254292)

ШПО РЕТ, ре шо, рин -
гле, гре ја че, бун да,
јак на, ци пе ле му шке,
ко ли ца, те пих.
064/635-77-42.,
(254297)

ПРО ДА ЈЕМ ба ли ра ну
де те ли ну. 064/402-
77-96. (254304)

ПРО ДА ЈЕМ рет ку
ши ва ћу ма ши ну, очу -
ва ну, има 120 го ди -
на, 200 евра.
064/305-80-73.
(2554305)

РО ТВАЈ ЛЕР – ште не
муж јак, три ме се ца,
ле по и на пред но, од -
не го ва но у ку ћи, са
свим по треб ним вак -
ци на ма, од од лич них
ро ди те ља ко ји су у
влан си штву и мо гу се
ви де ти. 063/859-13-
07. (254315)

КОМ ПЛЕТ НО ре мон -
то ва не ТА пе ћи свих
кв, до ста ва, мон та жа
гра тис, га ран ци ја.
061/641-30-36.
(254317)

ВЕШ-МА ШИ НЕ на
про да ју – го ре ње
пра ње, ин де сит пра -
ње и су ше ње.
063/158-27-50.
(2543499

НА ПРО ДА ЈУ ТА пећ,
ис прав на, 70 евра.
Тел. 064/144-94-56.
(254352)

ПРО ДА ЈЕМ гоб ни цу
за дво је, пот пу но
сре ђе на, Ка то лич ко
гро бље. 064/438-12-
35. (2543469

ПРО ДА ЈЕМ два ка у -
ча и фо те љу-ле жај.
Тел. 064/237-25-83.
(254324)

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

КУ ПУ ЈЕМ 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.
(253999)

ТА пе ћи ку пу јем,
свих фор ма та, плин -
ске бо це, по ло ван
на ме штај и оста ло.
066/900-79-04.
(254025)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор -
де ње, ме да ље, но вац,
са то ве, пен ка ла. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(254103)

КУ ПУ ЈЕМ уга о не гар -
ни ту ре и тро се де 
ко жне. 
013/351-602,
063/708-13-03.
(254217)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ба -
кар, ме синг, ста ре
сла ви не, фри жи де ре,
за мр зи ва че, аку му ла -
то ре, ка ло ве, оста ли
ме тал ни от пад.
060/521-93-40.
(254156)

КУ ПУ ЈЕМ: пер је, ста -
рин ски на ме штај, са -
то ве, ста ри но вац,
сли ке, ста ру би жу те -
ри ју, ста туе, са ре си -
фон фла ше, ста ро
по кућ ство. 063/705-
18-18, 335-930, 335-
974. (254161)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре, зид -
не, џеп не и руч не са -
то ве. Од мах пла ћам,
до го вор. 064/305-80-
73. (254305)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
ба кар, ме синг, алу -
ми ни јум, оло во, за -
мр зи ва че, веш-ма ши -
не, те ле ви зо ре.
061/321-77-93.
(254350)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
аку му ла то ре, алу ми -
ни јум, за мр зи ва че,
шпо ре те, веш-ма ши -
не и све оста ло.
064/484-13-76.
(254350)

КУ ПУ ЈЕМ са то ве,
пен ка ла, ор де ње, ме -
да ље, ма ле плин ске
бо це, ра зни алат.
064/867-48-11.
(254347)

КУ ПУ ЈЕМ обо је не ме -
та ле, гво жђе и ста ре
ау то мо би ле, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че,
те ле ви зо ре. 
061/206-26-24.
(254350)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
ку ћу, ши ри цен тар, и
улич ни део ку ће, 50
м2, по вољ но.
066/937-00-13.
(СМС)

НО ВА МИ СА, ета жа
ку ће, део дво ри шта,
37.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (254167)

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

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)

ПАН ЧЕ ВО, за јед но
ку ћа + ло кал на 8
ари, Вод на за јед ни -
ца, Ди ми три ја Ту цо -
ви ћа 24. 063/130-04-
07. (253761)

У МРА МОР КУ у глав -
ној ули ци, бли зу цен -
тра, хит но про да јем
ком фор не ку ће, до -
го вор. 069/255-87-
86. (253847)

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

ПРО ДА ЈЕМ плац 10
ари, Ја буч ки пут код
„Пи ва ше ви ћа”, це на
15.000. 060/353-99-
10. (254008)

НА ПРО ДА ЈУ плац 3
ара, Јо а ки ма Ву ји ћа,
Стре ли ште, 680 евра.
Тел. 063/606-497.
(254014)

ПРО ДА ЈЕМ зе мљу у
До ло ву, Ли ва ди це.
319-754, 061/153-34-
61. (254061)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, по љо -
при вред но зе мљи -
ште, њи ва 30 ари,
до зво ље на град ња,
Брат ства је дин ства,
дру ги про сек. Стру ја,
во да, те ле фон ис -
пред. Тел. 013/366-
234. (254037)

ЈА БУЧ КИ пут, 4 ара,
до бар при лаз и ши -
ри на пла ца. 069/213-
97-37. (254180

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но ва
ку ћа 156 м2, екс тра
ло ка ци ја. 063/637-
673. (254049)

БА ШТА, воћ њак, ку -
ћа, га ра жа, 20 ари,
Пе ли стер ска 18-Е.
064/866-22-98.
(254086)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
ку ћу у Ја бу ци, 220
м2, хит но. 063/715-
99-00. (254336)

ПЛАЦ, Но во се љан ски
пут, 20 ари, два ула -
за, це на 8.000.
060/555-43-76.
(254355)

КУ ЋА, 64 м2, 6.5 ари,
Пе ли стер ска.
069/163-29-46.
(254348)

ПЛАЦ, Ја бу ка 6 ари,
Ја буч ки 4 ара, Ка ра -
у ла 7 и 8 ари. (67),
„Мил ка М”, 063/744-
28-66. (254353)

БРЕ СТО ВАЦ, ку ћа са
пла цем, но ва, 16.500;
До ло во, но ва, 60, 20
ари, 6.000. (67),
„Мил ка М”, 063/744-
28-66. (254353)

КУ ЋА, но ва, ЕГ, фул,
32.500; вој ло ви ца
две стам бе не је ди ни -
це, по вољ но. (67),
„Мил ка М”, 063/744-
28-66. (254353)

ПЛАЦ са ку ћом, 42 м
фронт, 36 ари, огра -
ђен, иде а лан за би ло
ко ју де лат ност. (67),
„Мил ка М”, 
063/744-28-66.
(254353)

ИВА НО ВО, кук ћа 70
м2, 14,5 ари, усе љи -
ва, 12.000 евра.
060/629-28-55.
(254351)

ПРО ДА ЈЕМ плац у
Скро ба ри, 10 ари,
во до вод, стру ја бли -
зу. 060/346-51-11.
(и)

КУ ЋА на про да ју, 80
м2, Ба нат ско Но во
Се ло. Тел. 013/263-
43-33. (254089)

БА ШТА, 17 ари (10 х
170), Ку де ља рац, уз
„Тех но мар кет”, стру -
ја, во да, ка на ли за ци -
ја. 013/402-782,
063/729-72-86.
(254119)

КУ ЋА, 100 м2, 5,6
ари, Мо ше Пи ја де,
80.000 евра.
064/354-69-76.
(254120)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут 80, 5 ари, но ва,
усе љи ва, 27.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (251)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
ПУТ, 114 ари, 33 ши -
ри на, гра ђе вин ски,
52.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(254121)

У СТАР ЧЕ ВУ, ку ћа на
про да ју. 
064/206-50-81.
(254168)

УСЕ ЉИ ВА ку ћа, Ба -
нат ско Но во Се ло,
100 м2, 16 ари.
062/398-458.
(254126)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на раз ли чи тим ло ка -
ци ја ма, ши ри цен тар.
060/756-65-29.
(254138)

ПО РО ДИЧ НЕ ку ће
од 29.000 до 60.000.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(254151)

НО ВА МИ СА, ку ћа,
ЦГ, 160 м2, по друм и
га ра жа, 60.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(254167)

НО ВИ ЈА ку ћа, Син -
ђе ли ће во на се ље,
256 м2, Цг, усе љи ва,
95.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (254167)

НО ВА МИ СА, ку ћа
три одво је на ста на,
га ра же. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (254167)
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БЛИ ЗУ цен тра, ку ћа
на 3,6 ара, 55.000;
ста ра Ми са, 26.000 и
До њи град, на 7 ари,
30.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(254218)

КУ ЋА, Омо љи ца, кра
По ња ви це, 97 м2,
цен тр ла но, на 8 ари,
од мах усе љи ва.
061/133-83-71.
(254187)

ХЕК ТАР гра ђе вин -
ског зе мљи шта, се -
вер на зо на, ас фалт,
стру ја, во да, 18.500.
063/894-84-23.
(254191)

НА ПРО ДА ЈУ зе мља,
75 ари, уз ас фалт,
се вер на зо на.
065/283-53-01.
(254197)

ДВО СПРАТ НА ку ћа,
Ка ча ре во, 250 м2,
плац 6 ари, од лич на
ло ка ци ја. 062/865-
20-39. (254186)

НА ПРО ДА ЈУ 77 ари
зе мље, ста ри цре пај -
ски пут. 
065/283-53-01.
(254197)

ЈА БУЧ КИ, усе љи ва,
143 м2, 12 ари, ка на -
ли за ци ја, плин,
36.000. „Кров”,
060/683-10-64.
(254241)

ОД ЛИЧ НИ пла це ви,
по че так Ку де љар ца,
Ми са, Ду бо ка ба ра.
„Кров”, 060/683-10-
64. (254241)

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.
(254241)

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.
(254241)

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. (254241)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ба ва ни штан ском пу -
ту, 15,5 ари, по вољ -
но. 062/885-41-07.
(254257)

ГОР ЊИ ГРАД, Кни -
ћа ни но ва 33, ку ћа са
ули це, 90 м2, дво ри -
шни стан 30 м2, мо же
за ме на. (238), „Те сла
не крет ни не”,
064/668-89-15.
(254279)

ТЕ СЛА, ку ћа 60 м2,
1.8 ари плац, 42.000,
мо же за ме на. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. 

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

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу без
по сред ни ка, До ло во,
16 ари. 063/153-37-
70. (254307)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу без
по сред ни ка, Пан че -
во, Но во се љан ски
пут, 7 ари. 063/153-
37-70. (254307)

ПО ТРЕ БАН плац или
ло ши ја ку ћа на до бр -
ој ло ка ци ји, плац нај -
ма ње 3,5 ара. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(254279)

ТА МИШ КА ПИ ЈА,
нов тро и по со бан, III
спрат, 72 м2 + оста -
ва, до Та ми ша, вла -
сник. 063/338-332.
(СМС)

ТА МИШ КА ПИ ЈА,
гар со ње ра, II спрат,
34 м2 + оста ва, до
Та ми ша, вла сник
063/338-332 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ СТАН 62
м2, без по сред ни ка, у
са мом цен тру, Ра до -
ми ра Пут ни ка 14.
063/272-913 (СМС)

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

ЦЕН ТАР, про да ја
ста но ва, 40 – 120 м2,
650 – 850 евра/ква -
драт, са ПДВ-ом.
063/323-584. (24846)

СТАН на про да ју,
цен тар гра да, III
спрат, ета жно гре ја -
ње, 58 м2. Кон такт,
063/693-944,
063/693-291. (ф)

СТАН на про да ју,
цен тар гра да, при зе -
мље, ета жно гре ја ње,
дво и по со бан. Кон -
такт, 063/693-944,
063/693-291. (ф)

МИ СА, 34 м2, 15.500,
70 м2, 24.000, ПР.
063/377-835. (25355)

ДВО И ПО СО БАН
стан, 64 м2, Ка ра ђор -
ђе ва. Стро ги цен тар.
Тел. 063/172-50-19.
(253727)

ТЕ СЛА, дво со бан,
но во град ња, 50 м2, I
спрат, лифт, ЦГ, те -
ра са. 063/372-221.
(253949)

НО ВА МИ СА, тро со -
бан, 62 м2, ТА, по -
друм. 069/245-89-53,
062/320-781. (25403)

ХИТ НО, по вољ но,
про да јем стан, 83 м2,
Со да ра, III спрат,
Дрин ска 15, са га ра -
жом, без по сред ни ка,
500 евра/ква драт.
063/218-831. (25404)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 57 м2,
IV, ЦГ, на ме штен,
мо же кре дит, Јо а ки -
ма Ву ји ћа 65, 25.500.
064/842-30-31. (254)

ЦЕН ТАР, 84 м2, ЦГ,
VI, усе љив, ду плекс,
61.000. (679), „Трем
01”, 063/740-79-95,
063/836-23-83. (254)

КО ТЕЖ 2, бу ле вар,
90 м2, че тво ро со бан,
ни же спрат но сти, два
мо кра чво ра, за ста -
кље на те ра са, кли ма,
си гур но сна вра та,
мо же на ме ште но.
Це на до го вор.
064/205-03-15. (254)

ХИТ НО, Со да ра, дво -
и по со бан, 75 м2, ЦГ,
II, 34.500. (679),
„Трем 01”, 063/740-
79-95, 063/836-23-
83. (254121)

ХИТ НО, Со да ра, јед -
но со бан, 37, ЦГ, VII,
два лиф та, ПВЦ,
25.000. (679), „Трем
01”, 063/740-79-95,
063/836-23-83.
(254121)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 56, ЦГ, II, усе -
љив, 32.500. (679),
„Трем 01”, 063/740-
79-95, 063/836-23-
83. (254121)

СО ДА РА, 56 м2, дво -
со бан, ЦГ, VI, ни је
зад њи, лифт, 29.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(254121)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, Ко теж,
Со да ра, по ну да ста -
но ва од 19.000 до
33.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(254151)

СТАН на про да ју, 60
м2, нов, хит но, Мак -
си ма Гор ког 49.
064/290-45-09.
(254154)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
50 м2, ЦГ, IV, 26.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(254167)

КО ТЕЖ 2, јед но и по -
со бан, 44 м2, V, ЦГ,
28.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (254167)

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

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи
дво со бан, 46 м2, ета -
жно гре ја ње. Тел.
064/267-71-74.
(254170)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Те сли, дво со бан, 38
м2, Тел. 063/891-25-
70, 064/327-53-45.
(2541739)

ДВО СО БАН стан, Те -
сла, 60 м2, 6/7 спрат,
ЦГ, ре но ви ран,
37.000. 066/025-515.
(254302)

ДВО И ПО СО БАН
стан, 63 м2, на Со да -
ри, ЦГ, IV спрат, ка -
блов ска. Тел. 344-
254. (254176)

ПЕ РЕ СЕ ГЕ ДИН ЦА 2,
ма њи дво со бан, 39
м2, при зе мље, гас,
24.000. 060/861-83-
05. (254195)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 37 м2,
јед но со бан, ЦГ, ре -
но ви ран, VII спрат,
ни је по след њи,
22.500. 
069/289-19-85.
(254209)

ЦЕН ТАР, 2.0, ТА,
31.000; дво со бан, ЦГ,
32.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(254201)

ТЕ СЛА, 45, ЦГ, са
ства ри ма, 30.000;
дво со бан, II, ТА,
30.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(254201)

СО ДА РА, 28, ЦГ,
15.500; Ми са, 2.0,
ТА, 28.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(254201)

ЈЕД НО И ПО СО БАН,
40 м2, С. Са ве дру ги
спрат, 17.000 евра.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(254213)

ДВО СО БАН, Ко теж
2, те ра са, 30.000
евра. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (254213)

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж
1, 28 м2, ЦГ, до го вор.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(254213)

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

ЈЕД НО И ПО СО БАН,
све ре но ви ра но, I
спрат, До њи град,
22.500 евра. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(254213)

СО ДА РА, ма њи дво -
со бан, ТА, ВП,
25.500 и II, 27.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (254218)

ЦЕН ТАР, тро со бан,
ЦГ, II, 55.000, ду -
плекс 136 м2, 90.000;
нов дво со бан, 42.000
и тро со бан, 70.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (254218)

ТУР СКА гла ва, сре ђен
дво и по со бан, III, ЦГ,
43.500; Со да ра, тро со -
бан, 41.000 и дво и по -
со бан, 35.000. „Лајф”,
061/662-91-48. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 34 м2,
јед но со бан, 20.000;
дво со бан, 26.000.
(324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(254240)

ДВО СО БАН, 57 м2,
Ко теж, 28.000; цен -
тар, 32.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,н
064/223-99-20.
(254240)

ТРО СО БАН, 120 м2,
Ми са, 38.000, Стре -
ли ште, 43.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(254240)

ДВО И ПО СО БАН
стан, Тур ска гла ва,
57 м2, ЦГ, III/IV
спрат, вла сник.
063/820-90-71.
(254233)

ТЕ СЛА, код „Ави ва”,
дво со бан стан, I, ЦГ,
те ра са, по друм.
064/538-62-51.
(2542368)

СО ДА РА, од лич на
згра да, дво со бан, 47
м2, III, 32.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (254241)

КО ТЕЖ 2, леп дво со -
бан, 53 м2, II, 33.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(254241)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА
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КО ТЕЖ  2, Сте ва на
Шу пљик ца 151, ре но -
ви ран стан, при зе -
мље, 49 м2 + 5 м2 те -
ра са. Цен трал но гре -
ја ње, 31.000 евра.
064/888-13-63.
(254248)

ТЕ СЛА, дво со бан, 42
м2, 24.000; јед но со -
бан, 35 м2, 21.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(254241)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 59 м2, ТА,
25.000; дво со бан, 53
м2, 32.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (254241)

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.
(254241)

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, 22.500. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (254241)

КО ТЕЖ 1, гар со ње -
ра, 25 м2, 16.000;
дво со бан, 47 м2,
29.500. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (254241)

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. (254241)

ПР ВО МАЈ СКА, јед -
но со бан, 48 м2, ВПР,
ТА, 17.500. (49),
„Му станг”, 
062/226-901.
(254266)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, 39 м2, III,
лифт, ЦГ, те ра са,
21.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(254266)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, нов, 46
м2, дво и по со бан,
ВПР, 28.000, до го -
вор. (49), „Му станг”,
062/129-94-67.
(254266)

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

ШИ РИ цен тар, но ва
пер фект на гар со ње -
ра, 30 м2, ВПР, ЕГ,
24.000. (49), „Му -
станг”, 062/129-94-
67. (254266)

ГОР ЊИ ГРАД, но ви ји
дво и по со бан, 56 м2,
ВПР, ЕГ, 34.000. (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (254266)

СО ДА РА, јед но со -
бан, пре твор љив у
јед но и по со бан, VI,
37 м2. (49), „Му -
станг”, 062/129-94-
67. (254266)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
тро со бан, 80 м2, сед -
ми спрат, 38.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(254264)

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

КО ТЕЖ 1, јед но со -
бан, 28 м2, пе ти
спрат, ЦГ, 15.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(254264)

КО ТЕЖ 1, дво и по со -
бан 62 м2, тре ћи
спрат, сре ђен, усе -
љив, 41.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(254264)

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

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 52 м2, VI, ЦГ,
24.500. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (25426)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
III, 57 м2, 30.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58. 

