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Услед цу ре ња амо ни ја ка
на стра дао рад ник 
у по го ну Кар ба мид

Пробој вентила у
„Азотари”, испала
„Петрохемија”,„горела”
Рафинерија

Без зва нич ног ста ва 
над ле жне ре пу блич ке 
ин спек ци је

По че так 2017. го ди не у Пан че ву обе -
ле жен је ни зом хе миј ских уде са у ју -
жној ин ду стриј ској зо ни, чи је су по -
сле ди це би ле смрт јед ног рад ни ка и
по раст стра ха гра ђа на Пан че ва за
без бед ност. Пре ма тврд ња ма над ле -

жних из фа бри ка и ло кал не са мо у -
пра ве, ни је дан од ин ци де на та ни је
имао ве ће по сле ди це за жи вот ну сре -
ди ну и здра вље љу ди.

По себ но за бри ња ва то што се о
свим овим слу ча је ви ма ни је огла -
си ла ре пу блич ка еко ло шка ин спек -
ци ја, ни ти је Ми ни стар ство по љо -
при вре де и за шти те жи вот не сре -
ди не из да ло би ло ка кво са оп ште ње
о не ми лим ин ци ден ти ма. Пре ма
са зна њи ма ли ста „Пан че вац”, ре пу -
блич ка ин спек тор ка за за шти ту жи -
вот не сре ди не Сла ђана Шпан већ
не ко ли ко да на оби ла зи по го не у ју -
жној ин ду стриј ској зо ни, али се ни -
јед ног тре нут ка ни је огла си ла и ин -
фор ми са ла јав ност о не дав ним ак -
ци ден ти ма.

Оно што је по хвал но, је сте да су
фа бри ке пра во вре ме но оба ве шта ва -
ле гра ђа не Пан че ва и ши ру јав ност о

ак ци ден ти ма. Сем у слу ча ју „Пе тро -
хе ми је”, ис тра ге још увек тра ју, утвр -
ђу ју се узро ци и при чи ње на ште та,
та ко да де таљ ни је ин фор ма ци је још
увек ни су до ступ не. У Ту жи ла штву за
„Пан че вац” ка жу да су ис тра жне
радње у то ку и у за ви сно сти од утвр -
ђе ног за ви си да ли ће про тив од го -
вор них ли ца би ти по кре ну ти по ступ -
ци пред пра во суд ним ор га ни ма.

„Азо та ра” – 4. ја ну ар
Тог да на, око по дне ва, у Пан че ву се
до го ди ла тра ге ди ја. На свом рад ном
ме сту у „Азо та ри” по ги нуо је пе де се -
тјед но го ди шњи Го ран Пе јић из Стар -
че ва. Пре ма ре чи ма Гор да не Ва со је -
вић, ше фи це „Азо та ри не” слу жбе за
за шти ту жи вот не сре ди не, не срет ни
рад ник је стра дао услед про бо ја дих -
тун га на ме ра чу про то ка амо ни ја ка у
по го ну Кар ба мид.

– На ши ва тро га сци су ин тер ве ни -
са ли из у зет но бр зо по пред ви ђе ној
про це ду ри и од мах су за тво ри ли вен -
ти ле да не би би ло ни ка квих опа сно -
сти по град и жи вот ну сре ди ну. Ме -
ђу тим, рад ник ко ји се за те као у бли -
зи ни удах нуо је ве ли ку ко ли чи ну
амо ни ја ка, због че га је на стра дао.
Све на ше слу жбе су ре а го ва ле ка ко је
тре ба ло и ни јед ног тре нут ка ни су би -
ли угро же ни оста ли за по сле ни, ни ти
је би ло по сле ди ца по здра вље гра ђа -
на Пан че ва – ис та кла је она.

Тра гич но на стра да ли рад ник је из -
у зет но бр зо пре ба чен са ни тет ским
во зи лом из „Азо та ре” до Бол ни це,
где је по ку ша на ре а ни ма ци ја, али је
уло же ни на пор ме ди цин ског осо бља
био уза лу дан. 

» Наставак на страни 7
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Фестивали, Бијенале,
смотре...
» страна 13

Пут кроз живот с
ватерполо капицом
» страна 38

БЕЛО-ПЛАВИ СВЕТ

Градска каса у 2017. 
години износи 5,7 
милијарди динара 
и за 320 милиона је мања
од прошлогодишње

На последњој седници Скупштине
града Панчева у 2016. години, која је
одржана 29. децембра, пред одбор-
ницима је било преко 80 тачака
дневног реда, а свакако најзначајни-
ја била је Предлог одлуке о буџету
Града за 2017. годину. Поред ове ва-
жне одлуке, која садржи план пуње-
ња и трошења градске касе у овој го-
дини, седница ће бити упамћена и по
томе што је то била прва која је пре-
ношена директно – путем скупштин-
ског „Јутјуб” канала. Панчевци су та-

ко добили могућност да седницу пра-
те уживо, будући да је последњих не-
колико година заседање одборника
Телевизија Панчево преносила одло-
жено. Неколико дана пре ове преми-
јере председник Скупштине града
Тигран Киш рекао је да је панчевач-
ка скупштина друга у Србији, одно-
сно после републичког парламента
прва локална која има директне пре-
носе.

Полемике је било приликом утвр-
ђивања дневног реда и код прве тач-
ке, поменуте одлуке о буџету за ову
годину, а касније се готово нико није
јављао за реч.

Приликом утврђивања дневног ре-
да шеф одборничке групе ЛСВ-а
Владан Кељевић оценио је да је ин-
ституција председника Скупштине

града „мртва” због тога што предсе-
давајући, како је рекао, није смео да
му прихвати амандман, који је из
техничких разлога предао са зака-
шњењем од пет минута.

– Председавајући ми је одгово-
рио да то не би био проблем да ма-
ло пре но што сам га позвао, није
разговарао с председником одбор-
ничке групе СНС-а, као и да не мо-
же накнадно да му каже да има
још два амандмана. Он је још до-
дао и да сам свакако закаснио –
препричао је Кељевић и рекао да
су с друге стране одборници од
председавајућег само неколико са-
ти пре седнице добили дуплирани
дневни ред, због чега је тражио да
се те накнадне тачке скину с днев-
ног реда.

– Очигледно да радом Скупштине
града не управља председник, већ
неко други. Зато ћу предати нового-
дишњи поклон правом градском оцу,
који није ни градоначелник, ни
председник скупштине – рекао је Ке-
љевић, након чега је шефу одборнич-
ке групе СНС-а Жељку Сушецу поку-
шао да преда поклон, који овај није
желео да прими, уз коментар да се
прави циркус.

Поклон је, иначе, била мајица на
којој је писало „Поздравите вашу ма-
му”, што је реплика из серије „Др-
жавни посао” којом лик Чварков на-
кон сваког разговора подилази над-
ређенима. Исту мајицу је и сам Ке-
љевић носио током скупштинског за-
седања.

» Наставак на страни 5

ЗАСЕДАЛИ ПАНЧЕВАЧКИ ОДБОРНИЦИ

О БУЏЕТУ, АПОТЕЦИ И „ДЕЧЈОЈ РАДОСТИ”



Ло кал ни град ски мо ни то ринг си -
стем не ме ри при су ство те опа сне ма -
те ри је, та ко да су гра ђа ни Пан че ва 4.
ја ну а ра уза луд но по ку ша ва ли да по -
де ша ва њем па ра ме та ра на сај ту ло -
кал не са мо у пра ве про на ђу по дат ке о
ни воу амо ни ја ка у пан че вач ком ва -
зду ху. С дру ге стра не, оста је не ја сно
за што мо бил на мер на ста ни ца ста ци -
о ни ра на у кру гу бол ни це ни је упу ће -
на у угро же на град ска под руч ја. Ло -
кал на са мо у пра ва има мо гућ ност да
ан га жу је еки пу За во да за јав но здра -
вље за ову ак тив ност и ин ци дент с по -
чет ка го ди не сва ка ко је из и ски вао
по тре бу да се до дат но, за рад без бед -
но сти гра ђа на, из вр ше ме ре ња спе ци -
ја ли зо ва ним во зи лом. Ова ко су Пан -
чев ци по но во, по ко зна ко ји пут, би ли
сле пи код очи ју и ни су има ли мо гућ -
ност да се пра во вре ме но ин фор ми шу,
па са мим тим ни да се скло не са ули ца
у за тво ре не про сто ре.

Све у све му, хе миј ски удес ко ји је
усмр тио рад ни ка „Азо та ре” вра ћа
нас у не та ко дав на пан че вач ка Ајх -
ма но ва вре ме на, кад су Пан чев ци
би ли у стра ху од уче ста лих ае ро за га -
ђе ња јер су над ле жне ин сти ту ци је и
ло кал на са мо у пра ва за рад др жав них
ин те ре са кр ши ле уста вом за га ран то -
ва но пра во гра ђа на на жи вот и кри ле
од јав но сти по сле ди це не га тив ног
ути ца ја ју жне ин ду стриј ске зо не на
здра вље гра ђа на.

З. Ст.

Ајх ма но ва 
вре ме на

Ма ра ми це пре ко но са и уса на или
јак на пре ко гла ве и утр ча ва ње у за -
тво рен про стор са мо су не ке ме ре
ко је су Пан чев ци мо ра ли да при ме -
њу ју тог 4. ја ну а ра кад се услед хе -
миј ског уде са у „Азо та ри” гра дом ра -
ши рио амо ни јак.

Ста ра Утва, део гра да око На род не
ба ште, То по ла и део Вој ло ви це би ли
су из ло же ни хе миј ском уда ру чи ји ин -
тен зи тет мо же мо са мо да на га ђа мо.
На и ме, зва нич ни ци, што ло кал ни,
што ре пу блич ки, до да нас ни су об ја -
ви ли ин фор ма ци ју о то ме ко ли ко је
опа сних ма те ри ја би ло еми то ва но тог
да на. Ре пу блич ка ин спек ци ја твр ди да
је реч о сто ки ло гра ма амо ни ја ка, што
струч на ли ца до во де у пи та ње, јер су
се по сле ди це цу ре ња те ве о ма опа сне
ма те ри је осе ти ле чак и у цен тру гра да.
По ред то га, је ди ни зва нич ни по да так
до сту пан гра ђа ни ма је сте из ве штај За -
во да за јав но здра вље, у ко ме сто ји да
је 4. ја ну а ра кон цен тра ци ја амо ни ја ка
у зо ни На род не ба ште билa 46 ми кро -
гра ма, а на мер ном ме сту Ва тро га сни
дом 54 ми кро гра ма (гра нич на вред -
ност 100 ми кро гра ма по ме тру куб -
ном). То ја сно по ка зу је да је у зо ни
ути ца ја хе миј ског уде са кон цен тра ци -
ја мо ра ла би ти да ле ко ве ћа.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Седе на води. И ходају по њој. Надреално.