ТЕ СЛА, дво со бан, 54
м2, II, TA, из вор но,
28.000.  (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (25426)

СО ДА РА, јед но со -
бан, 30 м2, ВП, ЦГ,
до бар, 23.000.  (49),
„Му станг”,
069/226-66-58.
(25426)

КО ТЕЖ 1, дво и по со -
бан, 62 м2, II,  ЦГ, из -
вор но, 37.500.  (49),
„Му станг”, 
069/226-66-58.
(25426)

СО ДА РА, јед но и по -
со бан, 46 м2, V, ЦГ,
усе љив, 28.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(254273)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
пре у ре ђен у дво и по -
со бан, 63 м2, ВП, ЦГ,
сре ђен, 35.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(254273)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
61 м2, III, ЦГ, пот пу -
но сре ђен, усе љив,
34.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(254273)

ТЕ СЛА, тро со бан, 68
м2, V, ЦГ, 35.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(254273)

КО ТЕЖ 2, гар со ње -
ра, 22 м2, IV, ЦГ, усе -
љи ва, лифт, 14.500.
(336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(254273)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
36 м2, VII, ЦГ, сре -
ђен, 24.000.  (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(254273)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, Зе -
лен го ра, јед но и по со -
бан, 38 м2, IV, ТА,
сре ђен, 24.000, до го -
вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-
951. (254273)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 36
м2, дво ри шни, цен -
тар. 062/858-33-47.
(254274)

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

ТЕ СЛА, јед но со бан,
но ви ји, 33 м2, те ра са,
23.000. (238), „Те сла
не крет ни не”,
064/668-89-15.
(254279)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
36 м2, V, 25.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-
15. (254279)

ЈЕД НО СО БАН, нов,
30 м2, 18.500, до го -
вор, при зе мље, но ва
Ми са, вла сник.
063/304-222.
(254275)

ЛУКС СТАН, Те сла,
дво и по со бан, 70 м2,
од лич на ло ка ци ја,
то тал но ре но ви ран,
хра сто ва ку хи ња,
тех ни ка, на ме штај,
вла сник. 
063/800-46-51.
(242280)

КО ТЕЖ 2, тро и по со -
бан, 90 м2, II, ЦГ,
58.500. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(254287)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, VI, 66 м2, ЦГ,
усе љив, 29.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (254287)

НО ВА МИ СА, дво со -
бан, 57 м2, III, Та,
23.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (254)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
III, 57 м2, ЦГ, 33.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (254287)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, III, 34 м2, ЦГ,
са ства ри ма, 22.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (254287)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 46
м2, Со дра, од мах
усе љив. 065/882-24-
04. (254277)

КО ТЕЖ 2, тро со бан,
64 м2, IV, лифт,
36.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(254299)

СТАНОВИ

ПОНУДА



ТЕ СЛА, дво со бан, 57
м2, VI, ЦГ, две те ра -
се, 33.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(254299)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, 74 м2, II, ЦГ,
34.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(254299)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
61 м2, VII, ЦГ. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(254299)

ТЕ СЛА, дво со бан,
нов, 51, дво и по со -
бан, нов, 60. (67),
„Мил ка М”, 
063/744-28-66.
(254353)

ДВО РИ ШНИ нов, 42,
фул, 18.500; дво ри -
шни, укњи жен, 16 м2,
8.500. (67), 
„Мил ка М”, 
063/744-28-66.
(254353)

ТЕ СЛА, 
дво и по со бан, пот -
кро вље, те ра са, оста -
ва, гас, усе љив, од
ин ве сти то ра.
069/822-48-24.
(254345)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
про да ја, из да ва ње,
34, I, TA, нов, те ра са.
(67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(254353)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
ПР, ЦГ, од ли чан;
Стре ли ште, II, ЦГ, те -
ра са. (67), 
„Мил ка М”, 
063/744-28-66.
(254353)

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

КУ ПУ ЈЕМ ло кал/стан,
цен тар, Те сла.
066/921-21-04.
(254052)

АГЕН ЦИ ЈИ „Лајф”, за
по зна те куп це по -
треб не ку ће и ста но -
ве свих струк ту ра.
317634, 
061/662-91-48.
(254219)

АГЕН ЦИ ЈА „Ди ва”
ку пу је јед но со бан и
дво со бан стан у згра -
ди. 345-534,
064/246-05-71.
(254213)

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

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. (254241)

ПО ТРЕБ НИ ста но ви
свих струк ту ра, брз
ис пла та. „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-
74. (254264)

КУ ПУ ЈЕМ ма њи стан.
064/850-71-87.
(254292)

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.
(254278)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла
не крет ни не”, по треб -
ни ста но ви на Те сли.
064/668-89-15.
(254279)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе за
рад ни ке, сам це.
064/305-73-01.
(254040)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан, на ме -
штен, нов, згра да,
цен тар. 063/262-127.
(254043)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан на Ми си. Тел.
066/631-31-80.
(253540)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
ве ћи пра зан, но ва
Ми са, за се бан улаз,
стру јо мер. 
064/327-53-67.
(254051)

ГАР СО ЊЕ РА, цен -
тар, пот пу но на ме -
ште на, ЦГ, пр ви
спрат,  згра да, по -
вољ но. 064/992-91-
61. (254055)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво со бан стан на Те -
сли. 064/646-08-45.
(254139)

ИЗ ДА ЈЕМ  ве ли ки
дво со бан на ме штен
стан. Ка ра ђор ђе ва.
064/994-13-16.
(254171)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи стан
бли зу „бе о во за”.
062/175-12-40.
(254193)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но
опре мље не ста но ве,
но во са гра ђе не, Ули -
ца Све тог Са ве 133,
Пан че во. 
065/283-53-01.
(253853)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан са
гре ја њем, но ва Ми са,
код цр кве. 
Тел. 371-536.
(254200)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ У ЈАНУАРУ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

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

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

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

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

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

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити,  хемоглобин,  

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе

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

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УРЕЕ цена: 90 динара 

• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА цена: 90 динара

• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:  
Т3 - цена:  400 динара, Т4  - цена:  400 динара

ПАКЕТ 5 

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

TSH - цена: 450 динара

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”
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ИЗ ДА ЈЕМ стан на
Стре ли шту, ЦГ, по -
вољ но. 064/399-27-
16. (254205)

ПО ВОЉ НО из да јем
ма њи на ме штен стан,
ужи цен тар. 063/810-
92-39. (254208)

ИЗ ДА ЈЕМ сам цу на -
ме ште ну со бу, упо -
тре ба ку хи ње, ку па -
ти ла. 321-408.
(254179)

ДВО СО БАН, не на ме -
штен стан, Ми са,
бес пла тан ин тер нет.
063/775-99-86, 372-
144. (243230)

ТА МИШ ка пи ја, гар -
со ње ра, не на ме ште -
на, га ра жа, 100 евра.
„Ни шић”, 064/206-
55-74. (254263)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со -
бан, на ме штен стан у
цен тру, ЦГ. 063/776-
81-71. (254296)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, стро ги цен тар,
при зе мље, без пар -
ног. Тел. 062/438-
444. (254325)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан 60 м2, бли зу Хо -
те ла Та миш, опре -
мљен ком плет но.
060/040-48-11.
(254328)

ЈЕД НО И ПО СО БАН
стан, Те сла, на ме -
штен, ТА, кли ма, те -
ле фон, 120 евра.
064/616-99-17.
(254333)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, но ва Ми -
са, Ти моч ка 32.
013/371-635,
064/993-71-74.
(254330)

НА МЕ ШТЕН јед но и -
по со бан, но во град -
ња, ТА, дво ри ште, 80
евра, код Хо те ла „Та -
миш”. 064/122-48-
07. (254337

ПРО ДА ЈЕМ ло кал за
све на ме не, то пла ви -
три на, ду пла фри те -
за, то стер. Тел.
063/741-64-00.
(253408)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 18
м2, цен тар, из лог,
изо ло ван, кли ма, но -
во го ди шњи по клон,
до мар та бес пла тан
за куп. 063/752-04-
00. (253243)

ЛО КАЛ из да јем,
Стре ли ште, цен тар,
нов, 16 м2, по вољ но.
064/474-99-11.
(253887)

ИЗ ДА ЈЕ се по слов ни
про стор, 55 м2. Тел.
063/281-954, Ди ми -
три ја Ту цо ви ћа 55-а.
(254129)

ФРИ ЗЕР СКИ са лон,
два рад на ме ста,
опре ма ита ли јан ска.
064/004-52-30.
(254150)

ПРО ДА ЈЕМ ло ка ле
од 81 и 39 м2, цен тар
Стре ли шта. Тел.
064/2567-71-74.
(254170)

ИЗ ДА ЈЕМ ма га цин -
ски про стор, 35 м2,
из лог, пар кинг, по -
вољ но. 063/301-073.
(254189)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
Сте ва на Шу пљик ца,
на глав ном пу ту.
064/370-79-47.
(254207)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23
м2, код Ау то бу ске
ста ни це. 352-105.
(254235)

ИЗ ДА ЈЕМ раз ра ђен
ло кал, Ж. Зре ња ни на
32, 25 + 8 м2.
064/246-05-71, 345-
534. (254213)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
ула за у Зе ле ну пи ја -
цу. 060/351-03-56.
(254244)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
Ау то бу ске ста ни це.
063/725-71-70.
(254253)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у
Бра ће Јо ва но вић,
раз ра ђен, 17 м2.
062/885-41-07.
(254257)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 13
м2, у цен тру, 13.000.
(300), „Ћур чић”,
063/803-10-52.
(254299)

ИЗ ДА ЈЕМ два но ва
ло ка ла, цен тар, је дан
опре мљен са лон ле -
по те. 063/734-82-31.
(254314)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Вој -
во ђан ска 33.
064/319-76-67.
(254339)

УСТУ ПАМ опре мљен
Би фе на Зе ле ној пи -
ја ци. 061/625-88-85.
(254338)

ПРЕД У ЗЕ ЋЕ Karbo
Koncept тра жи ма -
шин ског ин же ње ра са
ис ку ством. 069/334-
54-42. (СМС)

ПО ТРЕБ НЕ ко но ба -
ри це за ка фић.
060/362-22-21.
(2543359)

ПРЕД У ЗЕ ЋЕ Karbo
Koncept тра жи ме та -
ло гло да ча са ис ку -
ством. 069/334-54-
43. (СМС)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за ау то-пе ри о ни цу.
069/108-06-54.
(253699)

ПО ТРЕ БАН пе да го -
шки аси стент за пе ти
раз ред основ не шко -
ле. Зва ти по сле 17
са ти. 064/198-50-13.
(235906)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад на ин ду стриј -
ским ма ши на ма.
Стал ни рад ни од нос.
064/354-69-77.
(254046)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло -
ну „Ми ра” по тре бан
му шко-жен ски фри -
зер, од лич ни усло ви.
064/185-92-34.
(254048)

ПО ТРЕБ НА же на за
по лу по крет ну ба ку.
013/347-123, услућ -
ни тел. 061/303-89-
80. (254165)

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

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. 

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.  

СТО ЛАР СКОЈ ра ди о -
ни ци по тре бан мла ђи
по моћ ник сто ла ра,
мо же  и без ис ку ства.
До ћи лич но. Мак си -
ма гор ког 76-а, Сто -
ла ри ја „Жељ ко”.
(2541929)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло -
ну по треб ни му шко-
жен ски фри зе ри.
Тел. 061/320-68-38,
061/552-21-22.
(254219)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба -
ри за рад 
у ре сто ра ну. Тел.
064/586-89-04, 
Ве сна. (254249)

ПО ТРЕ БАН рад ник
за рад у ау то-пе ри о -
ни цик, ин фор ма ци је
на тел. 
064/646-66-10. 
(ф)

ПО ТРЕ БАН во зач пе -
ка ри у Стар че ву.
063/835-08-48.
(254300)

ПО ТРЕ БАН ку вар и
по моћ на рад ни ца у
ку хи њи – Ре сто ра ну.
063/307-996.
(254300)

ПО ТРЕБ НА ку ва ри ца
и ко но ба ри ца. Ви на -
ри ја „Ђу рић”.
063/329-340.
(254314)

ПО ТРЕБ НИ во за чи
фир ми „Пре во зник”,
пре воз обез бе ђен.
060/864-07-71.
(254316)

ПО ТРЕБ НА де вој -
ка/же на за рад у деч -
јој игра о ни ци „Пе -
пер минт”. 063/436-
778. (2543229

ПО ТРЕБ НО осо бље
за рад у про звод њи и
про да ји у пе ка ри. CV
сла ти на email:  
pekarsmiljanic@mts.rs
или до ста ви ти на
адре су: Иве Кур јач -
ког 87. (254326)

ПО ТРЕ БАН по моћ ни
рад ник/ца за си то-
штам пу на тек сти лу.
Услов је да има из ме -
ђу 20 + 35 го ди на,
ни је по треб но рад но

ис ку ство. Приј ве на
те ле фон 064/874-07-
70. (254332)

ШТАМ ПА РИ ЈИ по -
тре бан по моћ ни рад -
ник 25-40 го ди на, са
или без ис ку ства, Б
ка те го ри ја, ми ни мум
III сте пен. 063/295-
789. (254323)

КУ ВА РИ ЦА са ис ку -
ством, по моћ на ку ва -
ри ца, ке те ринг и
про сла ве. Стал ни
рад ни од нос.
069/822-48-23.
(254435)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по -
прав ке бој ле ра, шпо -
ре та, ин ди ка то ра,
раз вод них та бли, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88.
(253550)

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, угра ђу -
јем, по пра вљам.
063/882-25-09.
(253612)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја,
ко мар ни ци, ро лет не,
ве не ци ја не ри, угра -
ђу јем, по пра вљам,
за ме на гурт ни.
064/181-25-00.
(253068)

НЕ ГА ста рих, бо ле -
сних и ин ва лид них
ли ца. 063/868-04-51.
(254115)

ЕН ГЛЕ СКИ основ ци -
ма, по чет ни те чај
350, ме сеч но 300
дво час, до ла зим.
061/132-11-18.
(253739)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе до 3.5 то не, хлад -
ња ча. 065/403-58-43.
(253922)

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.
(254019)

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.
(254025)

РЕ ЖЕ МО во ће.
064/330-89-91,
064/380-58-59. 

ОЗБИЉ НА, ис ку сна
же на ра ди ла би, не -
го ва ла би ста ри ју
осо бу. 065/624-76-
23. (254116)

МА ТЕ МА ТИ КА, ча -
со ви (основ ци, сред -
њо школ ци), ис ку сна
ди пло ми ра на про фе -
сор ка ма те ма ти ке.
По вољ но, цен тар.
343-370. (254028)

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.
(254027)

МА ЛИ ка ми он, ки -
пер: пре воз ро бе до
че ти ри то не, уто вар
шу та, шљун ка, пе ска,
ри зле, све га. Зо ки,
060/474-74-57.
(254053)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз -
ра сти ма, до ла зим,
јеф ти но, 23 го ди не
ис кук ства. 013/251-
78-97, 063/782-51-
48. (254060)

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.
064/866-20-70.
(254064)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр -
ста гра ђе вин ских ра -
до ва. 064/866-25-76,
013/361-601.
(254067)

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.
(254070)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, адап -
та ци је, за ме не, по -
прав ке. 013/331-657,
064/495-77-59.
(254092)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
ре но ви ра ње ку па ти -
ла, вен ти ли, сла ви не,
од гу ше ња ка на ли за -
ци је од мах. 061/193-
00-09. (254099)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР ра ди
ин ста ла ци је, по пра -
вља ста ре, по вољ но.
060/521-93-40.
(254156)

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.
(2541599)

КОМ БИ пре воз до
две то не, на ме шта ја
од рад ње до ку ће,
по вољ но. 064/290-
45-09, 061/348-20-
00. (254160)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће -
ње  дим ња ка, ко тло -
ва и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95.
(254224)

СЕ ЧЕ ЊЕ др ве ћа, кр -
че ње, ко ше ње, ва ђе -
ње па ње ва, фре зи ра -
ње ба ште. 064/196-
17-32. (254225)

ЛОКАЛИ

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ
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КЕ РА МИ ЧАР, ис ку -
сан, све вр сте ке ра -
ми чар ских ра до ва.
064/227-43-70.
(242215)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар. 351-073,
064/157-20-03.
(254214)

ПРЕ ВОЗ ро бе, ства -
ри, се лид бе – ком би -
јем 3.5 то не. Јо ца,
061/616-27-87.
(254214)

РЕ ЗИД БА во ћа, про -
фе си о нал но, дипл.
инж. Во ћар ства. Тел.
065/337-04-09.
(254246)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ, по -
прав ке, сер вис, ин -
ста ла ци је но вих про -
гра ма, одр жа ва ње,
чи шће ње, бр зо.
060/351-03-54.
(254244)

ЧА СО ВИ ен гле ског,
сви ни вои, про фе -
сор ка са ис ку ством.
По вољ но. 
062/760-036.
(254254)

ХО БЛО ВА ЊЕ, фу го -
ва ње, по прав ка и ла -
ки ра ње пар ке та као
и брод ских по до ва.
064/341-79-60.
(254262)

ПО ПРАВ КА, сто ла -
ри ја, бра ва ри ја, са -
ни та ри је, мон та жа
бој ле ра, шпро е та,
гре ја ча. Сло бо дан.
063/865-80-74.
(254270)

РА ДИ МО све фи зич -
ке по сло ве: ру ше ња,
оба ра ње ста ба ла, бе -
то ни ра ња, уто ва ри,
од но ше ње ства ри.
064/122-69-78. (254)

СЕ ЧЕ ЊЕ, оба ра ње
др ве та, мо же и др во
за рад. 064/195-31-
80, 063/831-56-86.
(254282)

ЧИ СТИ МО та ва не,
по дру ме и шут.,
061/321-77-93.
(254350)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ња ка на ли за -
ци је, адап та ци је ку -
па ти ла, сер вис, од -
мах. 064/586-85-39.
(254289)

ДУ БИН СКО пра ње
те пи ха. Пре воз бес -
пла тан. 302-820,
064/129-63-79.
(254295)

СЕ ЛИД БЕ, ка ми он -
ски, ком би пре воз,
еки па рад ни ка, од во -
зи мо не по тре бан на -
ме штај. 063/731-77-
67, 064/280-30-16,
013/236-77-34. Вла -
ди мир. (254263)

РА ДИ МО све гра ђе -
вин ске ра до ве, зи да -
мо ку ће од те ме ља
до кро ва. 064/206-
50-91, www.pangra-
djevina.rs (254298)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ и спре -
ма ње ста но ва.
061/412-44-50.
(254329)

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 ва ших про -
сла ва, до 100 ме ста.
063/892-00-07,
063/194-19-39. 

СЕ ЛИД БА, 1.000 ди -
на ра, мо гућ ност 
рад ни ка. 
063/174-77-69.
(250194)

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

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
дру ге ро бе, Пан че во-
да ље, це на до го вор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(253923)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ТВ ан те на, ау то-кљу -
че ва, аку-ба те ри ја,
ЦО 2 апа ра та, ри си -
ве ра, ау то-ра ди ја.
054/179-26-60.
(254050)

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.
(254059)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва -
ње, гип са ни ра до ви,
тер мо и зо ла ци ја, ла -
ми нат, ке ра ми ка, ма -
те ри јал, во да.
060/131-81-70.
(254076)

ГИПС, спу ште ни пла -
фо ни, пре град ни зи -
до ви, тер мо и зо ац ли -
ја, мо ле рај, ке ра ми -
ка, ма те ри јал.
060/131-81-70. 

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе мер це дес ка ми о -
ном, рад ни ци, по -
вољ но. Вук. 
063/278-117,
064/176-91-85.
(254088)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и
ка ми о ном, Вој во ди -
на, Ср би ја, са или
без рад ни ка. Нај по -
вољ ни је. Иван.
063/107-78-66.
(254222)

СЕ ЛИД БЕ ро бе и
ства ри ком би јем и
ка ми о ном, про фе си -
о нал но, еки па рад ни -
ка, све ре ла ци је по
Ср би ји, от куп на ме -
шта ја. Иван.
063/107-78-66.
(254222)

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.
(254238)

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.
(254154)  

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.  

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. 

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150

На осно ву од лу ке ди рек то ра Штам па ри је „6. ок то бар”

д. о. о. из Пан че ва, рас пи су је

ОГЛАС

1. ДИ ПЛО МИР НИ ГРА ФИЧ КИ ИН ЖЕ ЊЕР или ДИ -

ПЛО МИ РА НИ ТЕХ НО ЛОГ 1 из вр ши лац

2. РАД НИК У ПРО ИЗ ВОД ЊИ

(ССС– гра фич ка, елек тро тех нич ка или ма шин ска) 

2 из вр ши о ца

Ва шу при ја ву са рад ном би о гра фи јом мо же те нам

сла ти до 8 да на од об ја вљи ва ња огла са, на адре су: 

Штам па ри ја „6. ок то бар” д. о. о. Пан че во, Ул. Кај -

мак ча лан ска бр. 34

У скла ду са чла ном 63. став 2. За ко на о пла ни ра њу и

из град њи („Слу жбе ни гла сник РС” број 72/09, 81/09 –

ис прав ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-

УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) 

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА УР БА НИ ЗАМ, ГРА ЂЕ ВИН СКЕ,

СТАМ БЕ НО-КО МУ НАЛ НЕ ПО СЛО ВЕ  И СА О БРА ЋАЈ

О Г Л А Ш А В А
ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ 

      УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ

ТРИ СФЕ Р НА  РЕ ЗЕР ВО А РА У БЛО КУ 16 и 17 на к.п.

бр. 3526 и 3529/1 КО Вој ло ви ца у ком плек су  Ра фи не -

ри је  наф те  Пан че во,  из ра ђен од стра не ДОО „IBM

CONSULT” Beograd, Ул. Су бо тич ка број 23/2, под бро -

јем  про јек та УП-02/2017 од де цем бра 2017. го ди не, за

ин ве сти то ра НИС а. д. Но ви Сад, На род ног фрон та

12, Но ви Сад.

      Увид у Ур ба ни стич ки про је кат мо же се из вр ши ти

у згра ди Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе -

тра I, број 2 - 4 у Пан че ву,  у хо лу  VI спра та,  у Се кре -

та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му -

нал не по сло ве.  Ин фор ма ци је и сва оба ве ште ња о јав -

ној пре зен та ци ји  мо же те до би ти на те ле фон  013/351-

130,  кан це ла ри ја 610, у вре ме ну од 10 до 13 са ти, у

пе ри о ду  тра ја ња  јав не пре зен та ци је  од  7 да на, по чев

од 26. 01. 2018. го ди не.

      За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -

не ти при мед бе на На црт ур ба ни стич ког про јек та, за

вре ме тра ја ња јав не пре зен та ци је, у  пи са ном об ли ку,

Град ској упра ви гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур -

ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не  по сло -

ве, Трг кра ља Пе тра I, број 2 - 4, Пан че во.

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ЗЕ ЛЕ НИ ЛО”

ПАН ЧЕ ВО РАС ПИ СУ ЈЕ

К О Н К У Р С 
ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ПО СЛОВ НОГ 

ПРО СТО РА - ЛО КА ЛА

      Ло кал бр. 11, у ла ме ли 5, укуп не по вр ши не

10,52 м², на „Зе ле ној пи ја ци”, Ули ца Осло бо ђе ња

бб, по по чет ној це ни од 1.000,00 ди на ра по ме тру

ква драт ном.

      Ло кал бр. 13, у ла ме ли 1, укуп не по вр ши не

10,52 м², на „Зе ле ној пи ја ци”,  Ули ца Осло бо ђе ња

бб, по по чет ној це ни од 1.000,00 ди на ра по ме тру

ква драт ном.

      Ло кал бр. 9, у ла ме ли 7, укуп не по вр ши не 10,52

м², на „Зе ле ној пи ја ци”,  Ули ца Осло бо ђе ња бб,  по

по чет ној це ни од 1.000,00 ди на ра по ме тру ква -

драт ном.

      Ло кал бр. 6, у ла ме ли 9,  укуп не по вр ши не 68,50

м²,  (ОПРЕ МЉЕН - ДЕ ЛАТ НОСТ ПРО ДА ЈА РИ БЕ) на

„Зе ле ној пи ја ци”, Ули ца Осло бо ђе ња бб,  по по чет -

ној це ни од 1.000,00 ди на ра по ме тру ква драт ном,

(КОН ТАКТ ОСО БА 066/345-562, То ма Гли го рић).

      Рок за до ста вља ње по ну да је 8 да на од да на об ја -

вљи ва ња Кон кур са. Бли жи усло ви Кон кур са би ће ис -

так ну ти на огла сним та бла ма Рад не за јед ни це (Пан че -

во, Ди ми три ја Ту цо ви ћа 7-а), Роб не пи ја це „Ае ро -

дром” и Зе ле не пи ја це у Пан че ву.

У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи -

вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС” бр.135/04 и 36/09)

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

ОБА ВЕ ШТА ВА  ЈАВ НОСТ

      да је но си лац про јек та, Ене р го До ло во Че ти ри д. о.

о. Бе о град, Ули ца Иг ман ска бр. 15, под нео зах тев за

од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну

сре ди ну за пројекaт  Би о га сног по стро је ња за про из -

вод њу елек трич не енер ги је „Енер го До ло во Че ти ри”

на ка та стар ској пар це ли 11890/11 к. о. До ло во, на те -

ри то ри ји гра да Пан че ва. 

      Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о -

ца про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се кре -

та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не Град ске упра ве

гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 617, у

пе ри о ду од  26.  ја ну а ра до 05. фе бру а ра 2018. го ди не,

рад ним да ном од 10 до 14 са ти.

       По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве де -

ном ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах те вом.

23. ја ну а ра из не на да нас је на пу стио наш

дра ги

ЈО ВАН ЈО ВА НОВ

1955–2018.
Са хра на ће се оба ви ти 25. ја ну а ра, на Ста ром

пра во слав ном гро бљу у Пан че ву, у 13 са ти.

Ожа ло шће на по ро ди ца: син МАР КО, 

сна ја ТА ЊА, уну ке САН ДРА и ВА ЊА, 

се стра ДА НА и зет ЖИ КА

(130/254309)

По след њи по здрав на шем во ље ном

ЈО ВА НУ ЈО ВА НО ВУ

од се стре РУ ЖИ ЦЕ са си ном ДУ ШКОМ 

и уну ком НИ КО ЛОМ

(131/254310)

По след њи по здрав дра гом бра ту и уја ку

ЈО ВА НУ ЈО ВА НО ВУ

од се стре ВЕ РИ ЦЕ и се стри чи не МИ РЕ 

с по ро ди цом

(132/254311)

По след њи по здрав во ље ном бра ту и уја ку

ЈО ВА НУ ЈО ВА НО ВУ

од се стре ЉУ БИ ЦЕ, се стри ћа АТИ ЛЕ 

и ДА НИ Е ЛА и се стри чи не ЕНИ КЕ

(133/254312)

РА ДО СЛАВ МИ ЈА ТОВ
28. I 2011 – 28. I 2018.

Се ћа ње на те бе увек бу ди ле пе успо ме не.

Де лио си осмех и ша лу, за ни мљи ве при че из вој -

ске и мла до сти.

Фа лиш нам се дам го ди на, јер ни ко не ма вре ме -

на за раз го во ре. 

Ма ми не до ста јеш нај ви ше.

АН ЂА, ЗО РАН и МИ РА са тво јим уну ци ма
(129/254308)

20. ја ну а ра 2018. пре ми нуо је наш дра ги

БИ РО ЈО ЖЕФ
1928–2018.

Са хра на је оба вље на 23. ја ну а ра 2018, у 14 са ти, на вој ло вач ком
гро бљу.

Ожа ло шће ни: су пру га АН КА, син ЈО ШКА с по ро ди цом и ћер ка
ЉИ ЉА НА с по ро ди цом

(58/254117)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви, гип -
са ни + ла ми нат и фа -
са де. 063/766-62-01.
(254252)

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 (254222)

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.
(254222)

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.
(254222)

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
(254222)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћим све до чан ство
ОШ „Бран ко Ра ди че -
вић”, на име Сне жа на
Виц ков. (254000)

УСТУ ПАМ фик сни те -
ле фон ски број.
063/354-520.
(254061)

ПО ТРЕБ НА ма сер ка
за ре лакс опу шта ју ћу
ма са жу. По зив или
СМС. 061/298-96-69. 

ИНВ. ПЕН ЗИ О НЕР,
1968, тра жи же ну ра -
ди бра ка, стам бе но
си ту и ран. 065/672-
87-01. (254078)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
цен тру Зла ти бо ра,
по вољ но. 063/709-
44-97. (253421)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ма не
на Ко па о ни ку, ин тер -
нет ТВ, 45 м2, це на 35
евра за че ти ри од ра -
сле осо бе. 0657377-
86-58. (253990)

ЗЛА ТИ БОР, из да јем
апарт ман, цен тар,
пар кинг и ин тер нет,
ета жно гре ја ње, ка -
блов ска. Тел.
063/759-98-77.
(254090)

УСЛУГЕ

ТУРИЗАМ

РАЗНО
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ИШТВАН ЛЕ ЧЕИ
1975–2018.

„Ја знам да вре ме увек узме сво је и не знам што

би нас по ште де ло, али ме ни ево ни шта сем нас

дво је ни је вре де ло”

Су пру га ГА БРИ ЈЕ ЛА и ће ка ANNA
(60/2541249)

ИШТВАН ЛЕ ЧЕИ
Био си нај бо љи брат.

Брат ЛА ЈОШ и бра та нац

ЈО ЖИ КА

(61/254125)

ИШТВАН ЛЕ ЧЕИ
По след њи по здрав на шем
дра гом си ну.

Отац ЈО ЖЕФ и мај ка 
ТЕ РЕ ЗА

(63/254127)

ИШТВАН ЛЕ ЧЕИ

Оста ћеш за у век у мом ср цу.

Брат ЈО ЖИ

(64/254128)

ИШТВАН ЛЕ ЧЕИ
Оста ћеш за у век у на шим
ср ци ма.

Се стра ЕВИ КА
са фа ми ли јом

(65/254127)

ИШТВАН ЛЕ ЧЕИ
По след њи по здрав 
Pityuju.

ТА ЊА с по ро ди цом 
и ЛЕ ОН ТИ НА

(67/254131)

По след њи по здрав 

ЛЕ ЧЕИ ИШТВА НУ

1975–2018.

За у век смо из гу би ли ду го го ди шњег дру га, при ја те ља и до брог рад ни ка.

Ко лек тив „Finnet-inženjering”-a
(141/f)

По след њи по здрав дру гу и ко ле ги

ЛЕ ЧЕИ ИШТВА НУ

1975–2018.

од СЛО БЕ, БО ЖЕ, КА ПЕ ТА, АТИ ЛЕ, 

ГА ШПА РА и ПО ЛИ ЋА
(142/ф)

По след њи по здрав дра гом ко ле ги

ЛЕ ЧЕИ ИШТВА НУ

1975–2018.

од свих рад ни ка G. P. „Finnet-inženjering”-a
(143/ф)

21. ја ну а ра на пу сти ла нас је на ша во ље на

РАД МИ ЛА ПО ПО ВИЋ
1934–2018.

Оста ће веч но у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пруг ЖАР КО, син ДРА ГАН, сна ја  РАД МИ ЛА 
и уну ци ДУ ШАН и ТА МА РА

(113/254260)

РАД МИ ЛА 

ПО ПО ВИЋ

По след њи по здрав 

при ји од ШПИ РЕ

и ЉИ ЉЕ

(114/254260)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

ЈО ЦИ
од ДРА ГА НА ЈО ВИ ЋА

(134/254309)

По след њи по здрав бра -

тан цу

ЈО ВИ ЦИ
од тет ка ЉУ БИ ЦЕ 

с по ро ди цом
(137/254321)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 18. ја -

ну а ра 2018. го ди не пре ми ну ла 

ЕМИ ЛИ ЈА РАЈ ЧЕ ВИЋ
1919–2018.

удо ва Мом чи ла Рај че ви ћа
Са хра на је оба вље на 20. ја ну а ра 2018. на Ста ром
пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.
Ћер ка ЕМИ ЛИ ЈА, зет МИ О ДРАГ, уну ке СУ ЗА НА

и СНЕ ЖА НА с по ро ди цом
(46/254097)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 18. ја -

ну а ра 2018. го ди не пре ми ну ла 

ЕМИ ЛИ ЈА РАЈ ЧЕ ВИЋ
1919–2018.

удо ва Мом чи ла Рај че ви ћа
Са хра на је оба вље на 20. ја ну а ра 2018. на Ста ром
пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.
Уну ка ЈА СМИ НА, зет ЗО РАН и оста ла род би на и

при ја те љи
(47/254098)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

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

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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По след њи по здрав на шем Да не ту

ДА МИР БЕК ЧИЋ

Оста ћеш за пам ћен за у век.

Тво ји дру га ри: БАЋ КО, КА ЛЕ и БЛА ГА
(2/

ДА МИР БЕК ЧИЋ
Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тет ка ЈЕ ЛИ ЦА, се стра БО РИ СЛА ВА и брат ДЕ ЈАН 

с по ро ди цом

(23/254066)

За спао је, 17. ја ну а ра 2018. го ди не, мој Да не

ДА МИР БЕК ЧИЋ

1993–2018.

Дра ги мој, је ди ни мој си не, за тво ре на је све тлост у ду бо кој та ми и ска -

ме ње на веч на бол.

Љу би те тво ја ма ма ДА НИ ЈЕ ЛА

(28/254074)

По след њи по здрав дра -

гом

ДА НЕ ТУ

од ба ба ПА ВИ ЦЕ

(51/254105)

Ми ли наш Да не

ДА МИР БЕК ЧИЋ
14. V 1993 – 17. I 2018.

Из не на да си оти шао од нас, оста вив ши

ле пе успо ме не и див на се ћа ња на те бе.

Во ле те: твој уја  ПРЕ ДРАГ, ДРА ГА НА 

и ВЛА ДА НА

(52/254105)

Је ди ном уну ку

ДА МИ РУ БЕК ЧИ ЋУ
14. V 1993 – 17. I 2018.

Пр вој и нај ве ћој ра до сти, а са да нај те жој

и ве чи тој пат њи.

Во ли те тво ја ба ка ЗЛА ТА

(53/254105)

По след њи по здрав во ље ном бра ту

ДА МИ РУ

Бра те мој, ту го мо ја, пре ра но си оти шао и оста вио бол и

пра зни ну, ра ну у ср цу, не ве ри цу и ту гу ко ја не ће пре ста -

ти ни ка да.

То ли ко то га смо мо гли за јед но,

жи вот је био пред то бом...

По чи вај у ми ру бра те мој и не ка те ан ђе ли чу ва ју!

Во ли те твој брат БО БА
(55/254112)

По след њи по здрав во ље ном

ДА НЕ ТУ
По чи вај у ми ру дра го де те и не ка те ан ђе ли чу ва ју!

ДРА ГА НА

(56/254112)

По след њи по здрав

ДА МИ РУ БЕК ЧИ ЋУ
По чи ва ј у ми ру дра ги мој Да не.

Твој друг СА ЛЕ СТАН КО ВИЋ с по ро ди цом

(72/254140)

По след ње збо гом свом дра гом дру гу

ДА НЕ ТУ

БО ШКО
(79/254152)

По след њи по здрав дра гом

ДА НЕ ТУ

Ком ши је из Ну ши ће ве: ИЛИЋ, ВЕ ЛИЧ КОВ СКИ, МА ГЛО СКИ, 

ГО СТО ЈИЋ, СМИ ЛЕВ СКИ, СТЕ ФА НО ВИЋ, КРЕ ЈИЋ, БОЛ ДИ ЖАР,

ПАН ДУ РОВ, ДИ ВЉАН, РА МЉА НАЦ и БА НО ВИЋ

(89/251778)

ДА НЕ
По след њи по здрав на шем бра ту. 

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

ЈОВ КЕ и БАЛ ША

(116/254267)

ДА НЕ ТУ

по след њи по здрав од

ЦИ КИ ЈА, ДУ ЛЕ ТА, 

РИ СТЕ, БЛЕ КИ ЈА 

и НИЋ ПЕ

(127/254293)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

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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С ту гом и бо лом 18. ја ну а ра 2018, опро сти ли смо се од 

АН ЂЕЛ КЕ ЛА ЛИЋ МАР ТИ НОВ

Брат с по ро ди цом

(17/254057)

21. ја ну а ра за у век је усну ла у Го спо ду на -

ша во ље на

МИР ЈА НА МА ТЕ ЈИЋ

По до бр о ти ће мо те пам ти ти, с љу ба вљу

спо ми ња ти, не до ста ја ћеш нам!