Пет година од Боциног оригинала, 10. јануара, насред Тамиша

Снимио Владимир Ђурђевић

• Моја комшиница је права бомба. Кад она експлодира, 

комшија не сме ни да писне!

• Ово је Србија. Добро дошли у прошлост.

• Они имају све што су нама обећали. Значи, све се може 

кад се хоће!

• Непливачи се даве јер нису водоотпорни.

• Омерта: ћутање је злато.

• Тапкањем у месту ми избегавамо да направимо 

погрешан корак.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

БОЖИЋ ЈЕ ЗА НАС НАЈРАДОСНИЈИ ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИК 

ЈЕР УВЕК ПАДА НА НЕРАДНИ ДАН.

Петак, 13. јануар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Би ти ср чан, сло бо дан, сми слен

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић
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ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

Овим, тре ћим де лом за вр ша ва мо пре глед „Про ма трач ни -
це” из 2016.

Сеп тем бар: Те ма тек ста „Ем па ти ја, искре ност, вре ме”
би ла су, с раз ло гом, са мо у би ства: ем је је дан наш су гра ђа -
нин те не де ље се би пре кра тио жи вот, ем се то по кло пи ло
са Свет ским да ном пре вен ци је са мо у би ства, 10. сеп тем -
бром.

„И, тај чо век ни је пр ви пан че вач ки са мо у би ца ове го ди -
не: у пр вих осам ме се ци 2016. чак два на е сто ро љу ди у на -
шем гра ду ди гло је ру ку на се бе. Успе шно. У ан ке ти у овом
бро ју на ше су гра ђан ке и на ши су гра ђа ни су, сло жно, при -
ме ти ли шта су глав ни узро ци овој стра шној по ја ви: не до -
ста так фи нан си ја, уса мље ност, по ре ме ће ни си стем вред но -
сти, без на ђе због бо ле сти, раз во ди, гу би так во ље не осо бе и
код оних не што мла ђих – не уз вра ће на љу бав.

„Пре вен ци ја је, ба рем на ре чи ма, јед но став на: ис ка за на
ем па ти ја пре ма они ма што на ја вљу ју да ће ди ћи ру ку на се -
бе, озбиљ ни и ис кре ни раз го во ри, по све ћи ва ње вре ме на... И
струч ња ци и ан ке ти ра ни се сла жу да је, ипак, нај сна жни ја
пре вен ти ва – по вра так по ро ди ци. То пло окру же ње нај ва -
жни јих љу ди у жи во ту де лу је ле ко ви то и по ма же ви ше од
ме ди ка ме на та, струч ња ка и тап ша ња по ра ме ну. Отво ри те
очи, про ма трај те сво је нај бли же, по мо зи те им ако вам се
са мо и учи ни да су спрем ни да учи не не што лу до!”

Ок то бар: Ула зак Љи ља не Спа сић у ма лу гру пу ода бра -
них да ма ко је зна ју ка ко се афир ми ше де мо кра ти ја, био
нам је по вод за пи са ње увод ни ка „Хра брост за осва ја ње
сло бо де”.

Го во ре ћи о нај ви шој ци ви ли за циј ској вред но сти – сло бо ди,
нај пре смо ци ти ра ли Марк са: „Чо век је сло бо дан ако мо же
да иза бе ре, а мо же да иза бе ре ако до вољ но зна да би мо гао
да упо ре ди”. „Да кле”, ре ко смо, „чо век је сло бо дан ако ’са -
мо’ до вољ но зна. Е, па на то ме тре ба ра ди ти. Не на то ме,
не че му ап стракт ном, не го на се би”.

На Марк са смо „на сло ни ли” Пе ри кла: „Тај на сло бо де по -
чи ва у хра бро сти”. До да ли смо: „У хра бро сти је су шти на!”

„Се ти мо се, са свим на мер но, ко ји је да нас да тум; ове не -
де ље је, пот пу но не за па же но, про ху јао још је дан 5. ок то бар.
Пре ше сна ест го ди на, о том да ту му, ре во лу ци јом је са срп -
ске по ли тич ке сце не ски нут ре жим Ми ло ше вић –Мар ко вић.
Чи ни ло се та да да ће и дру штве не ’вред но сти’ тог ре жи ма
оти ћи у слив ник исто ри је, али... Про пу ште на је 5. ок то бра
2000. шан са да се на кри ли ма го ди на ма са ку пља не по зи -
тив не енер ги је, с ми сли ма на бу бре лим сло бо дом ко ју тре -
ба осво ји ти, на пра ви пре о крет и ова др жа ва уве де у по ро -
ди цу европ ских на ро да. Уме сто то га, вла сто др шци су се
ме ња ли, до ду ше ра то ва ни је ви ше би ло, али ма три ца је
оста ла иста: власт ра ди вла сти. Ан тич ка иде ја о оп штем
до бру као вр хов ном ис хо ди шту др жа ве обри са на је, баш
као и до бра енер ги ја до брих љу ди.

„Од тад, то ком свих ових го ди на, не ста ја ла је, ла га но,
кључ на енер ги ја: хра брост за осва ја ње сло бо де! Ла тин ска
из ре ка ка же: ’Libertati viam facere’. Од но сно, отва ра ти пут
сло бо ди. Ако је не ста ла гра ђан ска енер ги ја, ако не ма по -
кре та ча по зи тив них про ме на у гло бал ном сми слу, он да се
сва ко по на о соб мо ра вра ти ти се би, ка ко би отво рио пут
сло бо ди. За се бе. Мо ра да се ра ди, да се по ка же од ва жност.
Јер, хра брост за осва ја ње сло бо де се у из у зет но рет ким си -
ту а ци ја ма до би ја на по клон, ско ро ни кад. Ду ва мо у је дра
свих но во о сво је них сло бо да!

„Ко ли ко сло бод но се ви осе ћа те?”, упи та смо на кра ју.
Но вем бар: „Оа за не сре ће” био је на слов „Про ма трач ни -

це” ко ја се ба ви ла по жа ром у иле гал ном до му за ста ра ли -
ца у на шем гра ду, у ко ме је тро је љу ди из гу би ло жи вот. Ко -
мен та ри са ли смо та да из ја ву ми ни стра Ву ли на.

„Он ба ра та по дат ком да је ухап ше ној вла сни ци тзв. до -
ма до сад три пу та за бра њи ван рад, а исто вре ме но се пи та
ка ко је ту жи ла штво до зво ли ло да она на ста ви не ле гал ни по -
сао. У де мо крат ским дру штви ма је са свим нор мал но да суд -
ска и из вр шна власт бу ду раз дво је не, од но сно да ми ни стри

не тре ба да ути чу на рад пра во суд них ор га на, али ка да не -
ко на ви со кој по ли тич кој функ ци ји има по у зда на са зна ња
о то ме да кон крет на осо ба кр ши за ко не, мо рао би да ис ко -
ри сти свој ау то ри тет, ако га има, да се ствар што пре ис те -
ра на чи стац. У истим тим де мо крат ским дру штви ма по -
сто ји и не што што се на зи ва ко манд ном од го вор но шћу и
под ра зу ме ва да у ова квим слу ча је ви ма део кри ви це на се -
бе пре у зму и ре сор ни ми ни стри. На че ка ће мо се док та ’но -
ви на’ не стиг не у Ср би ју”, за кљу чи ли смо.

У „Су лу дом по зи ву за ра су ло” освр ну ли смо се на та бло -
ид но про мо ви са ње јед ног сај та, пре ко ког су „мла де де вој -
ке, ни је пре ци зи ра но ко ли ко, ако же ле да по ста ну успе -
шне” по зва не да се при ја ве у шко лу за стар ле те!

„То су оне пла сти ком де фор ми са не клин ке и не што ста -
ри је глу па че, ко је се по вла че по ска ред ним ри ја ли ти про -
гра ми ма на да ју ћи се да ће по ста ти не ка кве зве зде. Стар ле -
та, са ма реч ка же. У тој ’обра зов ној уста но ви’ атрак тив не
де вој ке ће учи ти ’ка ко да се ски да ју пред ка ме ра ма’, а по -
што до би ју ’ли цен цу’, мо ћи ће да ра де као ани мир-да ме и
на хо тлај ну, као и да уче ству ју на из бо ри ма за мис!? Нор -
мал но, у окви ру сво је вр сног ка стин га кан ди дат ки ње пр во
тре ба да по ша љу сво је фо то гра фи је.

„За ми сли те про сеч ну мла ду кон зу мент ки њу по ме ну тих
ТВ про гра ма, ко ја има основ ну и, мо жда, не ку (о)сред њу
шко лу, на пу ца не усне и гру ди и не ре ал не сно ве. Шко ли ца
за стар ле те јој је иде ал но ре ше ње за бег из про сеч но сти! То
што та мно жи на не за до вољ них не ће раз ми шља ти о то ме
ка ко ће би ти упо тре бље не, у бо љем слу ча ју, фо то гра фи је
што по ша љу, а у ло ши јем сце на ри ју оне са ме – и је сте кар -
та на ко ју игра ју ли ко ви иза сце не, то је су шти на су лу дог
по зи ва тво ра ца ове иде је.

„Ро ди те љи, па зи те на де цу! Бра ћо, па зи те на се стре!”,
за ва пи ли смо.

Де цем бар: У увод ни ку „Има ти ср це” с пи је те том смо се
по здра ви ли с Фи де лом Ка стром, ре во лу ци о на ром ко ји је
био на че лу др жа ве од са мо је да на ест ми ли о на ста нов ни -
ка, а ус пео је да по ста не јед на од нај пре по зна тљи ви јих по -
ли тич ких фи гу ра 20. ве ка. „Ње гов на чин ко му ни ка ци је с
ве ли ким свет ским си ла ма – то пло с хи ља да ма ки ло ме та ра
уда ље ним Ру си ма и хлад но с ком ши ја ма Аме ри ма – оста ће
упам ћен баш та ко, као my way, као не што ау тен тич но и не -
по но вљи во”, ре ко смо.