МИЛ КА и МА ЈА

(30/

Мом Бу ле ту, мом ан ђе лу, мо јој се стри

МИР ЈА НИ Лу кић МА ТЕ ЈИЋ
Да нас ми је нај ту жни ји дан, оста ла сам без мо је

се стре, ус кра ће на за јед ну ве ли ку се стрин ску

љу бав. Док је по след ње ка пи кр ви у ме ни, оно ће

ку ца ти за те бе.

Хва ла ти на све му , ан ђе ле мој до бри.

У ве ли ком бо лу: се стра ЉИ ЉА НА, зет СТЕ ВА,

НИ НА, САН ДРА, ВЕЉ КО и ЧАР НА
(35/254085)

Пре ра но је пре ми нуо дра ги

ДА МИР БЕК ЧИЋ
С не из мер ном ту гом 
ЈО ВАН КА и ЛИ ДИ ЈА

БЛА ГО ЈЕ ВИЋ
(120/254275)

По што ва ном

МИ ЛА НУ 

ШЕ ВО

По след њи по здрав од

Шах клу ба „Ја бу ка”

(107/254242)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 19.

ја ну а ра 2018. го ди не пре ми ну ла на ша дра га

ДА РИН КА МИ ЛО ШЕ ВИЋ
1931–2018.

Са хра на је оба вље на 22. ја ну а ра 2018. го ди не.

С ве ли ком љу ба вљу, по што ва њем и за хвал но шћу би ће у ми сли ма

ње них нај ми ли јих.

Ћер ке ЉУ БИ ЦА и МИ ЛО МИР КА, зе то ви РА ДИ ША и ДРА ГАН,

уну чад ДРА ГА НА, ДАР КО и ЈЕ ЛЕ НА

(73/254143)

МИР ЈА НА МА ТЕ ЈИЋ
17. VIII 1953 – 21. I 2018.

Да све ан ђе о ске и зе маљ ске је зи ке знам, а

љу ба ви не мам, ни шта сам. И да имам моћ

го ре да по ме рам са мо сам пра по рац ко ји

зву чи и зво но ко је је чи, ни шта сам. 

Ма ма, мно го те во ли мо.

ЦЕ ЦА, ДУ ЛЕ, МА ТЕ ЈА и ИВАН

(38/254089)

По след њи по здрав нај дра жој ма ми, та шти

и ба ки

МИР ЈА НИ МА ТЕ ЈИЋ
17. VIII 1953 – 21. I 2018.

Ве ћи на ле пих ства ри у жи во ту до ла зи у
па ру. Мно го ру жа, зве зда, су мра ка и сви -
та ња, бра ће и се ста ра, дру га ра, при ја те ља
– али на чи та вом све ту са мо је јед на мај ка.

По но сни смо што си баш ти би ла на ша ма -
ма, та шта и ба ба.

Во ле те тво ји: ИВА НА, ДРА ГУ ТИН 
и ДУ ЊА

(37/254089)

По след њи по здрав 

ком ши ни ци МИ РИ

од ЉИ ЉЕ с по ро ди цом

(40/254090)

По след њи по здрав

МИР ЈА НИ МА ТЕ ЈИЋ
По след њи по здрав дра гој се стри и тет ки.

Веч но ожа ло шће ни: се стра ВЕ РА, зет ПЕ ЂА, 
се стри чи не СА ЊА и НА ТА ША и уну ка ВА ЊА

(41/254090)

По след њи по здрав 

ку ма МИ РИ

од ку мо ва РО МИЋ

(50/254104)

На шој дра гој

ба ба МИ РИ
Хва ла ти за не про спа ва не но ћи и што си нас то ли ко пу -
но и с љу ба вљу чу ва ла.

Тво ја ЗЛА ТА, ДУ ЊА, МА ТЕ ЈА и ИВАН

(39/254090)

По след њи по здрав ту жна ср ца

ЈА НО ШУ КУ ЗМИ ЋУ
1933–2018.

Су пру га НА ДА с по ро ди цом као и брат ЈО ЖИ 
с по ро ди цом и оста ла фа ми ли ја

(74/254146)

По след њи по здрав по -

што ва ном ку му

ЈА НО ШУ

КУ ЗМИ ЋУ

Веч но ће мо чу ва ти успо -

ме ну на те бе.

Тво ји ку мо ви: НЕ НАД 

и ОЛ ГИ ЦА

(75/254145)

По след њи по здрав ку му

ЈА НО ШУ 

КУ ЗМИ ЋУ

од ку ма МИ КЕ

(109/254245)

По след њи по здрав

ЈА НО ШУ 

КУ ЗМИ ЋУ 

ЈА НИ КИ

По чи вај у ми ру.

По ро ди ца ТОТ

(96/254206)

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

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.

Оста ли смо за теч ни ве шћу да је на ша ко ле ги ни ца оста -

ла без си на

ДА МИ РА БЕК ЧИ ЋА
Ко лек тив По љо при вред не шко ле 

„Јо сиф Пан чић” са у че ству је у бо лу

(138/ф)

20. ја ну а ра пре ми нуо је

наш

ЈА НОШ 

КУ ЗМИЋ

По чи вај у ми ру.

Тво ји: уну ка БО ЈА НА,

ћер ке РО ЗА ЛИ ЈА 

и ВЕ РО НИ КА и зе то ви

СА ВА и ЈО ШКА

(139/25427)

По след њи по здрав

ШУЋ РО 
ХА БИ БО ВИЋ

ШУ ЛЕ

1928–2018.
Ле ген до на ша, по чи вај у
ми ру. 

По но сни јер смо те
има ли: ћер ка ЈА СМИ НА

и уну ке МИ ЛИ ЈА НА 
и ГОР ДА НА

(98/254211)

По след њи по здрав дра гом

ДА НЕ ТУ

1993–2018.

Тет ка МА ЦА

(140/254334)

Ту жни смо, на пу сти ла

нас је

ЗОР КА 

СТАН КО ВИЋ

Ма ту ран ти Ви ше 

гим на зи је Пан че во

- 1948

(4/254021)

Че тр де се то днев ни по мен

дра гој се стри

ЂУ ЂИ

од по ро ди це 

ЂУ РИ ШИЋ

Во ље ни ни кад не уми ру.

(15/254047)
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СВЕ ТО ЗАР 

ЛА ЗА РОВ

25. I 2006 – 25. I 2018.

Увек ћеш би ти у ле пим

се ћа њи ма.

Нај ми ли ји

(34/2540893)

ЈА ЊА 

БО ДРО ЖИЋ

24. I 2001 – 24. I 2018.

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма и ми сли ма, јер

во ље ни ни ка да не уми ру.

Тво ји: су пруг ИЛИ ЈА,

син МИ ЛАН и ћер ка

МА РИ ЈА с по ро ди ца ма

(93/254192)

СЈЕ ЋА ЊЕ

СР ЂАН МЕ ДИЋ

2012–2018.

Уви јек ће мо те се сје ћа ти.

По ро ди це: МЕ ДИЋ, 

ЛА ЗИЋ 

и ВУ ЧЕ МИ ЛО ВИЋ

(104/254227)

МИ ЛОШ 

ЈА ШИН

30. I 1998 – 30. I 2018.

Сви ми има мо не ку сво ју

ти ши ну.

Ти ши ну ко ју не мо ра мо

об ја шња ва ти ни ко ме....

Тво ји: РАД МИ ЛА, 

СРЕ ДО ЈЕ и ТА ЊА

(105/254227)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛАН 

ВО ЈИ СА ВЉЕ ВИЋ

27. I 2001 – 27. I 2018.

За у век у на шим ср ци ма.

По ро ди ца 

ВО ЈИ СА ВЉЕ ВИЋ

(119/254271)

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.

3
У не де љу, 28. ја ну а ра 2018, у 11.30, да ва ће мо го ди шњи по мен на -
шој дра гој и во ље ној

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

учи те љи ца

1933–2017.

Вре ме ко је про ла зи не бри ше на шу ве ли ку ту гу и се ћа ње на те бе.
Би ла си све што кра си ве ли ке и пле ме ни те љу де. За у век ћеш би ти
у на шим ср ци ма и ми сли ма.

За то бом ту гу ју тво ји ко је си во ле ла: ћер ка МИ ЛА НА, 
уну ци КРИ СТИ НА и СТЕ ФАН и зет ТОМ

(136/254321)

24. ја ну а ра је три го ди не

без на ше ма ме

ЕВИ ЦЕ 

ДА МЈА НО ВИЋ

Би ла си и оста ла на ша је -

ди на љу бав, упор ност,

сна га и уте ха.

Тво је ћер ке ДУ ДА 

и ГО ГА са по ро ди ца ма

(144/2543439

Ја ко нам је жао што смо те из гу би ли

БРАН КО СА ВУ ЛОВ

За у век ћеш нам не до ста ја ти.

Тво ји: ћер ка СНЕ ЖА НА, зет ОГ ЊЕН и тво је

уну ке МА РИ ЈА и НА ТА ЛИ ЈА
(94/254197)

БРАН КО СА ВУ ЛОВ

1940–2018.
Наш во ље ни је пре ми нуо 21. ја ну а ра 2018, али

ће за у век жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га СТО ЈАН КА, син 

СТЕ ВИ ЦА, ћер ка СНЕ ЖА НА, зет ОГ ЊЕН, уну ци

АЛЕК САН ДАР, МИ ЛАН, МА РИ ЈА и НА ТА ЛИ ЈА

и оста ла род би на и при ја те љи
(62/254125)

С ве ли ком ту гом и бо лом оба ве шта ва мо род би ну

и при ја те ље да нас је 22. ја ну а ра 2018. го ди не,

на пу сти ла на ша дра га

ДА НИ ЦА ПА ВЛО ВИЋ
У ср цу те чу ва ју тво ји нај ми ли ји: ћер ка 

НА ТА ША, син СА ША, сна ја МА РИ ЦА, 

уну ка МАР ТИ НА, уну ци НИ КО ЛА и МАР КО 

и зет ПРЕ ДРАГ
(69/254134)

По след њи по здрав дра гој

при ји

ДА НИ ЦИ 

ПА ВЛО ВИЋ

од де ка МИ ЋЕ

(70/254134)

По след њи по здрав дра гој

ДА НИ ЦИ 

ПА ВЛО ВИЋ

од ком ши ја 

у Јо ва на Ри сти ћа 2

(71/254134)

20. ја ну а ра 2018. на пу сти ла нас је на ша дра га

ДЕ САН КА БА ЈО ВИЋ ДЕ СА

1942–2018.

Во ље ни ни кад не уми ру све док жи ве они ко ји их се се ћа ју.

Бес крај но ти хва ла за све што си нам пру жи ла.

Су пруг БО ШКО са си но ви ма, сна ја ма, 

уну ци ма и пра у ну ци ма
(48/254102)

ИЗ ЈА ВА ЗА ХВАЛ НО СТИ

док то ру Сте ви Сто ји ћу и док то ру Ђор ђе ви ћу,

као и ме ди цин ским се стра ма оде ље ња Кар -

ди о ло ги ја и Слу жби Хит не по мо ћи, на ве ли -

кој по жр тво ва но сти, ху ма но сти и бри зи о на -

шој во ље ној Де сан ки Ба јо вић.

По ро ди ца Ба јо вић
(49/254102)

По след њи по здрав дра -

гој ку ми

ДЕ СИ
По ро ди ца ЉУ БО ЈЕ ВИЋ

(54/254109)

По след њи по здрав по што ва ној при ји

ДЕ СИ БА ЈО ВИЋ

од при ја те ља ВИ ЦА НО ВИ ЋА

(78/254148)

ЈО ВИ ЦА БОЈ КО ВИЋ

1969–2018.

По след њи по здрав на шем ан ђе лу.

Од су пру ге БРАН КИ ЦЕ, си на МА РИ ЈА НА

и ћер ке МА РИ НЕ с по ро ди цом

(122/254284)

По след њи по здрав зе ту

ЈО ВИ ЦИ

од сва сти ке СЛА ВИ ЦЕ,

ба ђе БО БА НА и ЛУ КЕ

(123/254285)

По след њи по здрав дра -

гом зе ту

ЈО ВИ ЦИ

од та ста ПЕ РЕ и та ште

ВЕ СЕЛ КЕ

(124/254286)

ЈО ВИ ЦА 

БОЈ КО ВИЋ

По след њи по здрав 

нај бо љем те чи 

од ЈО КИ ЦЕ и ИВА НА

(125/254286)

ЈО ВИ ЦА 

БОЈ КО ВИЋ

По след њи по здрав 

бра ту од се стре 

ГОР ДА НЕ и бра та 

ЗО РА НА с по ро ди цом

(126/254288)

По след њи по здрав уја ку

ЈО ВИ ЦИ 

БОЈ КО ВИ ЋУ

од ДА НИ Е ЛА, ДА ЦЕ 

и ПЕ ТРЕ

(128/254303)
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По след њи по здрав 

БИ ЉА НИ ЂУ КИЋ

1960–2018.
Се дам да на ту ге и бо ла ко ји не пре ста је. Суд би на је хте ла да пре -
ра но на пу стиш сво је во ље не. Ста ла си на по ла пу та, ко јим си те жи -
ла. Те шка бо лест пре ки ну ла је Твој сан. Би ла си по нос свих нас, ко -
ји те не ће мо ни кад за бо ра ви ти. Би ла си при мер на фа кул те ту и на
свим по сло ви ма ко је си оба вља ла. Хва ла Ти за све што си учи ни ла
за нас. По што ва ла си нас цео жи вот, за ко је Ти ду гу је мо још јед -
ном хва ла. Не ка Ти је веч на сла ва.

Тво ји не у те шни: те та НА ДА и те ча ВУ ЈА ДИН

(11/254038)

БИ ЉА НА 

ЂУ КИЋ

Част ми је што си ми би -

ла се стра.

ЈА СМИ НА ИЛИЋ 

с по ро ди цом

(29/254077)

У не де љу, 28. ја ну а ра, у

11 са ти, на Ста ром пра во -

слав ном гро бљу, одр жа -

ће мо по лу го ди шњи по -

мен на шој дра гој 

МИ ЛИ ЦИ

ТАН КО

1940–2017.

С по што ва њем 

и љу ба вљу су пруг 

ПЕ ТАР и ћер ке ЗИ ТА 

и ЛА НА с по ро ди ца ма

(80/254155)

1. фе бру а ра 2018. да ва ће -

мо тро го ди шњи по мен

ИВИ ЦА ДО ДИЋ
7. IX 1966 – 1. II 2015.

Све нам ви ше не до ста -

јеш.

Мај ка РУ МЕ НА,

су пру га СЛА ВИ ЦА,

ћер ке ДА ЈА НА 

и НИ КО ЛИ НА

(81/254158)

1. фе бру а ра 2018. да ва ће -

мо тро го ди шњи по мен

на шем  во ље ном

ИВИ ЦИ 
ДО ДИ ЋУ

7. IX 1966 – 1. II 2015.
У ср цу те но се и од за -

бо ра ва чу ва ју: мај ка
РУ МЕ НА и бра ћа 

СРЕЋ КО и ЉУ БИ САВ

(82/254158)

ЂУ РА 

НЕ СТО РОВ

1. II 2017 – 1. II 2018.

Дан по дан и про ђе го ди на

пу на ту ге, бо ла и са мо ће. 

И да ље ту гу ју за то бом:

су пру га ЈЕ ЛА са де цом

и пра у ну ком 

НЕ МА ЊОМ ВЕЉ КО ВИЋ

(84/254162)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

ЂУ РА
НЕ СТО РОВ

Вре ме про ла зи, али бол и
ту га оста ју.

Су пру га ЈЕ ЛА, ћер ка
ЗО РИ ЦА, зет 

ДРА ГО СЛАВ, уну ци 
ВЕ СНА, БРА НИ СЛАВ 
и ЈЕ ЛЕ НА и пра у нук

НЕ МА ЊА
(85/254612)

28. ја ну а ра 2018. го ди -

не, у 11 са ти, на Но вом

гро бљу, да је мо че тр де -

се то днев ни по мен

МИР КУ 
АЛА ВА ЊИ

Вјеч но ћеш би ти у на -
шим ср ци ма.

Су пру га ЗО РА и ћер ка
БАР БА РА с по ро ди цом

(88/254174)

27. ја ну а ра је твој 70. ро -

ђен дан, дра ги наш Пи пи

МИ О ДРАГ 

ЈЕ ЗДИ МИ РО ВИЋ

МИ ША

1948–1995.

И сад те ви ди мо рас по ло -

же ног и на сме ја ног. Та -

кав ћеш жи ве ти у на шим

ср ци ма за у век.

Се стра НА ДА 

и зет ДУ ШАН

(95/254203)

СЕ ЋА ЊЕ

СА ВО 

РАТ КО ВИЋ

29. XII 2000 – 29. I 2018.

С љу ба вљу и 

по што ва њем тво је 

се стре: МИ ЛА, ЦА НА 

и ДО БРА с по ро ди ца ма

(97/254210)

Во ље ном

ДУ ША НУ 
ЗЕЉ КО ВИ ЋУ

У ср цу те чу ва ју ВЕ СНА,
ДЕ ЈАН, ДУ ШАН

и ДРА ГАН
(101/254220)

Про шло је пет го ди на от -

ка ко ни је с на ма

ДУ ШАН 

ЗЕЉ КО ВИЋ

Го ди не про ла зе, а бол је

и да ље иста. 

Во ле те: су пру га АНА,

ћер ка ДУ ШАН КА

и уну ка АНА

(102/254221)

СЕ ЋА ЊЕ

ДО БРИ ЛА 

СА ВИЋ

12. I 2014 – 12. I 2018.

Вре ме про ла зи, а ту га и

се ћа ње на те бе оста ју.

Тво ји нај ми ли ји

(103/254226)

РА ДО ВАН КА

СТА НОЈ КОВ СКИ

Ту жно је без те бе сва ко -

га да на све ви ше и ви ше.

Не у те шне се стре НА ДА

и ЈО ВАН КА

(106/254231)

29. ја ну а ра на вр ша ва ју се две го ди не од смр ти

во ље ног су пру га, оца и де де

РА ДО СА ВА НИ КО ЛИ ЋА
1. III 1943 – 29. I 2016.

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји: ЂУЛ КА, МИР ЈА НА, ВЕ РА, ВЛА ДИ МИР 

и ЈЕ ЛЕ НА
(110/254250)

У не де љу, 28. ја ну а ра 2018. го ди не, у 12 са ти, да -

ва ће мо го ди шњи по мен на шем дра гом

РА ДО СЛА ВУ СТО ЈА НО ВИ ЋУ
Мно го нам не до ста јеш. Без те бе ни шта ни је као пре.

С љу ба вљу и ту гом чу ва ју успо ме ну на те бе 

за у век тво ји: су пру га ГО РИ ЦА, син ДА ВОР, 

ћер ка ДА НИ ЈЕ ЛА с по ро ди цом 

и се стра ВЕ РА с по ро ди цом
(111/254257)

РАДОВAНКА

СТА НОЈ КОВ СКИ

31. I 2018.

Го ди ну да на те не ма с

на ма, али си нам још ту,

у ср ци ма.