Ка стро ве ре че ни це: „Ре во лу ци ја ни је кре вет од ру жа. Ре -
во лу ци ја је бор ба из ме ђу бу дућ но сти и про шло сти”, је су,
за кљу чи ли смо, ње го ва за о став шти на ста нов ни ци ма Ку бе.
Као да је, ре кли би смо, по ру чио: „Ни сте мо гли оче ки ва ти
да ће по стре во лу ци о нар ни отво ре ни су коб с нај ве ћом свет -
ском си лом до не ти еко ном ско бла го ста ње, на про тив; бу -
ди те по но сни јер сте по ка за ли да и ма ли мо гу да бу ду ве -
ли ки, под усло вом да има ју ср це.

По во дом за вр шних ре чи ту жи ла штва и од бра не у про це -
су про тив Рат ка Мла ди ћа у Ха гу, по но во су се по ра зним
сај то ви ма и на дру штве ним мре жа ма огла си ли „број ни ко -
мен та то ри, ко ји ма то ни је про фе си о нал на оба ве за, већ
гра ђан ска по тре ба”. Не ке из те ма се смо ис по што ва ли, а
ову ру бри ку у том бро ју об ја ви ли смо под на сло вом „Ви ју -
га вост то ко ва ми сли”.

По ку ша ји ар гу мен то ва ња „те зе да је Ха шки три бу нал
по ли тич ка ин сти ту ци ја, ство ре на да би ’су ди ла’ са мо јед -
ној стра ни – за у зе ли су нај ви ше про сто ра на ин тер не ту”.
Ипак, по тре ба за пер со на ли зо ва њем кри ви це про ве ја ва
као лајт мо тив раз ми шља ња гра ђа на Ср би је. „То је оно што
мо же да ра ду је не у трал ног про ма тра ча јер је здра во ра зум ски
став и знат но је дру га чи ји од без ма ло оп ште при хва ће ног у
пр вим го ди на ма по сле ра то ва да смо се, да кле у мно жи ни,
бо ри ли и бра ни ли сво је љу де, до ду ше на те ри то ри ја ма ко -
је ни су у окви ру гра ни ца Ср би је”.

Пра ти те нас и то ком 2017. И, што је мно го ва жни је,
ства рај те соп стве не ста во ве у ве зи са свим ре ле вант ним
по ја ва ма и до га ђа ји ма. Ми сли ти, не пре ста но!



... и он да ју риш на ко ри нђа ње!
А не кад, не та ко дав но, за де цу ве ће сре ће од бад ње ве че ри ни -
је би ло за ми сли во.

Та да су у овим кра је ви ма, по ред свих ле по та ко је пра зник но -
си, ма ли ша ни нај ви ше во ле ли да од ла зе у ко рин ђа ње. Не ки то

зо ву и ко рин џа ње, док,
ре ци мо, До лов ци ка -
жу са мо ’рин ђа ње.

Би ло ка ко би ло, ма -
ли ша ни та да кре ну од
ку ће до ку ће ка ко би
от пе ва ли не ку од бо -
жић них пе сми ца (и за
то би ли да ро ва ни),
као на при мер: „Ја сам
ма ли Пе ра, ује ла ме
ке ра, за но гу, за ру ку,
дај ми га зда ја бу ку”.

На жа лост, и овај леп
оби чај све је ре ђи...

Ј. Ф.
Пр ви Фе сти вал кла си ча ра би ће
одр жан од 16. до 19. ја ну а ра на
ви ше ло ка ци ја у Пан че ву.

„Про грам фе сти ва ла је за ми -
шљен та ко да за о ку пи ра зна ти же -
љу на ших су гра ђа на и при бли жи
кла сич ну му зи ку свим ге не ра ци -
ја ма”, на во ди се у са оп ште њу.

Пр вог да на, у дво ра ни „Апо -
ло”, на сту пи ће ка мер ни ор ке -

стар „Ка ме ра та” и ам би јен тал -
ни бенд „Про је кат”. У уто рак,
на сце ни Кул тур ног цен тра,
би ће одр жан кон церт са вре ме -
не му зи ке мла дих срп ских ау -
то ра, а на сту пи ће Југ Кон стан -
тин Мар ко вић и Ана Кр ста јић
са сво јим ан сам бли ма . Тре ћег
да на, у све ча ној са ли На род ног
му зе ја, пред ста ви ће се там бу -

рашки ор ке стар „Не вен”, чи ји је
умет нич ки ру ко во ди лац проф.
Ми хај ло Јо вић, и гу дач ки сек -
стет ко ји чи не Ата на си ја Ста ни -
шић, Иси до ра Дра ми ћа нин,
Бо ја на Ле ген, Мар та Пе тро -
вић, Да мјан Стан ко вић и Мла -
ден Ар се но вић. Фе сти вал ће
би ти за тво рен 19. ја ну а ра кон -
цер том сту де на та гу дач ке ка -

те дре Фа кул те та му зич ке
умет но сти, из кла са про фе со ра
Не ма ње Мар ја но ви ћа и Ма -
дле на Сто ки ћа, на сце ни Кул -
тур ног цен тра.

Фе сти вал је по др жао Град
Пан че во, а умет нич ки ди рек -
тор је Сре тен Јо вић. Улаз на све
про гра ме је бес пла тан. 

M. M.

НО ВИ ФЕ СТИ ВАЛ У НА ШЕМ ГРА ДУ

Кла сич на му зи ка за све ге не ра ци је

Пу те ви углав ном 
про ход ни

Зим ска слу жба 
у нај ви шем сте пе ну
де жур ства

Ста но ви се гре ју 
без пре стан ка

Снег, лед и „си бир ске” тем пе -
ра ту ре ко ји су од кра ја про шле
не де ље угро жа ва ли ве ли ки
део Ср би је, ус по ри ли су, али
ни су па ра ли са ли жи вот у Пан -
че ву.

На са стан ку гра до на чел ни ка
Са ше Па вло ва и чла на Град -
ског ве ћа за ду же ног за стам бе но-
-ко му нал ну област Алек сан дра
Сте ва но ви ћа с ди рек то ри ма
јав них и јав них ко му нал них
пред у зе ћа, одр жа ном 11. ја ну -
а ра, за кљу че но је да је си ту а -
ци ја под кон тро лом и да је
функ ци о ни са ње ко му нал них
слу жби у гра ду ста бил но. 

Иа ко се град ски и при град -
ски са о бра ћај оте жа но од ви ја -
ју, ни је би ло ве ћих пре ки да.
За по сле ни у град ским ко му -
нал ним пред у зе ћи ма чи сте и
по си па ју со љу са о бра ћај ни це
и пе шач ке ста зе по утвр ђе ном
рас по ре ду, а ста но ви ко ји су
при кљу че ни на си стем да љин -
ског гре ја ња то пли су 24 са та
днев но.

До сре де, 11. ја ну а ра, ни је
би ло при ја ва да је не ко остао
без во де и стру је, а пре жи вља -
ва ње на „си бир ској” хлад но ћи
је олак ша но и за хва љу ју ћи то -
ме што је глав на ау то бу ска
ста ни ца све вре ме отво ре на за
бес кућ ни ке.

Ву ка шин Де лић из Ди рек -
ци је за из град њу и уре ђе ње
гра да из ја вио је да је Зим ска
слу жба „Вој во ди на пу та”, фир -
ме ко ја је над ле жна за одр жа -
ва ње са о бра ћај ни ца, у сре ду,
11. ја ну а ра, пре шла на нај ви -
ши сте пен де жур ства.

– Пу те ви су углав ном про ход -
ни. Нај ви ше па жње се по кла ња
чи шће њу оних ко ји спа да ју у
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пр ви при о ри тет и нај ва жни ји су
за од ви ја ње са о бра ћа ја. На не -
ким ме сти ма се ба ца ју со и ме -
ша ви на, а на дру гим са мо со.
Олак ша ва ју ће је то што за сад со
де лу је. Са о бра ћај је успо рен,
али се ипак од ви ја. Не ма за сто -
ја у гра ду ни на пу те ви ма до
окол них се ла. Чим снег пре ста -
не да па да, по че ће мо да чи сти -
мо пу те ве и ули це дру гог при о -
ри те та – ре као је Де лић.

Он је до дао да се чи сте и пу -
те ви до Стар че ва, Ба нат ског
Бре стов ца, Ива но ва, До ло ва,
Скро ба ре и Ка ча ре ва.

До при нос нор мал ном од ви -
ја њу жи во та у гра ду да ју и рад -
ни ци ЈКП-а „Зе ле ни ло”. Пре -
ма ре чи ма ди рек то ра Да ни ла
Бје ли це, ше зде сет рад ни ка тог
пред у зе ћа и део ме ха ни за ци је,
на осно ву град ске од лу ке, чи -
сте град ске пи ја це и пар кин ге
ис пред њих, гро бља, На род ну
ба шту и Ба ру та ну.

Ка ко смо са зна ли у ЈКП-у „Во -
до вод и ка на ли за ци ја” од ге не -
рал ног ди рек то ра тог пред у зе ћа

Алек сан дра Ра ду ло ви ћа, снаб -
де ва ње во дом за пи ће функ ци -
о ни ше не сме та но. Из у зев пу ца -
ња во до вод не це ви због за ста -
ре ло сти у Ули ци Ди ми три ја Ту -
цо ви ћа код ка фа не „Ци та де ла”,
ни је би ло дру гих ве ћих про бле -
ма. Ра ду ло вић је апе ло вао на
гра ђа не да за шти те сво је во до -
ме ре да не би пу ца ли због екс -
трем них хлад но ћа.

Пре ма ре чи ма Ма ри је Ан -
дрић, порт па ро ла ЈКП-а „Хи -
ги је на”, от ка ко су по гор ша не
вре мен ске при ли ке, све рас по -
ло жи ве ма ши не и за по сле ни
су на те ре ну.

У по чет ку су чи шће не ули це
пр вог и дру гог при о ри те та, а
по сле то га и оне ко је се на ла зе
на Ко те жу 1 и 2, Стре ли шту,
Со да ри, Ми си, Те сли и у дру -
гим де ло ви ма гра да.

Ан дри ће ва је до да ла да рад -
ни ци „Хи ги је не” ра де у из у зет -
но те шким усло ви ма, због че га
то ком сме не има ју па у зе. На -
гла си ла је да они чи сте пе шач -
ке ста зе и пре ла зе, ау то бу ска

ста ја ли шта, као и при ла зе
град ским ин сти ту ци ја ма и да
су до са да ба ци ли осам то на
со ли. Она је апе ло ва ла на гра -
ђа не да не ба ца ју врео пе пео у
кон теј не ре, јер их на тај на чин
уни шта ва ју, а не по сто ји мо -
гућ ност њи хо ве по прав ке.