Тво ја де ца

(115/254264)

СЕ ЋА ЊЕ

БО РИ СЛАВ ИВ КО ВИЋ
31. I 2007 – 31. I 2018.

По ро ди ца ТО ПА ЛО ВИЋ

(117/254268)

На шем дра гом и не за бо ра вље ном су пру гу и та ти

БО РИ СЛА ВУ ИВ КО ВИ ЋУ
31. I 2007 – 31. I 2018.

С по што ва њем, љу ба вљу и за хвал но шћу, из у зет -

ном чо ве ку ко ји нам је увек био осло нац. 

Тво је: БЕ БА, БО КА, МИ ЛИ ЦА и ГО ГА
(118/254268)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

МИР ЈА НА СРЕ ТЕ НО ВИЋ
28. I 2017 – 28. I 2018.

Би ла си ве ли ки бо рац, на ше све...

Мно го нам не до ста јеш...

У ср цу те чу ва ју тво ји нај ми ли ји: су пруг 

СЛО БО ДАН и ћер ка СТА НИ СЛА ВА
(31/254081)

23. ја ну а ра је три де сет

пет го ди на от ка ко ни је с

на ма

ЗОР КА КЕ СИЋ
из Омо љи це

Унук МИ ЛАН ЛЕ ПЕ ДАТ

с по ро ди цом

(32/2013)

ПО МЕН

МИ ЛЕ ТА ПА ВЛОВ

2009–2018.

Про шло је де вет ту жних го ди на от ка ко ни си с

на ма.

Тво ји нај ми ли ји
(135/254318)

Дра гом и во ље ном су пру гу, оцу, све кру и де ди

МИ ЛА НУ ВУ КИ ЋЕ ВИ ЋУ
1935–2018.

По след њи по здрав од су пру ге МИ ЛИ ЦЕ, си на СА ВЕ,
сна је ДА НИ ЈЕ ЛЕ и уну ке МА ШЕ

(24/254068)

По што ва ном

МИ ЛА НУ 

ВУ КИ ЋЕ ВИ ЋУ

1935–2018.

по след њи по здрав од

по ро ди це ЦА РАН

(25/254069)

26. ја ну а ра 2018. на вр ши ло се де сет го ди на од

смр ти на ше мај ке

ГРО ЗДА НЕ ПА ВЛОВ

С љу ба вљу и по што ва њем ћер ке БРА НИ СЛА ВА

и ЈЕ ЛЕ НА с по ро ди ца ма
(45/254096)
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СЕ ЋА ЊЕ

ВЛА ДИ СЛАВ

ДРА ГО ЈЕ РАЦ

2009–2018.

Де вет бол них го ди на, ка -

да су те од не ле ки шне ка -

пи. 

У на шим ср ци ма оста ла

су се ћа ња. Мо ре ту ге и

бо ла.

Тво ја по ро ди ца

(3/254020)

МИ ЛАН КА 

СУ ВА ЧАР

Про шло је је да на ест го -

ди на, у на шим ср ци ма

оста јеш за у век.

Тво ји нај ми ли ји

(14/254045)

28. ја ну а ра 2018. је го ди -

ну да на од смр ти

МИ ЛО ША
ЗА РИ ЋА

Ни ка да те не ће мо за бо -
ра ви ти.

Су пру га ЗОР КА, син
НЕ ЂО, уну ке МИЛ КА 

и БИ ЉА НА 
и унук МИ ЛОШ

(18/254058)

Се ћа ње на на ше дра ге

ЈО ВА НО ВИЋ

ЉИ ЉА НУ                        ЈЕ ЛЕ НУ
2011–2018. 2003–2018.

За у век ће те би ти у на шим ср ци ма.
Ва ши нај ми ли ји

(21/254062)

СЕ ЋА ЊЕ

АЦА  

КО ДРА НОВ

25. I 2011 – 25. I 2018.

Ра до те се се ћа мо.

По ро ди ца

(26/254071)

СЕ ЋА ЊЕ

28. I 2003 – 28. I 2018.

СА ВА 

ВУ ЈА КЛИ ЈА

Вре ме про ла зи, а се ћа ња

на те бе оста ју.

Тво ји нај ми ли ји

(27/254073)

28. ја ну а ра 2018. го ди не, у 11.30, на Но вом гро бљу, да је мо го ди -

шњи по мен мај ци

МИЛ КИ ФИ ЛИ ПО ВИЋ

1946–2017.

Про шла је ту жна и ду га го ди на от ка да ни си с на ма!

Жи ве ћеш веч но у ср ци ма сво јих ро ђе них!

Си но ви ДЕ ЈАН и НЕ НАД, сна је СНЕ ЖА НА и СЛА ВИ ЦА 

као и уну ци ТЕ О ДО РА, ФИ ЛИП, АН ДРЕЈ и ЛУ КА

(42/ф)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГИ ЊА

ШТАМ ПИЋ

1938 – 31. I 2017.

ВЕ РА и СИ НИ ША

(43/254091)

Се ћа ње на на шу сна ју

ДРА ГИ ЊУ

ШТАМ ПИЋ

1938 – 31. I 2017.

ФА НИ, ЛИ ДИ ЈА 

и КЕ КА с по ро ди ца ма

(44/254092)

Дан по дан... су зом по чи ње, су зом за вр ша ва...

Го ди шњи по мен на шем дра гом

МИ ЛО ШУ МАР КО ВИ ЋУ

да ва ће мо 28. ја ну а ра 2018, у 11.30, на Но вом гро бљу у Пан че ву.

По ро ди це МАР КО ВИЋ, РА ДО НИЋ, ВУ ЈА НО ВИЋ 

и ку мо ви МА ТА РУ ГА

(59/254118)

IN MEMORIAM

СЕН КА ВУ КО ВИЋ
30. I 2017 – 30. I 2018.

По мен ће се одр жа ти у су бо ту, 27. ја ну а ра, у 11 са ти, на Ста ром
пра во слав ном гро бљу. Успо ме не на тво ју до бр о ту, сна гу, љу бав и
пле ме ни тост ажи ве у сва ком на шем да ну.

Тво ји нај ми ли ји

(66/254128)

БО РИ САВ

ЖИВ КО ВИЋ

28. I 2017 – 28. I 2018.

С љу ба вљу и по што ва -

њем жи ве ћеш у на шим

се ћа њи ма.

Тво ја по ро ди ца

(77/254147)

Дра ги та та

МИ ЛОШ 

ЗА РИЋ

21. VI 1940 – 2. II 2017.

Го ди на про ла зи, ал’ бол и

ту га у ср цу за у век оста је.

Ћер ка МИЛ КА 

с по ро ди цом

(86/254169)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГУ ТИН 

ПЕ ЧЕ НИ ЦА

25. I 2000 – 25. I 2018.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(91/254184)

Че тр де се то днев ни по мен би ће у су бо ту, 27. ја ну а ра, у 8 са ти, на

Ста ром пра во слав ном гро бљу 

ГО РАН ГРА БУН ЏИ ЈА

Не у те шни ро ди те љи, се стра, де вој ка, ба ке и де да 

и оста ла род би на

(76/254146)

30. ја ну а ра на вр ша ва ју се две го ди не од смр ти

на шег дра гог

ВЕ СЕ ЛИ НА ВУ ЈА НИ ЋА

1925–2016.

Вре ме про ла зи, се ћа ње и ту га оста ју.

Син ЛА ЗАР и сна ја СА ЊА
(87/254172)

28. ја ну а ра на вр ша ва ју се две ту жне го ди не от -

ка ко ни је с на ма наш во ље ни

ФРА ЊА КЕЛ ЦЕР

1933–2016.

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

те бе.

По ро ди ца
(108/254243)

СТАН КО ВИЋ

МИР СА                         РА ДО ВАН
2016–2018. 2002–2018.

Чу ва мо вас од за бо ра ва.
Ћер ке БЛА ГИ ЦА, МИ РА, ЗО РИ ЦА и СНЕ ЖА НА

(100/254216)

БОР КА

РАД МИ ЛА                      СЛО БО ДАН
1990–2018. 1998–2018.

Чу ва мо вас од за бо ра ва.
Син БО РИ ВОЈ и сна ја СНЕ ЖА НА

(99/254216)

Да до мо ја

МИЛ КА ФИ ЛИ ПО ВИЋ
28. I 2017 – 28. I 2018.

Ова кву те пам тим за у век.
Сре ћем те у сно ви ма, чу вам у пре ле пим успо ме на ма. 

Тво ја да да ЉИ ЉА
(112/254259)
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ПО МЕН

БРАН КА ЈО ЈИЋ
28. I 2013 – 28. I 2018.

Ми ла на ша Бран ка, веч но ћеш жи ве ти с на ма.

Хва ла ти на без гра нич ној и не се бич ној љу ба ви ко ју си нам пру жи -

ла. По но сни смо што смо те има ли.

Тво ји: мај ка ЖИВ КА, син ГОЈ КО, су пруг ПЕ ТАР и брат МИ ЛАН 

с по ро ди цом

(9/232490)

ПЕ ТАР СТО ЈИ СА ВЉЕ ВИЋ
28. I 2008 – 28. I 2018.

Де сет го ди на тра жим те у сва кој ми сли и сит ни -

ци. Суд би на је хте ла да ме пре ра но на пу стиш,

али тво ја до бр о та и ве ли ка љу бав веч но ће оста -

ти у мом ср цу. 

Ни кад те не ће да ти за бо ра ву тво ја ВУ КА
(5/254024)

Дво го ди шњи по мен ку ми

МА РИ ЈИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

Веч но ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

Ку мо ви: ЛЕН КА, СТЕ ВА

и РА ДА

(7/254030)

МИ ЛЕ ТА 

КА ШИ КИЋ

1938–2015.

Жи виш у на шим ср ци ма.

По ро ди ца

(8/254031)

27. ја ну а ра 2018. да ва ће мо го ди шњи по мен на -

шем

СЛО БО ДА НУ ЦВЕТ КО ВИ ЋУ

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

те бе.

Су пру га ДРА ГИ ЦА и ћер ка НА ТА ША 

с по ро ди цом
(10/254037)

IN MEMORIAM

31. ја ну а ра 2018. на вр ша -

ва се три на ест го ди на од

смр ти на ше дра ге

БРА НИ СЛА ВЕ

ВУ КАЈ ЛО ВИЋ

рођ. Иса ко вић

С љу ба вљу по ро ди ца

(12/254041)

У че твр так, 25. ја ну а ра 2018. го ди не, на вр ша ва

се че тр де сет да на от ка да ни је ме ђу на ма

у на ма на ша дра га

ЛУД МИ ЛА КО ВА ЧЕ ВИЋ

1937–2017.
С љу ба вљу и по што ва њем успо ме ну на те бе чу ва -

ју тво ји нај ми ли ји.

Син БРА НИ СЛАВ и кћер ка СА ЊА с по ро ди ца ма
(13/254049)

Го ди шњи по мен на шем

ШВА БИ

Тво ја по ро ди ца
(16/254056)

Две го ди не је про шло

без на ше уј не, снај ке и

шур ња jе

МА РИ ЈЕ 

ЈО ВА НО ВИЋ

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

По ро ди ца КА ЛИ НИЋ

(19/254062)

Две го ди не от ка ко ни је с

на ма

МА РИ ЈА 

ЈО ВА НО ВИЋ

2016–2018.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји: ВИК ТОР и СА ША

(20/254026)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ХАЈ ЛОВ

БО СИЉ КА               СТЕ ВАН
1929–2004.                          1921–2008.

СТАН КО, МИ МА, СО ЊА и ЕМА
(22/254063)

5. фе бру а ра је го ди на от -

ка ко ни је с на ма

СЛО БО ДАН

ЦВЕТ КО ВИЋ

Ком ши је: СТО ЈАН, 

МИ ЋО, РА ДА, 

НЕ МА ЊА и МИ ЛОШ

(1/254009)

НИ КО ЛИЋ

НА ДА                        ДО БРИ ВОЈ
2015–2018. 2005–2018.

За у век у на шим ср ци ма.
Ћер ке ЉИ ЉА, ВЕ РА, ВЕ СНА и МА РИ ЈА 

са сво јим по ро ди ца ма
(33/254082)

СЕ ЋА ЊЕ

ПО ЉАК

МАР ГА РЕ ТА МИ ХАЈ ЛО
Про шло је већ де вет на ест го ди на.

С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди ца

(36/254087)

СЕ ЋА ЊЕ

ДИ МИ ТАР
ЗА ГО РАЦ

27. I 1999 – 27. I 2018.
Ваши најмилији

(6/234326)

СТЕ ВАН 

ЗА ГО РАЦ
1987–2018.

ЈЕ ЛЕ НА

ЗА ГО РАЦ
2002–2018.

26. ја ну а ра 2018. на вр ша ва ју се три го ди не от ка -

ко ви ше ни је с на ма наш дра ги

СЛА ВО ЉУБ ТО МИЋ МИ ЋА

Го ди не без те бе ни су убла жи ле на шу ту гу. Увек

ћеш нам не до ста ја ти.

Тво ји нај ми ли ји
(57/254111)

СЕ ЋА ЊЕ

ОЛ ГА МУР ГИН

2000–2018.
С љу ба вљу и по што ва њем тво ји нај ми ли ји

(68/254132)

САН ДА ТРАЈ КО ВИЋ
30. IX 1929 – 25. I 2008.

За у век у на шим ср ци ма.

Ћер ка СТОЈ НА и син

СТО ЈА ДИН

(90/254183)

28. I 2008 – 28. I 2018.

Де сет ту жних го ди на от -

ка ко ни си с на ма

ПЕ ТАР 

СТО ЈИ СА ВЉЕ ВИЋ

ПЕ ПИ

По ро ди це ША ЈИЋ 

и ДРА ГИЋ

(92/254190)

Се ћа ње на на ше дра ге

СТОЈ КО ВИЋ

ЗЛА ТИ БОР        МИ ЛИ ЦА

1932–2014.                     1933–2015.

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

ну на вас.

Ћер ке МИЛ КА и ДИВ НА с по ро ди ца ма

(83/254159)

На исти дан, 27. ја ну а ра, пре ста ла су да ку ца ју

ср ца на ших нај дра жих

ПЕ РО ВИЋ

РУ ЖА               др МИ О ДРАГ

1933–2007. 1930–2014.

Успо ме ну на вас чу ва ју: ћер ка БО БА и унук

ЂОР ЂЕ
(121/254283)



ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања)  . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208

ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3370-031, 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

При у шти те парт не ру ро ман ти -
чан из ла зак. Одав но се ни сте
ова ко до бро осе ћа ли. По ве ћан
при лив енер ги је и до дат на за ра -
да да ће вам ве тар у ле ђа да убр -
за те ре а ли за ци ју сво јих пла но ва.

Кад тро ши те, не зна те да ста не -
те, све вам је нео п ход но. Има ће -
те не су гла си це с парт не ром, па
раз ми сли те о на ред ним ко ра ци -
ма. До бро је да су вам зве зде
на кло ње не за сва ки вид за ра де,
па чак и за до би так у игра ма на
сре ћу.

При лив нов ца ни ове не де ље не -
ће би ти ве ли ки, чак ни оно ли ки
ко ли ки сте пла ни ра ли. Пре ви ше
при ча те и са ми се би за тва ра те
мно га вра та. Сми ри те се. Ни шта
не мо же на бр зи ну. Бу ди те са мо
по сма трач и пу сти те да не ки љу ди
са ми по ка жу пра во ли це.

Ис ко ри сти те при ли ке ко је вам
при сти жу ових да на. Об у здај те
же љу за тро ше њем јер вам се
мо же до го ди ти да упад не те у ве -
ли ке ду го ве. Пси хич ки сте ја ки,
па ко нач но ре ши те свој емо тив ни
ста тус.

Сле ди те сво ју ин ту и ци ју, али и
по са ве туј те се с не ким. По ма ло
сте бр зо пле ти и пре ви ше бур но и
буч но ре а гу је те кад не иде ка ко
сте пла ни ра ли. Не пра ви те од ко -
мар ца ма гар ца. Јед но став но се
стр пи те.

Ор га ни зо ва ни сте и спрем ни
да де лу је те у сва ком тре нут ку.
Има те мно го по зи ва за из ла ске,
али до бро се ор га ни зуј те да се не
би сте пре фор си ра ли. Про блем с
фи нан си ја ма је са мо при вре мен,
јер већ кра јем сед ми це сти же по -
тре бан но вац.

Про сто си ја те ове сед ми це, а то
за до вољ ство вам се ви ди и на
ли цу. Ко ји год по сао да вам се
по ну ди, не од би јај те га, чак и ако
зах те ва пу то ва ње. Ка кав год да
вам је ста тус, пред ва ма је од ли -
чан љу бав ни пе ри од.

Мо же те оче ки ва ти за ра ду од
свог хо би ја, али она мо же сти ћи
и за јед но с до ла ском не ко га из
ино стран ства. Ре ша ва те круп не
ства ри ове сед ми це и пред ва ма
је из у зет но по во љан пе ри од за
по сао и за фи нан си је. Не за у ста -
вљи ви сте.

Ис ко ри сти те по моћ при ја те ља
да до ђе те до осо бе до ко је вам је
ста ло. Све је на ва шој стра ни да
поч не јед на ле па љу бав на при ча.
Пре мо ре ни сте, али не ма те вре -
ме на за од мор. До бра по слов на
по ну да, ве ћа за ра да и по слов ни
пут.

Ако има те не ке ту жбе у ве зи с
по слом ко је сте по кре ну ли пре
не ко ли ко ме се ци или чак го ди на,
оче куј те по зи тив не ве сти до кра -
ја ове не де ље. Мно ги се тру де да
вас из нер ви ра ју, али оста ни те
хлад ни и при бра ни. Вре ме ра ди
за вас. Па зи те шта пот пи су је те.

Не на ва љуј те на парт не ра да
вам ка же шта га му чи – кад за то
до ђе вре ме, ви ће те пр ви са зна -
ти. Не ке по слов не по ну де од ра -
ни је по но во ће би ти ак тив не. У
сти сци сте с нов цем, али по сто ји
мо гућ ност не ке ста ре на пла те.
Ви сте Ри ба, за то пли вај те.

Би ло ка ква вр ста са рад ње са
стран ци ма до но си вам мо гућ ност
да до бро за ра ди те. Без об зи ра на
то да ли је по сре ди на пла та ду го -
ва или кре дит – до би ја те но вац.
Па мет но га ис ко ри сти те. Ма ње
пре прав ке у стам бе ном про сто ру.
Кон тро ли ши те при ти сак.

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 но ве
29. де цем бра: Во ји на  и Стра хи њу – Ма ри ја и Ми ро Па о вић.

До би ли ћер ку
25. де цем бра: Ми њу – Да ни је ла и Сте фан Ра до ва но вић, Иси до ру – Мир ја на Јо ва но вић Зец и

Имре Зец, Те ре зу – Да ли бор ка и Дар ко Ре љин, Ан ђе лу – Дан ка и Сте ван Ан ђе лић; 26. де цем бра:

Ду ши цу – Ива на и Но ви ца Јо вић, Ану – Бран ка и Не над Слав ко вић;  28. де цем бра: Со фи ју – Гор -

да на и Не над Су бин, Ве сну – Да ни је ла и Не над Ур су лић, На ђу – Сне жа на и Ро до љуб Јан ко вић, Ти -

ја ну – Дра га на Ни ко лић и Зо ран Цвет ко вић; 30. де цем бра: Ми ли цу – Ана и Мла ден Жу нић; 2. ја -

ну а ра: Ни ну – Ви шња Мо снак и Пе тар Чи пак; 5. ја ну а ра: Ви шњу – Дан ка и Бо жо Пе ја ко вић;  10.

ја ну а ра: Ста шу – Ива на и Бран ко Ву ко вић; 11. ја ну а ра: Да ни цу – Би ља на и Бла го је Шур ба то вић;

12. ја ну а ра: Ли вију – Ју лиа и Ати ла Ереш; 14. ја ну а ра: Со фи ју – Не да и Дра ган Пу ти ца.

До би ли си на
20. де цем бра: Алек се ја – Да ни је ла Фи ли по вић и Мар ко Ран ко вић; 22. де цем бра: Но ва ка – Ве сна

Ми трић и Не над Ћи рић; 25. де цем бра: Мар ти на – Ми ло са ва и Мар тин Циц ка; 27. де цем бра: Ми хај -

ла – Би ља на и Бо бо Ву ја то вић; 29. де цем бра: Ти мо те ја – Ма ри а на и Да мир Ме ћа вин; 30. де цем -

бра: Те о до ра – Сла ђа на и Сло бо дан Пе тро вић;  31. де цем бра: Ра до ва на – Ма ри ја на и Ни ко ла Спа -

сић, Ду ша на – Ива на и Ра ди во је По по вић; 2. ја ну а ра: Јо ва на – Сне жа на и Зо ран Гли шић; 4. ја ну а -

ра: Ва си ли ја – Ма ри ја на и Алек сан дар Ђор ђе вић, Да мја на – Кор не ли ја Рај ков и Вла ди мир Ста ни са -

вље вић, Не дељ ка – Ани те Шке и Вла сти слав Бо бош;  8. ја ну а ра: Ни ко лу – Мир ја на и Мар ко Јо ва но -

вић, Ву ка ши на – На та ша Ја ћи мо вић и Ср ђан Јан ков, Бе ни та – Ва лен ти на Кр стев ски и Слав ко Кр стев;

9. ја ну а ра: Сте фа на – Ми ре ла Ре са но вић и Пе тар Пе тро вић, Пе тра – Еми ли ја Ба ро и Сло бо дан Уро -

ше вић; 10. ја ну а ра: Алек су – Је ле на и Ми лош Пет ко вић, Ог ње на – Аме ла Ку че вић и Не ма ња Ми ја то -

вић; 11. ја ну а ра: Ог ње на – Ми ле на и Влат ко Ко вар чик, Де спо та – Јо ва на Бла го је вић и Са ша Лу кић,

Ми ља на – Ма ри ја на Си би нац и Ми ро слав Пе јо вић; 14. ја ну а ра: Жељ ка – Ре на та и Слав ко Мун ћан. 

ВЕН ЧА НИ

14. ја ну а ра: Дра га на Ко ра ћев и Пе тар Стој ков, Ка та ри на Жив ко вић и Бра ни слав Ра ди че вић; 18.

ја ну а ра: Бор ка Но ва ков и Го ран Ва сић, Си мо на Ка у ља и Алек сан дар Сте фа но вић, Је ле на Илић и

Ми лош Жи ва но вић, Бо ја на Чуч ко вић и Алек сан дар Ма рин ко вић, Јо ва на Пе тро вић и Мар ко Да мја -

нов и Бо ја на Ћу кић и Бо шко Гру јић.

УМР ЛИ

11. ја ну а ра: Сла во мир Јо ва нов (1939); 12. ја ну а ра: Кон стан ца Па у нов (1948), Љу ба Кар лаш

(1949), Аца Пе тро вић (1939), Све тла на Ан то ни јев (1942), Ђор ђе Ба бин (1932), Си ма Трај ко вић

(1944), Са ван Са ва но вић (1945), Дра го слав Ба бић (1937); 13. ја ну а ра: Ста на Цвет ко вић (1950),

Сте ван Ша рен га ћа (1941), Зор ка Стан ко вић (1928); 14. ја ну а ра: Сто јан ка Пе ри шић (1940), Цвет -

ко Ђу рић (1927), Зо ран Ри стић (1964), Спа сен ка Не ме чек (1961), Сма лај Сул (1952), Мил ка Оро -

зо вић (1933), Спа со је Јо шић (1932); 15. ја ну а ра: Ра во си је Те о до ро вић (1919), Фло а реа Пе рин

(1948); 16. ја ну а ра: Бо рис Ма рин ко вић (1941), За гор ка Ку ла у зов (1933), Ма ри ја Ђу кић (1930); 17.

ја ну а ра: Да ни ца Су ша (1927), Да мир Бек чић (1993), Ла зар Ца ран (1935), Бран ка Но во са ве лић Та -

со вац (1935); 18. ја ну а ра: До рел Бо ља нац (1961), Еми ли ја Рај че вић (1919).  

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕ ШЕ ЊА – Бе ла укр ште ни ца: за ба ви ште, ала ба стер, Ми ра, фа за,
Инд, ша пе, са, Да хи ја, а, ве ран, в, Обе рон, ри, Един, кец, марш, ио ле,
Ера то стен, за на тли ја. Ис пу њаљ ка: Јур се нар, алер ге ни, ра се ја ње,
Кру ше вац, об у ста ва, Ка ра ка ла, бо ро ви на (ко нач но ре ше ње: Сер геј
Ше ста ков). Су до ку: 729146583, 315987462, 864235179, 276459831,
951863724, 438721956, 547392618, 682514397, 193678245. Ана грам:
„Сен ке над Бал ка ном”.АНАГРАМ

ТВ СЕ РИ ЈА РТС-а (+ Н)

КАН ДА

БОЛ НЕ МА СКЕ

СУДОКУ

2 9 4

1 6 2

8 5 1

7 4 3

9 6 4

3 1 5

7 3 8

6 8 9

7 2 4

ИСПУЊАЉКА

1

2

3

4

5

6

7

Ре чи су са ста вље не од сле де -

ћих сло го ва: А, БО, БУ, ВА,

ВАЦ, ВИ, ГЕ, ЈА, ЈУР, КА, КА,

КРУ, ЛА, ЛЕР, НА, НАР, НИ,

ЊЕ, О, РА, РА, РО, СЕ, СЕ,

СТА, ШЕ.

ВО ДО РАВ НО: 1. фран цу ска

књи жев ни ца, по зна та по исто -

риј ским ро ма ни ма (Мар ге -

рит), 2. суп стан це ко је иза зи -

ва ју алер ги ју, 3. ди ја спо ра, ра -

се ље ње, 4. град на ре ци Ра си -

ни, 5. пре кид не ке ак тив но -

сти, од би так од пла те, 6.

омра же ни ста ро рим ски цар,

7. гра ђа од бо ро вог др ве та.

Сло ва на по себ но обе ле же -

ним по љи ма, чи та на по па -

ро ви ма од о зго на до ле, да ју

име и пре зи ме не ка да шњег те ле ви зиј ског но ви на ра, уред ни ка ТВ

днев ни ка и ју тар њег про гра ма Те ле ви зи је Бе о град (на сли ци).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

БЕЛА УКРШТЕНИЦА

Са ми тре ба да от кри је те по ло жај цр них по ља и да их уцр та те у лик.

Њи хов број је озна чен у за гра ди иза сва ког опи са.

ВО ДО РАВ НО: 1. пред школ ска уста но ва (0), 2. вр ста гип са (0), 3. име

глу ми це Сту пи це – део не ког ци клу са (1), 4. ре ка у Ин ди ји и Па ки ста -

ну – за вр шни део но ге код не ких жи во ти ња (мн.) (2), 5. пред лог уз ин -

стру мен тал – во ђа ја ни чар ске је ди ни це у Бе о град ском па ша лу ку (1), 6.

пр ви во кал – одан, при вр жен – сим бол ва на ди ју ма (2), 7. са те лит ура -

на – ја пан ска коп не на ми ља (1), 8. му сли ман ско му шко име – по след -

њи играч у ко лу (2), 9. ко рач ни ца – ма кар ма ло (1), 10. ста ро грч ки ма -

те ма ти чар, астро ном и пе сник из Ки ре не (0), 11. мај стор (0).

УС ПРАВ НО: 1. иде ја – ме ђу на род на еко ном ска за јед ни ца (скр.) (1), 2.

име ру ске гим на сти чар ке Ка ба је ве – наш ле ген дар ни фуд бал ски гол -

ман (Вла ди мир) (1), 3. углед ни пред став ник по зо ри шне умет но сти –

име хр ват ског ру ко мет ног ре пре зен та тив ца Зр ни ћа (1), 4. гру бо сук но

– без о бра зна де ца (1), 5. ау то-озна ка Ва ље ва – изра ел ски др жав ник

(Ари јел) – оп штин ска так са (скр.) (2), 6. град у Ира ну – и слич но (скр.)

(1), 7. спо ро го ре ћи фи тиљ – на се ље у Сло ве ни ји код Но вог Ме ста (1), 8.

ју нак из ста ро грч ког ми та – елек тро маг нет ни пре ки дач струј ног ко ла

(1), 9. Ужи ча нин – во де ћи иран ски ислам ски фи ло зоф (1).



ЛУКА СТА МА ТОВ ПРВИ ДО КРСТА

У ово го ди шњем пли ва њу за

часни крст уче ство ва ло је

четр де сет пето ро људи ста ро -

сти од осам на ест до шезде сет

шест годи на. Реци мо, први је

про зван Пре драг Спа сић, који

је био уче сник на свих пет

дога ђа ја, исто као и нај ста ри -

ји, шезде сет ше сто го ди шњи

Живан Што пуљ. И није се

пре те ра но смр зао, као ни

мно го мла ђи Гло го њац Горан

Јова нов ски, којем је ово дру -

ги наступ на Тами шу. Стар че -

вац Вла ди мир Трич ко вић је деби то вао, док је мајор Ненад

Ста мен ко вић пли вао и досад, али не у Пан че ву.

Један од нај мла ђих уче сни ка био је осам на е сто го ди шњи

Нико ла Јаћи мо вић из Јабу ке. Исто као и нај бр жи Лука Ста -

ма тов, који је напо слет ку при мио часни крст и побед нич ки

венац. Он поха ђа меди цин ску шко лу, а тре ни ра ватер по ло

за „Црве ну зве зду”.

– Желео сам и рани је да уче ству јем, али сам морао да

саче кам пуно лет ство. При ја вио сам се послед њег дана, а

што се самог пли ва ња тиче, вода је била хлад њи ка ва, али

све се брзо завр ши ло. Вео ма ми зна чи то што сам део ове

мани фе ста ци је тако важне за мој град, па ћу веро ват но и

убу ду ће пли ва ти за часни крст – навео је Ста ма тов.

уло же ној енер ги ји при орга ни -
за ци ји ове мани фе ста ци је, као
и на хра бро сти пли ва ча, и поже -
лео да буде мо људи и пошту је -
мо сва хри шћан ска наче ла.

Парох Пре о бра жан ске цркве
Вели мир Бир ма нац чести тао је
сви ма пра зник.

– Ово је дан када је Господ
ушао у реку Јор дан и сво јом
чисто том је оба сјао; али не само
њу него и мно ге дру ге реке
целог све та, па и данас ура ња у
воду зајед но са свим овим пли -
ва чи ма, који ће пока за ти да
смо народ што се ниче га не
боји – иста као је овај све ште -
ник.

Када је пред сед ник „Срп ске
Спар те” Зоран Раја чић узвик -
нуо: „Бог се јави” и гром ко се
зачу ло: „Ваи сти ну се јави!”, у
Тамиш је уско чи ло четр де сет
пет пли ва ча, а на кра ју је први
до часног крста сти гао један
од нај мла ђих – Лука Ста ма тов.

Отка ко знам за себе, увек смо
има ли кућ не љубим це, псе и
маце, јер сви у кући вео ма воли -
мо живо ти ње. При ли ком посе -
те пан че вач ком ази лу за напу -
ште не живо ти ње угле да ла сам
јед ну малу белу чупа ву куцу с
нај леп шим црним очи ма. Како
сам јој пру жи ла руку, тако ми
је дала сво ју шапи цу, узе ла сам
је и пот пи са ла папи ре о удо -
мља ва њу – од тада се више никад
нисмо раз дво ји ле. То је било
пре више од четр на ест годи на.

Маза је тада има ла око чети -
ри месе ца и сама је од свих
уку ћа на ода бра ла баш мене као
„газду”. Одмах је поста ла цен -
трал на лич ност у нашој кући,
све јој је било под ре ђе но и сви
су је одмах јако заво ле ли, а
она нам то узвра ћа тако што
жели да нас стал но држи на
оку пу, што јој и јесте у крви
као мешан цу који у себи има
крви пули на.

Након мно го годи на про ве -
де них са пси ма у кући могу да

твр дим да сва ки кућ ни љуби -
мац изу зет но обо га ти и опле -
ме ни наш живот. Неве ро ват но
је коли ко нам ништа није тешко
да ура ди мо за њих у сва ко доба
дана и ноћи. Убе ђе на сам да
деца која расту уз оми ље ну
живо ти њу поста ју одго вор ни ји
и бољи људи. Посе бан осе ћај
задо вољ ства је удо ми ти напу -
ште но биће – ту се ства ра нерас -
ки ди ва веза обо стра не љуба ви
и захвал но сти.

Маза је од првог дана била
јако добра, али не могу да

кажем и послу шна, има свој
карак тер који се нама сви ђа и
који ми пошту је мо. То под ра -
зу ме ва да уме да ме гриц не
када је чешљам или шишам и
јако него ду је при ли ком купа -
ња, али није зло пам ти ло. Ника -
да није напра ви ла ника кву ште -
ту, а њен једи ни услов је да
увек буде у дру штву и ми то
зна мо и пошту је мо. Нај ин те -
ре сант ни је на њој су њене уши,
које су несра змер но вели ке,
црне и упа дљи ве, а за њих је
на јед ној изло жби паса без раса

у Бео гра ду доби ла награ ду –
пехар за нај леп ше и нај клем -
па ви је уши!

Мој савр шен дан с Мазом
био би у Дели блат ској пешча -
ри, про ве ден с целом поро ди -
цом. Већ је видим како се ваља
у тра ви испред куће, тада посеб -
но ужи ва и брун да. Једи на осо -
би на којом Маза баш не може
да се похва ли, јесте то што не
воли наша два мачо ра, повре -
ме но их и поју ри, иако их углав -
ном „толе ри ше”. Не обо жа ва
ни дру ге псе на сво јој тери то -
ри ји, па не може мо да удо ми -
мо још јед ну куцу и само нам
пре о ста је да их хра ни мо на
ули ци, а ако чује мо да неко
раз ми шља о томе да наба ви
пса или мач ку, оба ве зно пре -
по ру чу је мо усва ја ње – ника ко
купо ви ну!

Удо мља ва ње незбри ну тих
паса и мача ка је вео ма важан
посао и могу рећи да се успе -
шно ради у нашем гра ду.
Мислим да је свест Пан че ва -
ца о том про бле му на вишем
нивоу него у неким дру гим
сре ди на ма, али ту увек има
посла. Моја пору ка је увек:
удо ми те, не купуј те – неће те
зажа ли ти!

Жељ ка Сто ја но вић

Петак, 26. јануар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

29ФОТО-РЕПОРТАЖE

била поро бље на леде ним
покри ва чем, што је оне мо гу -
ћи ло хра бре и издр жљи ве људе

да уче ству ју у мани фе ста ци ји
коју је обно ви ло удру же ње
„Срп ска Спар та”.

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.

Медице
Овим пре ле пим, дебе лим
меда ма гори под шапи ца ма.
Изба че не су у јед ном пан че -
вач ком насе љу зајед но с мај -
ком, која је некад ту, али
врло често оде, тако да су
углав ном саме на ули ци.
Меди це има ју око три месе -
ца, а у пита њу су жен ке, што
можда и јесте раз лог што су
завр ши ле на ули ци.

Мај ку нису хте ли да сте ри ли шу, а када се оште ни ла, сви су
завр ши ли на ули ци. Хит но тра же дом, буду ћи да је напо љу
хлад но и усло ви у који ма се нала зе, заи ста нису добри. Све
инфор ма ци је могу се доби ти на кон такт-теле фон 062/204-573.

Лила и Мићко
Ови слат ки мали ша ни
има ју чети ри-пет месе ци
и тра же нови дом зато што
сада шњи вла сни ци не
могу све да их задр же.
Здра ви су и раз и гра ни, а
нави кли су на живот у
кући и дво ри шту.

Соци ја ли зо ва ни су и спрем ни да неко ме улеп ша ју живот,
попу не вишак сло бод ног вре ме на и покре ну на шет њу и
акци ју. Кон такт-теле фон је 063/19-26-518.

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.

Након про шло го ди шње пау зе
због леде ног око ва који је „арми -
рао” Тамиш, нај хра бри ји су се
поно во одва жи ли да уско че у
хлад ну реку како би пли ва ли
за бого ја вљен ски часни крст.

Четр де сет пето ро неу стра ши -
вих (који су прет ход но про шли
лекар ски пре глед) није се либи -
ло да на поклич: „Бог се јави”
уро ни u леде ну воду како би
пре ва ли ло раз да љи ну од три -
де сет три метра, која сим бо -
лич ки озна ча ва годи не Ису со -
вог живо та.

Напо слет ку је први на циљ
сти гао осам на е сто го ди шњи
Лука Ста ма тов, што је на хиља -
де посма тра ча испра ти ло ова -
ци ја ма.