Ин фор ма ци је о од ви ја њу жи -
во та у на шем гра ду у „си бир -
ским” усло ви ма за ви се од да -
љих вре мен ских при ли ка. Ако
је ве ро ва ти прог но зи Ре пу блич -
ког хи дро ме те о ро ло шког за во -
да, од 12. ја ну а ра се оче ку је по -
пу шта ње екс трем них хлад но ћа
и по сте пе но вра ћа ње си ту а ци је
у нор ма лу, та ко да по сто ји ве -
ли ка ве ро ват но ћа да хлад ни та -
лас ко ји је по го дио Ср би ју по -
ста не ру жна про шлост. 

Ако је ве ро ва ти и не ким дру -
гим вре мен ским прог но за ма
ко је су ових да на об ја вље не у
ме ди ји ма, до кра ја зи ме мо же -
мо оче ки ва ти још два хлад на
та ла са, али они не ће би ти ја ки
као онај ко ји је по чео про шлог
пет ка. М. Глигорић

Пли ва ње за ча сни бо го ја -
вљен ски крст би ће одр жа но
у че твр так, 19. ја ну а ра, у 12
са ти, на град ској пла жи ис -
пред објек та УСРН „Ма р ко
Ку лић”.

Пре то га, од 9.30, у Пре о -
бра жен ској цр кви би ће осве -
шта на бо го ја вљен ска во ди ца
и слу же на ли тур ги ја. По том
ће сви уче сни ци фи ја ке ри ма
би ти од ве зе ни до спо ме ни ка
вој во ди Сте ва ну Шу пљик цу, на
ко ји ће би ти по ло жен ве нац,

ода кле ће се упу ти ти ка та -
ми шком ке ју.

Рок за при ја вљи ва ње је 15.
ја ну ар, а ин фор ма ци је се
мо гу до би ти на те ле фон
064/20-17-293.

Глав ни ор га ни за тор ма ни -
фе ста ци је је Удру же ње спор -
ти ста „Срп ска Спар та”, чи ји
је пред сед ник Зо ран Ра ја чић
ис та као да је све спрем но за
не сме та но одр жа ва ње овог
је дин стве ног до га ђа ја.

Ј. Ф.

БАД ЊИ ДАН У ГРА ДУ

Искре све тог др ве та 
за сре ћу и здра вље

ПАН ЧЕ ВО ОД ПО ЧЕТ КА ХЛАД НОГ ТА ЛА СА

ЖИ ВОТ У ГРА ДУ УСПО РЕН

„Дар од Бо га” сти гао је ове го -
ди не у пан че вач ко по ро ди ли -
ште 1. ја ну а ра око 14 са ти. Та -
ко у пре во ду с грч ког гла си
име бе бе ко ја је пр ва ро ђе на у
на шем гра ду. Она је До ро теа
Иг ња то вић, а на свет је сти гла
те шка не што ма ње од три ки -
ло гра ма. Ма ма Је ле на је ре кла
да је по ро ђај про те као без ика -
квих про бле ма, а но вом чла ну
по ро ди це и див ном но во го ди -
шњем по кло ну нај ви ше се, по -
ред ма ме и та те, об ра до вао До -
ро те ин сед мо го ди шњи брат.

До ро теа као да је зна ла да је
пр ва бе ба у на шем гра ду по -
себ но ва жна лич ност, те је по -
жу ри ла да се пр вим пла чем
огла си два на ест да на пре
пред ви ђе ног тер ми на. Као
што тра ди ци ја на ла же, 2. ја ну -
а ра су је по се ти ли Са ша Па -
влов, гра до на чел ник, и Ми -
лен ко Чуч ко вић, ре сор ни
град ски већ ник, и уру чи ли

срећ ној ма ми Је ле ни злат ник
– дар Гра да Пан че ва. Тај по -
клон ће До ро теи си гур но би ти
јед на од нај дра жих успо ме на.

– Град је на ста вио тра ди ци -
ју да ри ва ња пр во ро ђе не бе бе.
На дам се да ће 2017. го ди на
би ти бо га ти ја и пло до но сни ја
и да ће мо мо жда над ја ча ти

про сек бро ја ро ђе них бе ба на
ни воу го ди не, ко ји се са да
кре ће око 1.500 но во ро ђен ча -
ди. По же ле ли смо ма лој До ро -
теи сре ћан и ду го ве чан жи вот
и на да мо се да ће јој ро ди те љи
то и пру жи ти. Град је ту да, за -
јед но с по кра ји ном и др жа -
вом, обез бе ди нај бо ље усло ве

и по моћ ро ди те љи ма, а на сто -
ји мо и да ство ри мо ква ли тет -
но и под сти цај но окру же ње
ко је ће до при не ти то ме да
про сек ро ђе них бе ба на ни воу
го ди не бу де ве ћи – ис та као је
гра до на чел ник.

Већ ник Ми лен ко Чуч ко вић
под се тио је на то да сма ње ње
ово го ди шњег бу џе та не ће ути -
ца ти на ви си ну сред ста ва ко ја
се из два ја ју за мај ке и де цу, те
да ће она оста ти иста као и ла -
ни. Пре ма ре чи ма На та ше
Вла шки, глав не се стре на Ги -
не ко ло шко-аку шер ском оде -
ље њу Оп ште бол ни це, у Пан -
че ву су то ком 2016. ро ђе не
1.543 бе бе. Ме се ци за пам ће -
ње би ли су сеп тем бар, ка да је
ро ђе но чак шест па ро ва бли за -
на ца, као и ок то бар, јер је 11.
и 12. ок то бра, у ро ку од све га
48 са ти, на свет до шла чак 21
бе ба.

Д. К.

ПР ВА БЕ БА У ПАН ЧЕ ВУ ДЕ ВОЈ ЧИ ЦА

Го ди на по че ла с бож јим да ром

ПО НО ВО ПЛИ ВА ЊЕ ЗА ЧА СНИ КРСТ

Ле де ни Та миш 
че ка нај о два жни је

У скло пу обе ле жа ва ња де сет
го ди на ра да ин сти ту ци је за -
штит ни ка гра ђа на, на ја вље но
је да ће Са ша Јан ко вић по се -
ти ти Пан че во ка ко би уче -
ство вао на три би ни „Пра ва
гра ђа на у Ср би ји – на па пи ру
и у ствар но сти”. Пла ни ра но је
да овај до га ђај, ко ји ор га ни зу -
ју Гра ђан ска ак ци ја Пан че во
и „Но ви оп ти ми зам”, бу де

одр жан у че твр так, 12. ја ну а -
ра, у 19 са ти, у ка фе-клу бу
„Ку пе”. По ред Јан ко ви ћа, тре -
ба ло би да на три би ни го во ре
и Те о фил Пан чић, ко лум ни -
ста, кри ти чар и пи сац, и На -
де жда Ми лен ко вић, ко лум -
нист ки ња. Оп шир ни је о том
до га ђа ју мо ћи ће те да чи та те
у на ред ном бро ју „Пан чев ца”.

С. П.

СА ША ЈАН КО ВИЋ У ПАН ЧЕ ВУ

Три би на 
о пра ви ма гра ђа на

Зим ска „иди ла” у цен тру гра да

Пр во Пре о бра жен ска цр ква...
Као и сва ке го ди не уо чи Бо жи ћа па љен је бад њак у пор ти Цр -
кве Све тог Пре о бра же ња го спод њег.

У том кра ју, у
Мар ги ти, по сто ји
оби чај да се то све то
др во на ко њи ма про -
во за Кни ћа ни но вом
ули цом и Ули цом
Све тог Са ве до Ау то -
бу ске ста ни це, а ода -
тле пре ко Ули це Ра -
до ми ра Пут ни ка и
Тр га кра ља Пе тра на -
зад до Пре о бра жен -
ске цр кве.

Та мо је, упр кос не ви ђе ној зи мо ћи, ве ли ки број вер ни ка че као
да све ште ни ци слу же по ве чер је с пе то хлеб ни цом. Осве ћен бад -
њак но шен је око хра ма, а нај ве ћа гра на би ла је у ру ка ма гра до -
на чел ни ка, ко ји га је пр ви по ло жио на ва тру.

... па Ус пен ска...
Све ти чин пуц ке та ња бад ња ка од и грао се по том по тра ди ци ји
и у пор ти Ус пен ске цр кве.

Иа ко због из у -
зет не хлад но ће
број вер ни ка ни је
био на оче ки ва -
ном ни воу, ше сто -
ри ца све ште ни ка
из тог хра ма су
као и увек бес пре -
кор но из го ва ра ли
ли тур гиј ске бе се -
де и ти ме уве ли -
ча ли пра знич ну
ат мос фе ру.

Отац Ду шан Гру јић по здра вио је све при сут не и по же лео им
мно го здра вља и сре ће. За све њих би ли су при пре мље ни то пли
на пи ци, а на по слет ку је упри ли чен и ва тро мет, на ра дост нај -
мла ђих.
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Мно го те ма,
ма ло ре зул та та

За јед нич ки на ступ
опо зи ци је

На кон из бо ра одр жа них 24.
апри ла, су ми ра ња ути са ка и
по сти збор не ти ши не, те ма ко -
ја је иза зва ла ве ли ко ин те ре -
со ва ње и де ла ње по ли тич ких
стра на ка би ла је из град ња тер -
мо е лек тра не у ко јој би се спа -
љи вао ко му нал ни от пад из це -
ле др жа ве. При хва та ње та квог
ме мо ран ду ма би ло је ин фор -
ма тив на тач ка днев ног ре да на
сед ни ци Скуп шти не, па је са -
мим тим иза зва ло и бур не ре -
ак ци је.

Де мо кра те су од мах за тра -
жи ле одр жа ва ње ре фе рен ду -
ма. Зо ран Јо ва но вић, од бор -
ник те стран ке у Скуп шти ни
гра да, ре као је на кон фе рен -
ци ји за но ви на ре да је нај бит -
ни је да се гра ђа ни из ја сне о
то ме да ли уоп ште же ле да до -
ђе до из град ње спа ли о ни це.
Том при ли ком је, кри ти ку ју ћи
ло кал ну власт, из ја вио:

– На ше Град ско ве ће је де -
мон стри ра ло не ве ро ват но од -
су ство осе ћа ја за од го вор ност.

ЧИ МЕ СУ СЕ ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ БА ВИ ЛЕ У 2016. ГО ДИ НИ (2)

РАЗ ЛИ ЧИ ТИ ПРИ О РИ ТЕ ТИЗо ран Јо ва но вић, од бор ник
Де мо крат ске стран ке у
Скуп шти ни Пан че ва, твр ди
ка ко је град ски бу џет усво -
јен на сед ни ци Скуп шти не
29. де цем бра прав но не у те -
ме љен. На вео је да је на за -
се да њу ло кал ног пар ла мен -
та због то га за тра жио да се
та тач ка ски не с днев ног ре -
да и да се до не се од лу ка о
при вре ме ном фи нан си ра -
њу, упр кос то ме што се то
рет ко ра ди и го то во ни ко ме
не иде у ко рист.

– Убе ђен сам у прав ну не у -
те ме ље ност бу џе та. Вре ме ће
убр зо по ка за ти да сам у пра -
ву. Оче ку јем да ће се, уко ли -
ко се скуп штин ска ве ћи на

до зо ве па ме ти, већ на на ред -
ној сед ни ци раз ма тра ти из -
ме не Ста ту та Гра да, из ме не
од лу ке о ор га ни за ци ји Град -
ске упра ве и из ме не о си сте -
ма ти за ци ји рад них ме ста у
Град ској упра ви и да ће би ти
до нет ка дров ски план, ко ји
је са да оба ве зан до ку мент –
ис та као је Јо ва но вић на кон -
фе рен ци ји за но ви на ре одр -
жа ној у сре ду, 4. ја ну а ра.

Он је по ја снио да је то мо -
ра ло да бу де ура ђе но пре до -
но ше ња бу џе та, јер док та
до ку мен та не бу ду до не та,
ба рем је дан део сред ста ва из
град ске ка се не ће мо ћи да
бу де ре а ли зо ван. На гла сио
је да ло кал на власт не ра ди
по сао за ко ји је иза бра на и
на по ме нуо ка ко у Град ској
упра ви по сто је про фе си о -
нал ци ко ји би ура ди ли пред -
ло ге по ме ну тих до ку ме на та.

– У бу џе ту је про грам за
ур ба ни зам и про стор но пла -
ни ра ње, а ње го ви но си о ци су
до са да би ла јав на пред у зе ћа
Ди рек ци ја и Град ска стам -
бе на аген ци ја, ко ја од 1. де -
цем бра не по сто је – пре ци -
зи рао је Јо ва но вић.

Овом при ли ком је Ни ко ла
Ћур чин, та ко ђе од бор ник
ДС-а, ре као ка ко се та стран -
ка при пре ма за пред сто је ће
из бо ре, а пре све га за чу ва ње
из бор не во ље гра ђа на.

Од го ва ра ју ћи на но ви нар ско
пи та ње ка ко ко мен та ри ше
од лу ку На ђе Хигл Бо ха ре -
вић и Пре дра га Бо га тин че -
ви ћа да на пу сте од бор нич ку
гру пу ДС-а и из ја сне се као

са мо стал ни од бор ни ци, шеф
те од бор нич ке гру пе Ду шан
Сто јић ка зао је да за хва љу ју -
ћи „на ка рад ном си сте му” сви
има ју пра во да рас по ла жу
сво јим ман да ти ма.

– Да по сто ји ио ле не ког
по ли тич ког по ште ња и ко -
дек са, на ко јем ли га ши ин -
си сти ра ју, сма трам да би
тре ба ло да ман да ти при па -
да ју стран ка ма. Не мам по -
се бан ко мен тар, али ме ни су
ти по ступ ци не ја сни као чо -
ве ку, а за тим и као по ли ти -
ча ру. С дру ге стра не, то је
до бро, јер мо ра да се до ђе до
ка тар зе и он да кре не на бо -
ље. Са да зна мо тач но на ко -
је љу де мо же мо да ра чу на мо
– под ву као је Сто јић.

Он је са оп штио и ка ко је
пред ста вља ње ста во ва Де мо -
крат ске стран ке у да на шње
вре ме сво је вр сна хра брост.

Од мах по за вр шет ку за се да -
ња ло кал ног пар ла мен та у
че твр так, 29. де цем бра, од -
бор ни ци из ре до ва Ли ге со -
ци јал де мо кра та Вој во ди не
одр жа ли су кон фе рен ци ју за
но ви на ре у хо лу Град ске
упра ве. Том при ли ком је
Вла дан Ке ље вић, шеф од -
бор нич ке гру пе ЛСВ-а, ис та -
као да је днев ни ред сед ни це
ду пли ран пре ко но ћи и да се
на тај на чин оне мо гу ћа ва ју
при пре ма и сам рад од бор -
ни ка. До дао је и да је функ -
ци ја пред сед ни ка Скуп шти не

„умр ла” и да рад ло кал ног
пар ла мен та кон тро ли ше не -
ко дру ги.

Он се освр нуо и на 2016.
го ди ну и ка зао да на кон из -
бо ра, пре све га ло кал них,
ни је до шло до про ме не вла -
да ју ће струк ту ре у Пан че ву,
али да су оста ли сви на го ми -
ла ни про бле ми.

– Пи та ње Апо те ке оста ће
не ре ше но и у 2017. го ди ни.

У бу џе ту ко ји је усво јен не ма
ни јед не став ке ко ја би обез -
бе ди ла те ку ће тро шко ве те
уста но ве. За по сле ни ће по -
но во че ка ти да до би ју не ку
„ми ло сти њу” од гра до на чел -
ни ка – из ја вио је Ке ље вић.

До дао је ка ко се и да ље не
ра ди на из ме шта њу дво ко -
ло сеч не пру ге на Ми си и
под се тио да је то пи та ње у
над ле жно сти ло кал не са мо -
у пра ве.

Ке ље вић је на по ме нуо и
да су „пре ле та ња и под ме та -
ња” обе ле жи ла 2016. го ди ну

и по но вио да се ли га ши за -
ла жу за уво ђе ње етич ког ко -
дек са у по слов ник о ра ду
Скуп шти не гра да. Ис та као
је и да ће ли га ши на ста ви ти
да се бо ре у ин те ре су гра ђа -
на и да, на кон че стих пре ла -
за ка од бор ни ка у дру ге по -
ли тич ке та бо ре, ЛСВ са да
има нај број ни ју опо зи ци о ну
гру пу, што је и до каз ње го ве
до след но сти.

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

Оне мо гу ћа ва се 
рад од бор ни ка

ре да, а она се од но си ла на ре -
а ли за ци ју тог про јек та. Ра ди -
ка ли су исто по сту пи ли, али
са мо стал но.

На кон ван ред не сед ни це
Скуп шти не до не та је од лу ка
да се ре фе рен дум одр жи, али
на кон из ра де сту ди је из во дљи -
во сти.

На пред ња ци су се ба ви ли
дру гим те ма ма. Јо ван Ла за ров,
по кра јин ски по сла ник СНС-а и
пред сед ник Од бо ра за бу џет и
фи нан си је АПВ, кра јем ју ла је
го во рио о ви со ком ни воу ду га
Вој во ди не. Он је та да на вео да
је то ком про те клих го ди на
Фонд за ка пи тал на ула га ња
био нај ве ћи по тро шач вој во -
ђан ског бу џе та и да је с вре ме -
ном рас по ла гао све ма њим
сред стви ма.

По чет ком ав гу ста раз го ва -
ра ли смо с Пе тр ом Јо ји ћем,
на род ним по сла ни ком СРС-а,
јер је Суд ско ве ће Ха шког три -
бу на ла при ме ти ло да Ср би ја
тре ба хит но да про ме ни сво је
за ко но дав ство ка ко би би ло у
скла ду с ме ђу на род ним оба ве -
за ма, ме ђу ко ји ма је и ис пу ње -
ње на ло га за ње го во хап ше ње,
као и за хап ше ње Вје ри це Ра -
де те и Јо ве Осто ји ћа, оп ту же -
них за не по што ва ње су да.

МЕ ЊА ЊЕ ТА БО РА

У дру гој по ло ви ни 2016. го ди не за по чет је ста ри тренд пре -

ла за ка од бор ни ка у дру ге по ли тич ке та бо ре, а нај че шће у

вла да ју ћи. Стан ко Бо го са вљев и Игор Ста врев ски су из од -

бор нич ке гру пе ра ди ка ла пре шли у СНС, као и Зо ран Аша -

нин, бив ши со ци ја ли ста, и Ви да на Ду ми тру из „Је дин стве не

Ср би је”. Де мо крат ска стран ка је из гу би ла чак тро је од бор ни -

ка. Иви ца Јов чић је та ко ђе при сту пио на пред ња ци ма, а не -

дав но су се Пре драг Бо га тин че вић и На ђа Хигл Бо ха ре вић

из ја сни ли као са мо стал ни од бор ни ци. У Скуп шти ни гра да је -

ди но ЛСВ и ДЈБ не ма ју пре ле та че у сво јим ре до ви ма.

што су од мах су тра дан нај о -
штри је осу ди ли чла но ви СНС-а
и ПУПС-а.

Са Сан дом Ра шко вић Ивић
раз го ва ра ли смо о ње ном ис -
кљу че њу из Де мо крат ске
стран ке Ср би је. Она је та да
по ја сни ла ка ко је „из ба че на”
због де лик та дру га чи јег ми -
шље ња и мањ ка сле пе по слу -
шно сти. Том при ли ком је кри -
ти ко ва ла бив ше при пад ни ке
ДСС-а у Пан че ву и пре ци зи ра -
ла ка ко су гра ђа ни ка зни ли
стран ку упра во због њи хо вог
ло шег ра да.

Са Сми ља ном Гла мо ча нин
Вар гом, пот пред сед ни цом
Скуп шти не АПВ, при ча ли

да се не сме ћу та ти, јер та од -
лу ка ути че на жи во те мно гих
Пан че ва ца ко ји су за Бе о град
пу то ва ли упра во том ли ни јом,
док је Не над Гро зда нић, пот -
пред сед ник ГО Две ри, ука зи -
вао на мо но пол ко ји са да има
АТП.

Ду шан Па вло вић, на род ни
по сла ник По кре та „До ста је
би ло” и ван ред ни про фе сор на
Фа кул те ту по ли тич ких на у ка,
одр жао је про мо ци ју сво је
књи ге „Ма ши на за ра си па ње
па ра” 25. но вем бра у ка фе-клу -
бу „Ку пе”. Пре ма ње го вим ре -
чи ма, та књи га је на ста ла због
„шо ка” ко ји је до жи вео ка да је
са Са шом Ра ду ло ви ћем 2013.