На тами шком кеју се пети пут
пли ва ло за бого ја вљен ски часни
крст у петак, 19. јану а ра, што
је при ву кло досад неви ђе ну
пажњу, па су се буји це људи
нешто пре подне ва тог дана

ПЕТИ ПУТ У ПАН ЧЕ ВУ НА ВЕЛИ КИ ХРИ ШЋАН СКИ ПРА ЗНИК

ХРА БРИ ПЛИ ВА ЧИ ОБА СЈА ЛИ ТАМИШ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

СРЕЋ НИ УДО МИ ТЕ ЉИ И ПРЕ СРЕЋ НИ ЉУБИМ ЦИ

Жељ ка и Маза

Пето бого ја вљен ско оку пља -
ње поче ло је све том литур ги -
јом у Пре о бра жен ској цркви,
након чега је повор ка уче сни -
ка, у прат њи чак педе сет чети -
ри коња ни ка из пет на ест гра -
до ва у Срби ји, кре ну ла ка цен -
тру гра да, како би поло жи ла
венац на спо ме ник Сте ва ну
Шупљик цу, и то баш када се
обе ле жа ва сто седам де сет годи -
на од њего ве смр ти, као и од
про гла ше ња Срп ске Вој во ди не.

А онда се мал те не све живо
кре та ло ка пан че вач ком кеју,
тач ни је ка град ској пла жи, до
места код згра де удру же ња
„Херој Мар ко Кулић” или ти
попу лар ног „Бал кан екс пре са”.
Након осве шта ва ња часног
крста и инто ни ра ња срп ске
хим не с те чуве не тера се мно -
го број ним оку пље ни ма прво се
обра тио заме ник гра до на чел -
ни ка Пан че ва Пре драг Жив ко -
вић, који је захва лио сви ма на

сли ва ле ка реци. А она није
била нима ло госто љу би ва, иако
не као про шле годи не, када је



Алек сан дар Тодо ро вић, који је
био гото во нере ши ва ениг ма
за дома ћи тим. Одлич ни
кошар каш Дина ми ка у првом
полу вре ме ну је пости гао чак
девет на ест пое на.

Сли ка на тере ну није се мно -
го про ме ни ла ни после одмо -
ра. Очи глед но је да је Бојан
Јови чић имао шта да каже сво -

јим пуле ни ма у свла чи о ни ци,
али јед но став но про шле субо -
те про тив одлич ног Дина ми ка
можда боље и није могло.
Тамиш је успео да попра ви
ефи ка сност, поче ле су да упа -
да ју „трој ке” и у кош гости ју...
Иван Сми ља нић је био пре ци -
зан два пута заре дом, па је
пого дио и Соча нац, да би попу -

лар ни Сми ља тако ђе дале ко -
мет ним хицем улио нову наду
сво јим саи гра чи ма када се
Тамиш при бли жио на седам
пое на зао стат ка – 51:58. Ипак,
лидер се није дао збу ни ти. Још
јед ном је успео да одби је све
ата ке дома ћих и да врло брзо
опет дође до дво ци фре не пред -
но сти.

Вео ма јак тем по који је кра -
сио овај меч од самог почет ка,
у четвр тој четвр ти ни почео је
да опа да. А после нових „трој -
ки” Тодо ро ви ћа и Сте ва но ви -
ћа поче ла је да опа да и нада
свим нави ја чи ма Тами ша да
се у овом мечу може изву ћи
повољ ни ји резул тат од часног
пора за.

Дома ћа еки па игра ла је у
саста ву: Нема ња Ђор ђе вић (пет
пое на), Нико ла Соча нац (10),
Алек сан дар Илкић (три), Вла -
ди мир Кање вац, Петар Бало -
вић (два), Мла ден Вит ко вић
(два), Дими три је Раи че вић
(три), Иван Сми ља нић (24),
Сте фан Савић (шест), Душан
Кне же вић (21), Сте фан Митро -
вић (седам пое на) и Миљан
Раден ко вић.

После пет на е сте рун де шам -
пи о на та у Кошар ка шкој лиги
Срби је Тамиш зау зи ма шесто
место на табе ли, са ско ром од
осам побе да и седам пора за.
Пред Боја ном Јови чи ћем и
њего ви ма мом ци ма наред ног
викен да биће ново вели ко иску -
ше ње. Госто ва ће у Ваље ву, где
ће одме ри ти сна гу с тре ће пла -
си ра ним Метал цем.

Дина мик оправ дао
уло гу фаво ри та

Сле ди госто ва ње у
Ваље ву

Утак ми ца ма 15. кола про шлог
викен да је наста вље на првен -
стве на трка за бодо ве у Кошар -
ка шкој лиги Срби је. После
првог ово го ди шњег три јум фа
у Кра гу јев цу еки па Тами ша из
нашег гра да била је на вели -
ком иску ше њу, јер је уго сти ла
лиде ра шам пи о на та, бео град -
ски Дина мик. Тим који поно -
во пред во ди леген дар ни тре -
нер Миро слав Нико лић Мута
сти гао је у Пан че во као апсо -
лут ни фаво рит. На дру гој стра -
ни, мом ци тре не ра Боја на Јови -
чи ћа нису желе ли уна пред да
истак ну белу заста ву, па је све
наго ве шта ва ло да ће око 300
гле да ла ца у Хали спор то ва на
Стре ли шту при су ство ва ти пра -
вом дер би ју. Пан чев ци су врло
добро запо че ли меч, али нису
има ли сна ге да га у истом рит -
му и завр ше: Тамиш –Ди на мик
83:96, по четвр ти на ма 19:15,
14:26, 23:31 и 27:24.

Сам поглед на кона чан исход
довољ но гово ри о одно су сна га
на тере ну. Иако је Дина мик на
самом стар ту повео с 0:10, то
Мла де на Вит ко ви ћа и њего ве
саи гра че није обес хра бри ло.

После тајм-аута који је узео
Бојан Јови чић њего ви мом ци
су заи гра ли мно го боље. Упра -
во је капи тен пости гао прве
пое не за Тамиш, пого дио је
убр зо и Соча нац, а онда је сев -
ну ла и „трој ка” Ива на Сми ља -
ни ћа. Мом ци из Тами ша осло -
бо ди ли су се почет ног грча и
заи гра ли су хра бри је, што се
одмах одра зи ло и на резул тат.
Кне же вић је на нешто више од
два мину та пре кра ја прве
четвр ти не изјед на чио на 12:12,
а потом је „трој ку” пого дио и
Раи че вић, па је Тамиш повео с
15:14. На исте ку првог пери о -
да дома ћи су има ли чети ри
пое на „вишка”, па се тада чини -
ло да је на помо лу вели ко
кошар ка шко изне на ђе ње.

Иако су дома ћи кошар ка ши
про пу сти ли неко ли ко почет -
них напа да у дру гој четвр ти -
ни, када је Сте фан Митро вић
пого дио кош рива ла уз звук
сире не која озна ча ва крај напа -
да за пред ност Тами ша од 22:17,
опти ми зам је порас тао код свих
оних гле да ла ца чије је срце на
Све тог Јова на куца ло за Тамиш.

Ипак, одлич на еки па из Бео -
гра да успе ла је да се изву че из
неу год не ситу а ци је, да се вра -
ти у меч и да поно во пре у зме
пот пу ну кон тро лу над игром.
Кошар ка ши Дина ми ка пога ђа -
ли су „трој ке” из гото во свих
пози ци ја, а пред ња чио је сјај ни

Сто каде та уче ство ва ло је про -
шлог викен да на тра ди ци о -
нал ном ново го ди шњем тур -
ни ру чији је дома ћин био
Шахов ски клуб Види ко вац из
Бео гра да.

Чла но ви ШК-а „Аље хин”
из Пан че ва и овог пута били
су на виси ни задат ка. Нај у -
спе шни ји је био деве то го ди -
шњи Вук Канач ки, који је
осво јио прво место у гру пи
мла ђих деча ка, а игра коју је
при ка зао обра до ва ла је све у
њего вом клу бу.

У кон ку рен ци ји ста ри јих
деча ка Лука Ристић је
оправ дао уло гу фаво ри та и
убе дљи во је осво јио прво
место, а један од нај мла ђих
чла но ва „Аље хи на”, Петар
Ћосић, осво јио је брон за но

одлич је у сво јој кон ку рен -
ци ји и тако наста вио низ
одлич них ига ра.

Сва ко днев ним радом и
анга жо ва њем девој чи це и
деча ци из ШК-а „Аље хин” на
свим тур ни ри ма на који ма
уче ству ју потвр ђу ју рено ме
јед ног од нај бо љих кадет ских
клу бо ва у Срби ји.

При пре ме поче ле 8.
јану а ра

У првом пла ну 
кон трол не утак ми це

Руко ме та ши Дина ма се уве ли -
ко при пре ма ју за иску ше ња која
им пред сто је током зиме и про -
ле ћа. После крат ко трај ног
одмо ра и неко ли ко сло бод них
дана, око ново го ди шњих и
божић них пра зни ка, Иван Пет -
ко вић је мом ке оку пио 8. јану -
а ра и од тада се вред но тре ни -
ра. Тре ба се добро при пре ми -
ти за наста вак трке за бодо ве у
СЕХА лиги, али и за плеј-оф
елит ног срп ског над ме та ња, у
коме пан че вач ки „вуко ви” има -
ју висо ке амби ци је.

План и про грам рада одав но
су напра вље ни, игра ју се и при -
ја тељ ске утак ми це, а љуби те -
ље руко ме та у нашем гра ду и
нави ја че Дина ма посеб но ће
обра до ва ти то што су сти гла
нео п ход на поја ча ња.

У првом кон трол ном дуе лу
ове годи не „жуто-црни” су на
свом тере ну одме ри ли сна гу с
Поли тех ни ком из Теми шва ра.
Била је то вео ма добра руко -
мет на пред ста ва, у којој на кра -
ју није било побед ни ка, јер је
утак ми ца завр ше на с резул та -
том 29:29.

Већ у субо ту, 20. јану а ра,
Дина мо је у Хали спор то ва на
Стре ли шту оди грао и дру ги
кон трол ни меч. У нашем гра ду

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

„ВУКО ВИ” ЖЕЛЕ НА САМ ВРХ

који су завр ши ли иза леђа гол -
ма на Оби ли ћа. У листу стре -
ла ца упи са ли су се и Петар
Жујо вић, Урош Еле зо вић, Дејан
Пра ли ца и гол ман Душан
Петро вић.

– Задо во љан сам како мом -
ци раде и како се одно се пре -
ма оба ве за ма. Добро смо игра -
ли и у мечу про тив Поли тех -
ни ке, а сасвим корект но било
је и са Оби ли ћем. Мом ци су
про фе си о нал но при сту пи ли

је госто вао бео град ски Оби лић,
а дома ћин је био више него
убе дљив, па је три јум фо вао с
38:25. Нај е фи ка сни ји у редо -
ви ма Дина ма био је Алек сан -
дар Пили по вић, који је пости -
гао осам голо ва. Сте фан Шапо -
њић је шест пута био пре ци -
зан, док су Иван Дими три је -
вић и Павле Бан ду ка по пет
пута пого ди ли мре жу рива ла.
Одли чан је био и Миљан Буњев -
че вић, са чети ри „про јек ти ла”

утак ми ци, па се такав њихов
однос одра зио и на резул тат. У
првом полу вре ме ну смо оди -
гра ли нешто сла би ју одбра ну,
али је у настав ку утак ми це и
тај сег мент функ ци о ни сао баш
како тре ба. Ради мо добро, при -
пре ма мо се, има мо нај ви ше
циље ве ове годи не. Само да
мом ци буду здра ви, то ми је
нај ва жни је – рекао је тре нер
Дина ма Иван Пет ко вић после
утак ми це са Оби ли ћем.

У уто рак, 23. јану а ра, Пан -
чев ци су госто ва ли у Шап цу,
где су одме ри ли сна гу с Мета -
ло пла сти ком, а иду ћег викен -
да уче ство ва ће на тур ни ру који
орга ни зу је бео град ски Пар ти -
зан пово дом седам деце ни ја
посто ја ња. На том јаком так -
ми че њу над ме та ће се и Вој во -
ди на, Желе зни чар и, нарав но,
Пар ти зан.

Већ 3. фебру а ра „жуто-црни”
наста вља ју и так ми че ње у Купу
Вој во ди не, када ће у Кикин -
ди, у окви ру полу фи на ла, одме -
ри ти сна гу са исто и ме ном
дома ћом еки пом. Так ми че ње
у СЕХА лиги наста вља се 11.
фебру а ра, када ће у Хали спор -
то ва на Стре ли шту госто ва ти
Мешков.

НОВО ГО ДИ ШЊИ ШАХОВ СКИ ТУР НИР

ОДЛИЧ ЈА ЗА ВУКА, ЛУКУ И ПЕТРА

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ЛИДЕР ИЗ ГЛАВНОГ ГРАДА НЕ ПОСУ СТА ЈЕ
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Стране припремио

Александар
Живковић

ПОЈА ЧА ЊА ПО МЕРИ

Током пре ла зног рока Дина мо се поја чао тро ји цом иску -

сних игра ча. Жуто-црну опре му заду жи ли су Урош Еле -

зо вић, Дејан Пра ли ца и Иван Дими три је вић.

Дејан Пра ли ца је добро позна то руко мет но име свим

покло ни ци ма овог спор та у нашем гра ду, а њего во бога -

ти играч ко иску ство мно го може да допри не се добрим

резул та ти ма Дина ма овог про ле ћа. Иван Дими три је -

вић је, тако ђе, вео ма иску сан леви бек. Играо је у бео -

град ском Пар ти за ну, а био је и интер на ци о на лац у

Немач кој, Аустри ји и Руму ни ји.

Дола зак Уро ша Еле зо ви ћа је пра ва руко мет на бом ба

која је одјек ну ла у нашем гра ду. Урош је бив ши члан ново сад ске Вој во ди не, који је послед -

њих годи на неко ли ко пута про гла ша ван за нај бо љег игра ча у Срби ји.

Топ-поја ча ња, нема шта!

КУП СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

АЛЕКСА ЧЕТВРТИ ПИОНИР
Прво коло Купа Србије у над-
метању млађих категорија одр-
жано је протеклог викенда у
Новом Саду, а боје Стрељачке
дружине „Панчево 1813” бра-
нила су два такмичара.

Алекса Ракоњац је заузео
четврто место у конкуренцији

пионира. Он је упуцао 181
круг и освојио је седам бодо-
ва за финални меч. Алексу је
од трофеја делио само један
круг. Теодора Кондић се пла-

сирала на деветнаесто место,
с резултатом од 170 кругова.

Чланови СД-а „Панчево
1813” надметаће се још у Кра-
гујевцу и Београду, када ће
наступити и кадети и млађи
јуниори, па се од наших сугра-
ђана могу очекивати добри

резултати и нови бодови, који
ће им много значити за пла-
сман на финални турнир Купа
Србије, који ће бити одржан
крајем марта.



Чел ни ци ФК-а Дина мо обе ле -
жи ли су клуп ску сла ву – Све -
тог Јова на у субо ту, 20. јану а -
ра, у сво јим про сто ри ја ма на
Град ском ста ди о ну у Пан че ву.

Мно го број не госте из све та
спор та, при вре де и поли ти ке
доче ка ли су чла но ви упра ве
ФК-а Дина мо 1945: Зоран
Радој ко вић, Дра ган Павло вић,
Алек сан дар Пав ко вић, Горан
Радо вић и Дра го слав Ћур чин.

Већ пету годи ну заре дом
отка ко се у том спорт ском
колек ти ву про сла вља Све ти
Јован, сви при сут ни су поже -
ле ли да попу лар ни пан че вач -
ки „брзи воз” што пре стиг не
до вели ке фуд бал ске сце не.

Под се ћа мо, Дина мо 1945 је
јесе њи део сезо не у Срп ској
лиги гру па „Вој во ди на” завр -
шио на дру гом месту, иза прво -
пла си ра ног Бече ја, који му
„бежи” за једа на ест бодо ва.

Поче так при пре ма за про лећ -
ни део сезо не зака зан је за 28.
јану ар, када ће шеф струч ног
шта ба Алек сан дар Сте ва но вић
извр ши ти про зив ку игра ча. Већ
сада је позна то да су неки игра -
чи напу сти ли клуб у зим ском
пре ла зном року, све у дого во ру
са чла но ви ма упра ве, али ће до
кра ја „фуд бал ске пија це” сти ћи
и поја ча ња, како би „брзи воз”
наста вио да игра добро и у про -
лећ ном делу шам пи о на та.

МАР КО У 
РЕПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ
Мар ко Зече вић, мла ди кошар -
каш Крис-кро са из нашег гра -
да, позван је у репре зен та ци ју
Срби је коју чине игра чи од пет -
на ест годи на.

Мини-при пре ме наци о нал -
ног тима биће спро ве де не у

Кра гу јев цу, од 1. до 4. фебру а -
ра, а на њима ће бити и наш
мла ди сугра ђа нин.

Мар ков позив у репре зен та -
ци ју је још јед но при зна ње за
КК Крис-крос, али и потвр да
доброг рада с мла дим игра чи -
ма у том спорт ском колек ти ву.

СПОРТ
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викен да

Одбој ка

СУПЕР ЛИ ГА

жене

Лај ко вац: ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР –ДИ НА МО

ПРВА ЛИГА

Бео град: ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР –БО РАЦ

ДРУ ГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Пан че во: ОДБОЈ КА 013 – ПАНО НИ ЈА

субо та, 16 сати

Кошар ка

ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ

Ваље во: МЕТА ЛАЦ –ТА МИШ

ПРВА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА

Пан че во: КРИС КРОС – МЛА ДОСТ

неде ља, 17.30

ДРУ ГА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА

Пан че во: ДИНА МО –ШИ МА НОВ ЦИ

неде ља, 15.30

Опо во: ОПО ВО –ЈЕ ДИН СТВО

Пећин ци: ЛОКО МО ТИ ВА–БНС

Про шло не дељ ни
резул та ти

Одбој ка

СУПЕР ЛИ ГА

жене

Пан че во: ДИНА МО –ВИ ЗУ РА 0:3

ПРВА ЛИГА

Пан че во: БОРАЦ –ПАР ТИ ЗАН 0:3

Кошар ка

ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ

Пан че во: ТАМИШ –ДИ НА МИК 83:96
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Jeffersson

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тх3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Шам пи он пре јак за
„лави це”

Дер би при пао 
Пар ти за ну

Про те кли викенд неће оста ти
у лепом сећа њу покло ни ци ма
игре пре ко мре же у нашем гра -
ду и око ли ни. У вре ме када је
вели ки број сугра ђа на про сла -
вљао сла ву Све тог Јова на, одбој -
ка ши це Дина ма и одбој ка ши
Бор ца били су на вели ким
првен стве ним иску ше њи ма,
сва ко у свом ран гу. У Хали
спор то ва на Стре ли шту госто -
ва ли су фаво ри ти, еки пе с врха
табе ле, па је и пред „лави ца -
ма” и пред Стар чев ци ма био
изу зет но тежак посао...