Сма тра ло је да де ве то ро љу ди
мо же да од лу чу је о та ко бит ној
те ми и ре ши ло да при хва ти
ме мо ран дум. Ми сли ли су да о
то ме не тре ба да од лу чу је ни
70 од бор ни ка, с об зи ром на то
да је та тач ка днев ног ре да би -
ла ин фор ма тив на.

Со ци ја ли сти су се та ко ђе
огла си ли. На да Кир бус, чла -
ни ца Из вр шног од бо ра СПС-а,
ис та кла је да се чла но ви те
пар ти је за ла жу за ре а ли зо ва ње
јав не рас пра ве на ко јој би гра -
ђа ни би ли оба ве ште ни о до бр -
ој и ло шој стра ни овог про јек -
та, а на кон ко је би се до не ла
де фи ни тив на од лу ка.

Убр зо су опо зи ци о не стран -
ке ДС, ЛСВ, СПС И ДЈБ пре да -
ле Ти гра ну Ки шу, пред сед ни -
ку Скуп шти не гра да, зах тев за
са зи ва ње ван ред не сед ни це са
са мо јед ном тач ком днев ног

– Ра ди се о при ти ску на на -
шу др жа ву да ис пу ња ва оба ве -
зе ко је ни је пре у зе ла и оба ве зе
ко је ни су Уста вом и за ко ном о
са рад њи с по ме ну тим три бу -
на лом пре у зе те – ка зао је та да
Јо јић.

Прет ње, ис кљу че ње, по де ле
Ми ни стар по љо при вре де и за -
шти те жи вот не сре ди не Бра -
ни слав Не ди мо вић је у по се ти
Пан че ву на гла сио да ће др жа -
ва до кра ја го ди не иден ти фи -
ко ва ти узур па то ре по љо при -
вред ног зе мљи шта у вла сни -
штву др жа ве и да ће пре ма
њи ма пред у зе ти санк ци је. Са -
оп штио је и да ће с пар це ла
чи ји се узур па тор не зна, би ти
ски ну ти усе ви. Та да је гра до -
на чел ник Са ша Па влов из ја -
вио да је до био прет ње због на -
ме ре да ре ши овај про блем,

смо о род ној рав но прав но -
сти. Обра зла жу ћи став ра ди -
ка ла пре ма том пи та њу, она
је ис та кла:

– Не ма ни ка квог бо љит ка, ни
за кон ског, ни фак тич ког. Као
да по сто је љу ди ко ји про фи ти -
ра ју на из ми шље ним по де ла ма
и ко ји сво ју ка ри је ру за сни ва ју
на при чи о род ној рав но прав -
но сти, без ика кве иде је и ре зул -
та та. У том сми слу, тре ба ло би
да се угле да ју на СРС, јер у на -
шој стран ци има мно го пре по -
зна тљи вих же на.

Кри ти ча ри вла сти
Ли га ши и чла но ви Срп ског
по кре та Две ри су на кон фе -
рен ци ја ма за но ви на ре осу ди -
ли од лу ку о уки да њу ди рект не
ли ни је во за Пан че во –Бе о град.

Вла дан Ке ље вић, шеф од бор -
нич ке гру пе ЛСВ-а, на гла сио је

го ди не ушао у Ми ни стар ство
при вре де, где је пет ме се ци
оба вљао функ ци ју са вет ни ка
ми ни стра.

На не дав но пот пи си ва ње
Ме мо ран ду ма о пре вен ци ји
дис кри ми на ци је LGBT осо ба
ре а го ва ла је Град ска ор га ни за -
ци ја Две ри. Ви о ле та Бла га,
пред сед ни ца ГО тог по кре та,
ре кла је да је обич не гра ђа не
из не на ди ла бр за и ефи ка сна
ре ак ци ја ло кал не вла сти и ин -
сти ту ци ја ка да је у пи та њу за -
шти та те по пу ла ци је.

– Две ри ве о ма за бри ња ва
чи ње ни ца да се на ша „По ро -
дич на де кла ра ци ја” ни ка да
ни је на шла у жи жи ин те ре со -
ва ња ло кал не вла сти, ни ти
смо ус пе ли да по стиг не мо да
се ма кар про чи та на за се да њи -
ма Скуп шти не, иа ко би би ла
из у зет но ко ри сна за све угро -
же не ка те го ри је гра ђа на, ко -
јих је не у по ре ди во ви ше од
LGBT осо ба – под ву кла је та да
Ви о ле та Бла га.

По чет ком де цем бра је Дра -
ган Шу та но вац, ли дер ДС-а,
одр жао три би ну у ма лој са ли
Град ске упра ве. Нај пре је ис та -
као да смо од 2012. го ди не до -
би ли уве ћа не по ре зе, од ПДВ-а
до по ре за на до бит и имо ви ну,
као и ак ци зу на стру ју, ко ју ни -
ка да ни ко ни је увео.

Ма ри ни ка Те пић, на род ни
по сла ник ЛСВ-а, са оп шти ла је
за наш лист да је нео п ход но да
се по мог не Апо те ци и об ја сни ла
ка ко је, због те шке си ту а ци је у
ко јој се та уста но ва на ла зи, на
сед ни ци На род не скуп шти не
Ре пу бли ке Ср би је ми ни стру
фи нан си ја Ду ша ну Ву јо ви ћу
по ста ви ла по сла нич ко пи та ње
да ли из бу џе та Гра да Пан че ва
за 2017. го ди ну тре ба одво ји ти
сред ства за Апо те ку.

Пред сам крај го ди не, а дан
на кон усва ја ња бу џе та Ау то -
ном не По кра ји не Вој во ди не
за 2017. го ди ну, са оп ште на је
ду го оче ки ва на ле па вест. Јо -
ван Ла за ров, по кра јин ски по -
сла ник СНС-а, на кон фе рен -
ци ји за но ви на ре из ја вио је да
ће нај ве ро ват ни је Пан че ву
на кон кон кур са при па сти око
415 ми ли о на ди на ра за об но -
ву Ин тер ног оде ље ња у на шој
бол ни ци.

ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА

Бу џет прав но не у те ме љен
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С об зи ром на ве о ма ни ске тем пе ра -
ту ре, ове не де ље смо пи та ли су гра ђа -
не да ли се су о ча ва ју са од ре ђе ним
про бле ми ма, то јест да ли има ју про -
бле ма с гре ја њем, во дом, чи шће њем
сне га и са здра вљем.

ЈЕ ЛИ ЦА МИ ЛЕ ТИЋ, пен зи о нер ка:
– Ја сам па ла три не де ље пред до чек

и то ми са да све до дат но оте жа ва. Не -
ко ли ко да на ни шта ни сам мо гла да
ра дим. Ина че го то во ни ка ко се и не
гре јем, др ва ми сто је у по дру му, а не
мо гу са ма да их но сим у стан. Би ла
сам и бо ле сна, ка да су ско ро сви има -
ли грип, али ма кар то је са да про шло.

ДУ ШАН КА РУ ШНОВ, за по сле на:
– Го то во да и не мам про бле ма због

ве о ма ни ских тем пе ра ту ра. Цен трал -
но гре ја ње ове го ди не ра ди од лич но,
што је ве о ма по хвал но. С об зи ром на

то да жи вим у згра ди, ми ста на ри са -
ми чи сти мо снег на по љу. Има ла сам
грип не дав но, али и то је про шло.

ВО ЈИ СЛАВ ПИ ЛИ ПОВ, рад ник:
– Ове го ди не је све у ре ду, не мам

про бле ма због ја ке зи ме. Не оме та
ме у сва ко днев ним ак тив но сти ма.
Гре ја ње, во да, све функ ци о ни ше.
Жи вим у ку ћи и ре дов но чи стим
снег, а ни сам имао ни ка квих здрав -
стве них про бле ма.

НИ КО ЛА КИ СЕЉ, хе миј ски тех ни чар:
– Имам про бле ма с во дом, али то

не ма ве зе с ни ским тем пе ра ту ра ма.
Жи вим у ста ну, па не мам оба ве зу да
че сто чи стим снег на по љу. Ни сам
имао ни про бле ма с здра вљем. Је ди -
но ми је по не кад про бле ма тич но што
је баш хлад но, а ра дим у „Пе тро хе -
ми ји” и кон стант но сам на по љу.

АНИ ЦА ВЛА ХО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Ми смо као мла ди све ре гу ли са -

ли, да не би смо има ли про бле ма у
пен зи о нер ским да ни ма. Ма кар да
кад не ма мо па ра, не ма мо ни бри га.
Са да је све у ре ду, све функ ци о ни -
ше. Гре јем се на стру ју, иа ко ма ло
ви ше ко шта, сна ла зим се. Ре дов но
чи стим снег ис пред ку ће, али ни то
ни је про блем, ни је ве ли ка по вр ши -
на. С гри пом та ко ђе ни сам има ла
про бле ма.

СРЕ ДО ЈЕ СМИ ЉАН СКИ, пен зи о нер:
– Ни са чим не мам про бле ма.

Ни са гре ја њем, ко је је до бро, а ни
са во дом, ни са стру јом. Све ра ди
ка ко тре ба. Здра вље ми је та ко ђе
са свим у ре ду, ни сам имао грип.
Жи вим у ку ћи и ре дов но чи стим
снег на по љу.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

Н. КИСЕЉВ. ПИЛИПОВ А. ВЛАХОВИЋ С. СМИЉАНСКИ

НАША АНКЕТА

ИМА ТЕ ЛИ „ЗИМ СКИХ” ПРО БЛЕ МА?

Нај че шће је све под кон тро лом

Д. РУШНОВJ. МИЛЕТИЋ

ХРОНИКА
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Одборник ДС-а Зоран Јовановић, не-
кадашњи вишегодишњи креатор
градског буџета као већник за еко-
номска питања, тражио је да се пред-
лог буџета за 2017. годину скине с
дневног реда и да се донесе одлука о
привременом финансирању. Јовано-
вић је тврдио и да сам буџет није до-
бро написан, па тако у њему није на-
ведено ко је носилац урбанистичких
програма, јер Дирекција и ГСА више
не постоје као јавна предузећа.

– Да би уопште донели ову одлуку,
било је неопходно изменити четири
документа и донети кадровски план, па
тек онда одлуку о буџету – образложио
је Јовановић.

Одборница ЛСВ-а Соња Радивојев
је и на овој седници говорила о про-
блемима које имају њене комшије –
становници Долова и поново је за-
тражила да се у дневни ред уврсти
одлука о стављању ван снаге одлуке о
одношењу смећа у том северном се-
лу. И поред одлуке усвојене касније
на овој седници, по којој ће Доловци-
ма и надаље одношење смећа бити
наплаћивано у висини од 50 одсто
цене, она је подсетила да они траже
да им се та услуга наплаћује по чла-
ну домаћинства, а не по метру ква-
дратном.

Соња Радивојев је тражила да се
ове године реконструише водоводна
мрежа, јер је вода у том селу лошег
квалитета.

– Сва постојећа изворишта на те-
риторији града треба плански да се
одржавају, из безбедносних разлога.
Такође, неприхватљиво је да на селу
цена воде буде иста као и у граду,
због веће потрошње у пољопривред-
ној производњи – рекла је она.

рекције нема планираних милиона,
јер је тај новац сада на позицији
Градске управе.

О новцу  
Након што су чули састав буџета за
ову годину, одборници опозиције су
га критиковали, поједини бранили, а
известилац се на крају, пре гласања,
поново јавио за реч.

Одборник ДС-а Зоран Јовановић
рекао је да је у буџету као један од
главних прихода наведен – кредит,
што није пракса. Такође је критико-
вао висину кредитних средства пре-
нетих из 2016. године.

– Ја се плашим тренутка када ви
одете с власти, јер приходна страна
буџета није одржива – рекао је Јова-
новић.

Одборник СРС-а Срђан Гламоча-
нин и одборник ЛСВ-а Јовица Петро-
вачки критиковали су то што је мало
новца намењено за пољопривреду, а
лигаш је као пример навео умањење
средстава за комасацију и одржавање
атарских путева.

Никола Ћурчин из ДС-а приметио
је да у буџету није опредељен новац
за Апотеку Панчево.

– Проблем Апотеке остаје нере-
шен, а дуг повлачи и камату – рекао
је Ћурчин.

Одборница СПС-а Нада Кирбус
критиковала је то што се Панчево ни
на један начин није укључило у ре-
шавање проблема превоза грађана
„Беовозом”, а њен предлог је био из-
двајање дела новца за превоз до Бео-
града.

новца, затим од екотаксе очекујемо
мање прихода за 40 милиона динара,
као и од пореза на промет апсолут-
них права за око 20 милиона динара
и пореза на имовину за око 10 мили-
она динара. Класични приходи буџе-
та Града биће умањени за око 100
милиона динара. Комунални прихо-
ди су процењени на око 15 милиона
динара мање. Приходи по посебним
прописима односно новац од АП Вој-
водине и из републичке касе биће за
око 110 милиона динара мањи. Пове-
ћање је планирано само у делу који
се односи на приходе класичне по-
трошње, као и оне од самосталних
делатности – рекао је заменик градо-
начелника Предраг Живковић.

Он је говорио и конкретно о инве-
стицијама које ће се финансирати из

ЗАСЕДАЛИ ПАНЧЕВАЧКИ ОДБОРНИЦИ

О БУЏЕТУ, АПОТЕЦИ И „ДЕЧЈОЈ РАДОСТИ”
Од ове седнице самостални одбор-

ник Предраг Богатинчевић рекао је
да ће гласати за буџет и похвалио је
то што ће 49 милиона динара бити
опредељено за школски спорт, са чи-
ме се није сложио радикал Слободан
Мрђа, који је рекао да то није довољ-
но новца.

Владан Кељевић (ЛСВ) осврнуо се
на одлуку (која је касније усвојена)
да ове године из буџета 50 милиона
динара буде враћено родитељима јер
им је „Дечја радост” више наплаћи-
вала услуге и рекао је да та установа
треба да позива родитеље, а не обр-
нуто.

Члан Градског већа за културу Не-
мања Ротар имао је потребу да нагла-
си да ће издвајања за културу у 2017.
години бити већа 20 одсто и да ће из-
носити 6,3 одсто буџета, што ће Пан-
чево ставити у прва три града у Срби-
ји по издвајању за културу. Лигаш
Павле Ђукић је Ротару одговорио да
је то, ако је тако, лепо, али да Пан-
чевци немају новца да посећују кул-
турне догађаје.

Одборник ДЈБ Дејан Јовановић
критиковао је то што је буџет, иако

динара, а да је у овој години у плану
исто толико, да је тачно да у буџету то
нису назначили, али и да је разлог тај
што се проблем решава на нивоу др-
жаве, а Град само чека инструкције.
Осврнуо се и на критику у вези с
Предшколском установом, па је от-
крио да се виша економска цена обра-
чунавала родитељима последњих де-
сет година, али и да је рефундација за
тих првих седам година сада застарела.
Када је реч о критици да је мало нов-
ца издвојено за пољопривреду, Жив-
ковић је рекао да су планирана сред-
ства у овој години већа, као и да оче-
кују паре из покрајинске касе. Заме-
ник градоначелника је демократама
одговорио и да кредитна задужења
нису приходи, већ примања.

– Тачно је да је кредитно задужење
велико, али реч је о неутрошеним
средствима из претходне године, а ове
године повећавају се пренета средства,
али то најмање зависи од нас. Буџет-
ски корисници новац треба на време
да потроше. Верујем да Министарство
финансија неће имати замерку на бу-
џет, па не треба привремена управа да
се уводи – рекао је Живковић. 

ЈОШ ДВОЈЕ „САМОСТАЛАЦА”

Одборници Демократске странке Предраг Богатинчевић и Нађа Хигл на-

пустили су ту одборничку групу и убудуће ће наступати као самостални

одборници. Демократе су у овом сазиву, засад, изгубиле троје колега, па

их је сада у клупама петоро.

Шеф одборничке групе ЛСВ-а Владан Кељевић је због ове учестале

појаве поново затражио доношење одборничког етичког кодекса, који би

их обавезао да јавно образложе своје одлуке.

– А онда чујемо да је разлог лични интерес. Тако смо на прошлој сед-

ници имали пример када је одборник прешао у СНС, а потом смо чули и

да је постао саветник директора у „Водоводу и канализацији” – рекао је

Кељевић (алудирајући на некадашњег одборника СПС-а, а сада СНС-а,

Зорана Ашанина – прим. аут).

Кељевић разлог за ову учесталу појаву види у тежњи владајуће већи-

не да опозицију смањи на број испод једне трећине, колико их је мини-

мално потребно за сазивање ванредне седнице.

Њен партијски колега Зденко Тончев
подсетио је да питање измештања
пруге на Миси није решено, а одбор-
ник Покрета „Доста је било” Жарко
Јелисавчић тражио је од АТП-а ин-
формацију о броју путника који су
користили поноћне поласке аутобуса
ка селима, након недавне одлуке о
укидању тих полазака на свим лини-
јама осим за Банатски Брестовац.

Сви ови предлози за допуну днев-
ног реда нису прихваћени.

Највећа инвестиција – потамишки
колектор
Буџет града Панчева у 2017. години
износиће 5,7 милијарди динара, што
је за око 320 милиона динара мање
од прошлогодишњег. Заменик градо-
начелника Предраг Живковић, обра-
злажући финансије Града, рекао је да
су текући приходи и примања 3,7
милијарди динара, а примања по
основу кредитног задужења 886 ми-
лиона динара, од чега је планирано
кредитно задужење за 2017. годину
273 милиона динара, па су преостала
средства као неутрошена пренета из
2015. и 2016. године.

Текући трансфери износе 74 ми-
лиона динара, приходи од индирект-
них корисника 136 милиона динара,
пренета средства су 801 милион ди-
нара, а социјални приходи индирект-
них корисника (социјалних установа
и установа културе) износе 59 мили-
она динара.

– Упоређујући овај буџет с послед-
њим ребалансом из 2016. године, а
због измењеног Закона о финансира-
њу локалних самоуправа, планирано
је и за око 60 милиона динара мање

кредита, а то су наставак изградње
фекалне канализационе мреже у
Омољици (10 милиона динара) и у
Улици Марка Краљевића у Панчеву
(17 милиона динара).

Свакако највећа планирана инве-
стиција биће изградња потамишког
фекалног колектора, од „Луке Дунав”
до северне индустријске зоне, с ре-
конструкцијом црпне станице у „Лу-
ци Дунав”, чија је вредност 234 ми-
лиона динара и реч је о првој фази
радова.

Додао је још и да ће у Качареву у
једној улици бити изграђена аутобу-
ска стајалишта (милион динара), као
и да ће за одржавање крова на згради
Спортског савеза у Панчеву бити
одвојено око три милиона динара.

Из градског буџета у 2017. годи-
ни биће финансирани и радови у
појединим школама: „Мирослав
Мика Антић” ће за под у фискул-
турној сали добити шест милиона
динара, школа у Банатском Бре-
стовцу 2,2 милиона за фасадну сто-
ларију, школа у Глогоњу 2,7 мили-
она динара за подове, школа у Ба-
натском Новом Селу 2,5 милиона
динара за ремонт котларница, а у
Јабуци ће 1,8 милиона динара бити
намењено за одржавање санитар-
них чворова. У Економској школи
ће бити изграђено противпожарно
степениште за милион динара, а у
Медицинској школи за 3,5 милио-
на биће израђена техничка доку-
ментација за рукометни терен са
оградом.

Живковић је подсетио и да је нови-
на то што први пут на позицији Ди-

НА КРАЈУ КОКТЕЛ

Председавајући Тигран Киш је на крају последње седнице у 2016. годи-

ни, након што је пре више година и увео ту праксу, приредио у ходнику

коктел за све одборнике. У претпразничној атмосфери, а након што су

због важности дневног реда одборници били нешто причљивији, можда

ће им та последња седница остати у пријатном сећању, јер су током ско-

ро четворочасовног заседања више пута негодовали зато што им није би-

ло пријатно да раде будући да тог дана у великој сали градске куће готово

да није било грејања.

написан на 150 страна, пун цифара,
али не и детаља, па се не зна тачно на
шта ће новац бити потрошен, што
пак значи, каже, да за то нико неће
бити одговоран.

– Тако је и у случају Апотеке и
„Дечје радости”. Проблем је што не-
ма политичке одговорности – рекао
је он.

За буџет 44 гласа, 16 против
Заменик градоначелника Предраг
Живковић, након што је чуо примед-
бе и покоју похвалу, свима је кратко
одговорио. Јовановићу (ДЈБ) поручио
је да за сваку недоумицу у вези са 960
позиција, колико их има у буџету, увек
може да пита. Када је реч о Апотеци,
подсетио је да је у 2016. за зараде апо-
текара било издвојено 50 милиона

Буџет Града за 2017. годину усво-
јен је са 44 гласа за и 16 против, без
иједног амандмана опозиције.