У Супер ли ги је на про гра му
било 13. коло. После дуе ла с
Црве ном зве здом девој ке које
пред во ди тре нер Нико ла Јер -
ко вић, вољом жре ба, наме ри -
ле су се на још тежег рива ла –
шам пи о на држа ве. Био је то
још један дуел у коме пан че -
вач ке „лави це” нису има ле шта
да изгу бе. Могле су опу ште но
да се над и гра ва ју с вели ким
рива лом, да пока жу и дока жу
да заслу жу ју место у срп ској
ели ти, без обзи ра на исход меча.
Био је то у ства ри дуел у коме
се побед ник знао и пре почет -
ка, али је објек тив на пан че вач -
ка публи ка сва ка ко више оче -
ки ва ла од сво јих одбој ка ши ца:
Дина мо –Ви зу ра 0:3, по сето -
ви ма 14:25, 20:25 и 14:25.

Сам поче так утак ми це наго -
ве шта вао је добру одбој ку на
Стре ли шту, јер су „лави це” у
првих неко ли ко пое на биле егал
са шам пи он ка ма. Ипак, тако
је било само до резул та та 4:4,
а онда су гошће из Руме пот -
пу но пре у зе ле кон тро лу над

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ГОСТИ СЕ БАШ ГОСТИ ЛИ...ЗЛАТО ЗА САЊУ
Прошлог викенда одржано је
Отворено првенство Београда
у атлетици за пионире, на којем
је учествовало око 500 такми-
чара узраста до четрнаест годи-
на, у обе конкуренције.

Атлетски клуб Тамиш је пред-
стављала Сања Марић, која је
наступила у трци на 600 метара.

Она је још једном показала свој
велики таленат, па је убедљи-
во освојила златну медаљу, с
резултатом 1:43,04. Иако је
трчала с годину дана старијим
атлетичаркама, то јој није сме-
тало да тријумфује и провери
ниво своје форме пред насту-
пајућа дворанска државна
првенства.

Остваривши овај резултат,
Сања Марић је избила на воде-
ћу позицију атлетичарки до
четрнаест година у Србији када
је дисциплина 600 метара у
питању.

ВУК КОШИЋ
ШАМ ПИ ОН

У неде љу, 21. јану а ра, у Каћу
је одр жа но Првен ство Вој во -
ди не за каде те. Уче ство ва ло је
140 џудист ки ња и џуди ста из
27 клу бо ва, а већ по тра ди ци -
ји, одлич не резул та те оства ри -
ли су и наши сугра ђа ни.

ЏК Дина мо су пред ста вља -
ли Вук Кошић, Дани јел Мара -
вић и Милош Секу ло вић.

Нај у спе шни ји је био Вук
Кошић, који је осво јио нај сјај -
ни је одлич је у кате го ри ји до
73 кг. Дани јел Мара вић је заслу -

жио титу лу вице шам пи о на Вој -
во ди не у кате го ри ји до 81 кг.

Запа же ни су били и чла но ви
ЏК-а Пан че во. Лазар Алби ја -

нић је заслу жио сре бр но одлич -
је, а Јова на Мило шев је осво -
ји ла брон зу. На пета места пла -
си ра ли су се Ката ри на Путић,
Филип Рат ко вић и Нема ња
Вељ ко вић.

Првен ство Срби је биће одр -
жа но 3. фебру а ра у Бео гра ду.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

тре ну ци ма је одлич но сер ви -
ра ла Бјан ка Пет ко вић, а Сара
Павло вић и Мили ца Шорак су
на нај бо љи начин кори сти ле то
што је њихо ва дру га ри ца са
сер вис-лини је мало поре ме ти -
ла при јем рива ла. Дина мо је

да у нашем гра ду. У 12. колу,
одр жа ном у Хали спор то ва на
Стре ли шту, сна ге су одме ри ли
тре ће пла си ра ни Борац из Стар -
че ва и дру го пла си ра ни бео град -
ски Пар ти зан. Био је то меч с
вели ким уло гом за оба тима.
„Црно-бели” су пре сусре та има -
ли само јед ну побе ду више од
Стар че ва ца, а оба рива ла су у
поте ри за лиде ром из Ваље ва,
који је једи ни пораз у доса да -
шњем шам пи о на ту пре тр пео
упра во од Бор ца.

Дакле, побе да се и јед ни ма
и дру ги ма наме та ла као импе -
ра тив, како би обез бе ди ли
макар дру го место на табе ли
која води у бараж за пла сман у
ели ту. Борац је у дуел с Пар ти -
за ном ушао врло осла бљен, јер
је током крат ке пау зе остао без
јед ног од нај бо љих игра ча,
Нема ње Дуки ћа, који је кари је -
ру наста вио у Јор да ну. И поред
тога, дома ћи одбој ка ши нису
били на виси ни задат ка у врло
важном дуе лу: Борац –Пар ти зан
0:3, по сето ви ма 20:25, 14:25 и
24:26.

А на почет ку меча све је
„мири са ло” на пра ви одбој ка -
шки спек такл, чак је и три јумф
Бор ца био нека ко „виђен”... Све
до резул та та 10:9 игра ло се
поен за поен, а онда су дома -
ћи ни успе ли да се мало „одле -
пе”. На тех нич ком тајм-ауту
има ли су два пое на „вишка”, а

на од 9:1 и пове ли с 1:0 у сето -
ви ма.

У дру гом делу меча на тере -
ну као да је био само један тим
– онај из Бео гра да. Пар ти зан
је лако, гото во без игре, осва -
јао пое не и хитао ка убе дљи -
вом три јум фу. Од сре ди не дру -
гог сета у тиму Бор ца заи гра ли
су и мом ци с мањом мину та -
жом у прет ход ним дуе ли ма.
Стан дард ни игра чи су се одма -
ра ли за евен ту ал но изне на ђе -
ње у тре ћем сету.

И заи ста је тај пери од утак -
ми це био нај за ни мљи ви ји.
Борац је од самог почет ка кон -
тро ли сао и игру и резул тат.
Бојан Познић је „реше тао” поље
Пар ти за на из свих пози ци ја,
запа же ни су били и Милан Зин -
до вић и Ненад Мадић... Дома -
ћи су води ли од самог почет ка
сета. Са 6:3, 11:6, 16:12, 22:18...
Има ли су и две сет-лоп те
(24:22), али не и довољ но хра -
бро сти и кон цен тра ци је да Пар -
ти за ну зада ју уда рац, да се вра -
те у меч и потом поку ша ју да
пре о кре ну резул тат. Бео гра ђа -
ни су успе ли да се изву ку из
тешке ситу а ци је и на кра ју су
сла ви ли убе дљи ву и пот пу но
заслу же ну побе ду.

У наред ном колу мом ци које
пред во ди тре нер Душан Јовић
госто ва ће у нашем глав ном гра -
ду, где ће одме ри ти сна гу са
Желе зни ча ром.

сету. Визу ра је Дина му дозво -
ли ла тек четр на ест пое на.

Нешто боља и зани мљи ви ја
утак ми ца виђе на је у дру гом
сету. Дома ће одбој ка ши це нису
биле ни бли зу неког резул тат -
ског изне на ђе ња, али било је
бар мало неиз ве сни је, нешто
ква ли тет ни је игре „лави ца”,
које су тек на тре ну так пока за -
ле да ипак посе ду ју потен ци -
јал и да могу да се носе с нај -
бо љим еки па ма у нашој земљи.
Баш у овом делу сусре та Дејан
Десни ца, први тре нер Визу ре,
при резул та ту 10:12 био је при -
мо ран да затра жи први и једи -
ни тајм-аут на утак ми ци. У тим

Ћук поен ти ра ла за 12:14, и ту
је био крај „дра ме”. Визу ра је
дода ла гас и без ика квих трза -
ви ца сет при ве ла кра ју.

Дома ће су лоше поче ле у тре -
ћем сету. Визу ра је води ла с 0:5
и 1:6, тре нер Јер ко вић је мењао
све што је могао у свом тиму,
али Дина мо у овом дуе лу није
имао баш ника кву шан су.

Шам пи он ке су оправ да ле
уло гу апсо лут ног фаво ри та, а
„лави ца ма” су оста ви ле бри гу
да се до кра ја сезо не грче ви то
боре за опста нак у елит ном
дру штву срп ске одбој ке. 

Дер би шам пи о на та у Првој
лиги оди гран је про шлог викен -

када је Борац повео са 14:11,
нада њего вих нави ја ча у пози -
ти ван исход сусре та поче ла је
да расте. Игра ла се одлич на
одбој ка, на супер ли га шком
нивоу. На тере ну је све пршта -
ло, а мом ци из оба тима су сво -
јим зала га њем, бор бе но шћу и
пожр тво ва њем мами ли апла у -
зе с три би на.

Давор Мило ше вић и њего -
ви саи гра чи води ли су и са
17:15 и када су сви у хали
поми сли ли да могу доби ти
Пар ти зан – они су ста ли. Од
тог момен та све се пре о кре -
ну ло у корист „црно-белих”.
Гости су начи ни ли сери ју пое -

ФК ДИНА МО 1945 ПОШТУ ЈЕ ТРА ДИ ЦИ ЈУ

ПРО СЛА ВЉЕН СВЕ ТИ ЈОВАН

утак ми цом. Иску сна Сла ђа на
Ерић пред во ди ла је свој тим
до убе дљи вог резул та та у првом

успео да, од 6:12, сма њи на
10:12... Још јед ном су „лави -
це” биле бли зу, када је Јана
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Дани ло Раше та,
гим на зи ја лац:

– За викенд 
пла ни рам да иза ђем
с дру га ри ма и да 
идем на раг би 
тре нинг.

Вла дан Дабић,
гим на зи ја лац:

– Гле да ћу 
„Star Wars” 
и ићи 
ћу на базен 
с дру га ри ма.

Ката ри на Мале тић,
сту дент ки ња:

– С обзи ром на 
то да при во дим 
кра ју факул тет, 
веро ват но ћу 
писа ти мастер-рад.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Ства ра

Река ства ра.

Вртло ге. Одно се. Одно се у вртло зи ма.

Вртло ге у одно си ма.

Човек ства ра. Одно се. Вртло ге.

Одно си и вртло зи су пожељ ни, али нису баш увек добро ћуд ни.

Шта је оно лепо што пове зу је пожељ ност и добро ћуд ност?

Добро та.

Покрет

Сушти на дру штва је у њего вом кре та њу.

Гово ри ли су марк си сти. И не само они.

Рели ги ји тре ба да се при ла го диш.

Наре ђи ва ли су вла да ри.

И то спро во ди ли.

Покрет је поже љан и није баш увек добро ћу дан.

Има ли лепе ства ри која пове зу је епо хе?

Да, коњи.

Чуда

Чини чуда.

Ђидо мова ти да жем ка што не.

Каже гоми ла. Народ.

Гла сај за мене и бићеш бла жен.

Кажу поли ти ча ри. И попо ви.

Шта је оно лепо што конек ту је гоми лу, поли ти ча ре и попо ве?

Пре во зна сред ства? Да, али нису она кру ци јал на.

Лова чуда чини.

ПАН ЧЕ ВАЧ КА „ДИЗЕЛ КА” ЗАПО ЧЕ ЛА РАД

ГОРАН МРЂА НОВИ „МАШИ НО ВО ЂА”
Про ме не и у играч ком
кадру

Ком плет не при пре ме у
Пан че ву

Зим ска пау за је про шла. Вре ме одмо -
ра завр ше но је и за фуд ба ле ре Желе -
зни ча ра, који су од сре де, 24. јану а ра,
поно во на оку пу. Тог дана извр ше на
је про зив ка прво ти ма ца, после које
су и зва нич но поче ле при пре ме ФК-а
Желе зни чар за про лећ ни део шам пи -
о на та у Срп ској лиги гру па „Вој во ди -
на”. Током пау зе је било мно го про -
ме на у редо ви ма попу лар не „дизел -
ке”, а јед на од нај бит ни јих сва ка ко је
про ме на на месту првог тре не ра. Уме -
сто Нена да Стој чи ћа, који је оти шао
у Кину, нови шеф струч ног шта ба
Желе зни ча ра постао је Горан Мрђа.

– Заи ста ми је вели ка част што
сам име но ван за шефа струч ног шта -
ба Желе зни ча ра, а посеб но сам поча -
ство ван што ћу сара ђи ва ти с пред -
сед ни ком Зора ном Наун ко ви ћем,
чове ком који је од малог „Жеље”,

зајед но са сво јим сарад ни ци ма, ство -
рио клуб са огром ном репу та ци јом у
фуд бал ској Вој во ди ни. Тако ђе, мно -
го је важно што ни ја ни моји сарад -
ни ци неће мо има ти резул тат ски при -
ти сак, већ ћемо се усред сре ди ти на
афир ма ци ју мла дих игра ча, с који -
ма Желе зни чар тре ба да гра ди сво ју
будућ ност – рекао је на првом пред -
ста вља њу нови „маши но во ђа” пан че -
вач ке „дизел ке” Горан Мрђа, који ће
у струч ном шта бу сара ђи ва ти с помоћ -
ним тре не ром Гли го ром Шкр па ном
и тре не ром гол ма на Вла ди ми ром
Расто ви ћем.

На првој про зив ци било је при сут -
но 27 игра ча и три гол ма на. Оно што
је изве сно, јесте да су Желе зни чар
напу сти ли Теки ја шки, Јани ћи је вић,
Јев тић, Шобат, Луко вић и Костић, а

стим да поме нем и њего ве доса да шње
тре не ре, који су сва ка ко има ли ути цај
на његов фуд бал ски раз вој. То су Сини -
ша Раду ло вић, Алек сан дар Сте ва но -
вић и Ненад Стој чић. Милош Јани ћи -
је вић је оти шао на Исланд, а спо ра -
зум но смо рас ки ну ли уго вор и с гол -
ма ном Деја ном Јев ти ћем. На про би је
тре нут но мно го мла дих игра ча, а струч -
ни штаб ће про це ни ти на кога може
рачу на ти у наред ном пери о ду. Дра го
ми је што су првом тиму при кљу че на
и чети ри мом ка из наших мла ђих кате -
го ри ја, три каде та и један омла ди нац.
Нарав но, биће и дола за ка ква ли тет них
поја ча ња, а кона чан план ћемо сачи -
ни ти у дого во ру с новим тре не ром –
рекао је први човек Желе зни ча ра Зоран
Наун ко вић на кон фе рен ци ји за нови -
на ре одр жа ној у про сто ри ја ма клу ба.

Напра вљен је и план игра ња кон -
трол них утак ми ца. „Дизел ка” ће прву
про ве ру има ти 3. фебру а ра, када ће
на тере ну с вештач ком тра вом код
Хале спор то ва на Стре ли шту госто ва -
ти Вој во ди на из Пер ле за. Седам дана
касни је, на истом месту, тако ђе од 13
сати, госто ва ће ФК Лешта не, а за 14.
фебру ар зака за на је утак ми ца с Црве -
ном зве здом из Малог Мокрог Луга.
Једин ство из Сур чи на ће у нашем гра -
ду госто ва ти 17. фебру а ра, а чети ри
дана касни је и Доли на из Пади не.
Прву утак ми цу ван свог гра да Желе -
зни чар ће оди гра ти 25. фебру а ра у
Пиро ту про тив Рад нич ког, а први зва -
ни чан, так ми чар ски меч на про гра му
ће бити 3. мар та у Али бу на ру, када ће
„дизел ка” одме ри ти сна гу с Вршцем
у фина лу Купа Срби је на тери то ри ји
Фуд бал ског саве за под руч ја Пан че во.

Првен стве на трка за бодо ве у Срп -
ској лиги гру па „Вој во ди на” наста вља
се 11. мар та. Тада ће на СЦ-у „Мла -
дост” госто ва ти Омла ди нац из Нових
Бано ва ца. А. Живковић

да је првом тому при кљу че но мно го
мла дих фуд ба ле ра.

– Пре све га морам иста ћи да је инте -
ре со ва ње тре не ра за место шефа стру -
ке у нашем клу бу било заи ста огром -
но. Ипак, Управ ни одбор клу ба одлу -

чио је да пове ре ње покло ни Гора ну
Мрђи, а ја сам сигу ран да ће он, зајед -
но са сво јим сарад ни ци ма, оства ри ти
све наше циље ве. Тако ђе, морам да
захва лим бив шем тре не ру Нена ду Стој -
чи ћу, који кари је ру наста вља у Кини.
Таква пону да се не одби ја, али његов
одла зак у дале ку земљу пред ста вља
сатис фак ци ју и за нас, јер је то доказ
да се рад Желе зни ча ра пра ти и ван
гра ни ца наше земље. Тако ђе, одла зак
Нема ње Теки ја шког у тре ће пла си ра ни
тим Супер ли ге, Спар так из Субо ти це,
јесте при зна ње за наш клуб. Нема ња је
у Желе зни ча ру про вео три и по годи -
не, а сво јим одно сом пре ма дре су и
зала га њем на тре нин зи ма и утак ми ца -
ма сва ка ко је заслу жио место међу нај -
бо љи ма. Жели мо му мно го успе ха у
даљој кари је ри, а ову при ли ку кори -

Завр шне при пре ме кадет ске и јуни -
ор ске репре зен та ци је Срби је у кара -
теу одр жа ва ју се у Кра гу јев цу, где ће
наши нај бо љи мла ди бор ци бора ви ти
до 28. јану а ра. На спи ску селек то ра
за наступ на Европ ском првен ству у
Сочи ју нала зе се и три так ми ча ра
Кара те клу ба Дина мо – каде ти Дар ко
Спа сков ски и Нико ла Ива но вић и
јуни ор Урош Петро вач ки.

Ови мла ди бор ци су сво јим резул -
та ти ма у 2017. годи ни заслу жи ли
позив селек то ра, а ујед но је то и вели -
ко при зна ње и пове ре ње за Кара те
клуб Дина мо. Бора вак у срцу Шума -

ди је ови так ми ча ри мора ју иско ри -
сти ти на нај бо љи могу ћи начин, како
би сво ју фор му поди гли на нај ви ши
ниво пре насту па у Сочи ју.

У Кра гу јев цу се нала зи и сени ор -
ска кара те репре зен та ци ја Срби је, где
се нај бо љи срп ски борац Сло бо дан
Бите вић озбиљ но при пре ма за уче -
шће на тур ни ру Пре ми јер свет ске
лиге у Пари зу. Зајед но са сво јим тре -
не ром Пре дра гом Сто ја ди но вим, Боба
„бру си” фор му како би његов деби -
тант ски наступ на „Париз опе ну”, јед -
ном од нај ве ћих свет ских тур ни ра,
био што успе шни ји. А. Ж.

КАРА ТИ СТИ ДИНА МА ФОР МУ „БРУ СЕ” У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

ПРИ ПРЕ МЕ ЗА ВАЖНЕ МЕЧЕ ВЕ