Одборници су сменили Биљану
Киковић са чела ЈКП-а „Вод-ком” у
Јабуци и за в. д. директора именова-
ли Ивану Ивановски. Милану Бабићу
је продужен мандат в. д. директора у
Апотеци Панчево.

Одборници Скупштине града усво-
јили су и планове и програме посло-
вања јавних и јавних комуналних
предузећа за 2017. годину. Прихва-
тили су и предлог да буде основана
Регионална развојна агенција „Јужни
Банат”. Усвојен је и низ одлука о из-
менама и допунама планова месних
заједница за 2016. годину.

М. Димитрић



Чланство у Привредној ко-
мори Србије је од 1. јануара
обавезно за све привреднике,
и то према Закону о при-
вредним коморама, који је
тада ступио на снагу.

Тог намета требало би да бу-
де ослобођено чак 75% фирми,
новоосноване стартап фирме у
прве две године пословања,
као и микро и мала предузећа
с приходом до 20 милиона ди-
нара. За остале чланарина ће
износити од 300 до 185.000 ди-
нара месечно. Ко ће колико
плаћати, зависи, пре свега, од
висине прихода предузећа.

Када је реч о овим новина-
ма, треба додати да ће од ове

године на територији Србије
постојати Привредна комора
Србије и привредне коморе
Војводине и Косова, што
значи да ће Регионална при-
вредна комора Панчево из-
губити својство правног ли-
ца и постаће канцеларија –
најавио је недавно Драган
Босиљ, председник Коморе у
Панчеву.

Иначе, уговорну привред-
ну комору може основати
најмање 100 привредних су-
бјеката с циљем остваривања
заједничког пословног инте-
реса на одређеној територији
или у одређеној привредној
грани.

Ду бо ка пре ра да 
и ТЕ-ТО у Пан че ву

НИС не пре у зи ма
„Пе тро хе ми ју”

Кра јем про шле го ди не Нафт -
на ин ду стри је Ср би је на ја ви ла
је по че так ре а ли за ци је два ју
ве ли ких про је ка та у на шем
гра ду: из град ње тер мо е лек -
тра не –то пла не (ТЕ –ТО) Пан -
че во, ко ја ће про из во ди ти
елек трич ну и то плот ну енер -
ги ју (про це ње на вред ност
укуп не ин ве сти ци је је 170 ми -
ли о на евра, а парт нер НИС-а
би ће „Га спром енер го хол -
динг”), као и по ди за ња но вог
по стро је ња за ду бо ку пре ра ду
у ком плек су пан че вач ке ра -
фи не ри је, вред ног 300 ми ли о -
на евра. До са да су при ку пље -
не све нео п ход не до зво ле, из -

ме ње ни су ло кал ни пла но ви и
све је спрем но за по че так ра -
до ва.

У при лог го ре на ве де ном иду
и на ја ве ге не рал ног ди рек то ра
НИС-а Ки ри ла Крав чен ка ко је
је он не дав но из нео у ин тер -
вјуу за „По ли ти ку”. Пр ви чо -
век ру ско-срп ског нафт ног ги -
ган та, упр кос пе си ми стич ким
прог но за ма ка да је реч о це ни

наф те, ис та као је да ће у на -
ред не три го ди не НИС ин ве -
сти ра ти у по ве ћа ње нафт но-
га сних ре зер ви и ду бо ку пре -
ра ду. Оче ку је се и ши ре ње
НИС-а у сек то ру елек тро е нер -
ге ти ке, као и по ве ћа ње ма ло -
про дај не мре же. Вред ност ин -
ве сти ци ја за на ред ну го ди ну
про це њу је се на ви ше од 28
ми ли јар ди ди на ра и, пре ма

ре чи ма Ки ри ла Крав чен ка,
ова нафт на ком па ни ја ће за -
кључ но са 2019. го ди ном уло -
жи ти око 80 ми ли јар ди ди на ра.

С Вла дом Ре пу бли ке Ср би је
скло пљен је до го вор о вра ћа -
њу де ла ду га „Пе тро хе ми је”
нафт ном ги ган ту. Пре ма ре -
чи ма ге не рал ног ди рек то ра
НИС-а, но вац од вра ће них ду -
го ва би ће ин ве сти ран у стра -
те шке про јек те. Што се ти че
од но са с „Пе тро хе ми јом”,
НИС оста је ма њин ски ак ци о -
нар, али ће ме наџ мент ру ско-
срп ског нафт ног ги ган та за -
јед но с др жа вом на ста ви ти да
по ма же том пан че вач ком
пред у зе ћу. Во ђе ни су раз го во -
ри с пред став ни ци ма Вла де
Ср би је и о из град њи но ве фа -
бри ке по ли про пи ле на у „Пе -
тро хе ми ји”. Ујед но, са из -
град њом ТЕ-ТО Пан че во би ће
по бољ ша на енер гет ска ефи -
ка сност и „Пе тро хе ми је”, јер
је пре ма пла ну пред ви ђе но да
се пе тро хе миј ски ги гант
снаб де ва стру јом и то плот -
ном енер ги јом из тог по стро -
је ња.

З. Ст.

Петак, 13. јануар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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За Апо те кар ску 
уста но ву Пан че во то
би зна чи ло де бло ка ду
ра чу на

Ми ни стар ка др жав не упра ве и
ло кал не са мо у пра ве Ана Бр -
на бић го во ри ла је по но во не -
дав но о ду го ва њи ма др жав них
апо те кар ских уста но ва, ко ја су
на кра ју 2016. го ди не из но си -
ла пре ко 11 ми ли јар ди ди на -
ра, а ме ђу њи ма је и Апо те кар -
ска уста но ва Пан че во.

– Ми се на да мо да ће је дан
део ду го ва би ти от пи сан и да
ће за оста так би ти до го во рен
грејс пе ри од, да би ло кал не са -
мо у пра ве мо гле да кре ну да их
от пла ћу ју у ра та ма из го ди не у
го ди ну, а та кав мо дел смо
пред ста ви ли и ММФ-у – ре кла
је ми ни стар ка.

За ме ник гра до на чел ни ка
из ја вио је да у овој го ди ни
оче ку је пот пи си ва ње та квог
спо ра зу ма, па би оба ве зе те
уста но ве пре у зе ла ло кал на са -
мо у пра ва. На по след њој сед -
ни ци пан че вач ког пар ла мен та
чу ле су се за мер ке опо зи ци о -
них од бор ни ка због то га што у
бу џе ту за 2017. го ди ну ни је
опре де љен но вац за Апо те ку.
Жив ко вић је об ја снио да то не
зна чи да Град не ће одво ји ти
сред ства.

– Ко ли ко ће нов ца Пан че во
тач но из дво ји ти, зна ће се на -
кон де фи ни са ња и пот пи си ва -
ња овог спо ра зу ма. Тре ба ло би
да има мо пр ве две го ди не
грејс пе ри од, а по сле би рок за
от пла ту ду го ва ња, то јест пре -
у зе тих оба ве за, био се дам го -
ди на Ка ма та би би ла от пи са на
– ре као је он и до дао да тај
про блем не за ви си од ло кал -
них са мо у пра ва, па та ко ни од
Гра да Пан че ва, јер је ком -
плек сан и ре ша ва се на др жав -
ном ни воу.

ДУ ГО ВЕ АПО ТЕ КЕ ОТ ПЛА ЋИ ВА ЋЕ ГРАД?

ЧЕ КА ЈУ ДА ЉЕ ИН СТРУК ЦИ ЈЕ

ЕКОНОМИЈА

– Дру ге нам не ма. Оче ку је -
мо да се спо ра зум ура ди што
пре, да кре ну да се ре ша ва ју
на ши про бле ми, а то би зна чи -
ло жи вот за пред у зе ће, од но -
сно од бло ки ра ње ра чу на – ре -
као је он и до дао да је си ту а ци -
ја у тој уста но ви и да ље ве о ма
те шка.

Др жав не апо те ке до ба вља -
чи ма ду гу ју 18,5 ми ли о на евра,

ГЕ НЕ РАЛ НИ ДИ РЕК ТОР НИС-а НА ЈА ВЉУ ЈЕ ВЕ ЛИ КА УЛА ГА ЊА 

Ду го ви за ин ве сти ци је

ди рек то ре то ком чи јих ман да -
та су и на пра вље на ду го ва ња.
До та да би мо жда би ло нео п -
ход но утвр ди ти од го вор ност за
да на шње ста ње апо те кар ских
уста но ва, од но сно ви де ти да ли
по сто ји ла нац од го вор но сти јер
су на руб про па сти до ве де не
мно ге др жав не апо те ке, не са -
мо пан че вач ка. Да ли је и то
по ли тич ко пи та ње?

Страну припремила

Марина
Димитрић

ди на ра, а уку пан дуг је око 800
ми ли о на ди на ра. У бу џе ту
Гра да Пан че ва за ову го ди ну
не ма опре де ље ног нов ца, али
је у пла ну, без об зи ра на по ме -
ну ти спо ра зум, да бу де из дво -
је но око 50 ми ли о на ди на ра за
за по сле не.

Ка да го во ри мо о овој те ми,
кра јем про шле го ди не чу ло се
и да ће Ми ни стар ство здра вља

И ми ни стар ка Бр на бић је ово
не дав но по твр ди ла, а др жав ни
ме ди ји су пре не ли: „Др жав не
апо те ке се на ла зе у прав ном ва -
ку у му, јер су њи хо ви осни ва чи
ло кал не са мо у пра ве, по сло ва -
ње се од ре ђу је на ре пу блич ком
ни воу, а про блем ни је ре ша ван
пет на ест го ди на. Не ма се ви ше
куд, не ко мо ра да ре ши тај про -
блем, јер сва ког ме се ца за 250
ми ли о на ди на ра ра сте дуг др -
жав них апо те ка”.

В. д. ди рек то ра Апо те ке
Пан че во Ми лан Ба бић из ја вио
је да спо ра зум ви ди као је ди ни
спас за Апо те кар ску уста но ву.

пред ло жи ти да апо те кар ске
уста но ве оста ну др жав не и по -
ред ра ни јег пред ло га да се
при ва ти зу ју, што је оце ње но као
по ли тич ко пи та ње. Уко ли ко би
оста ле др жав не, нео п ход но би
би ло уво ђе ње про фе си о нал -
ног ме наџ мен та и ства ра ње
усло ва да бу ду кон ку рент не на
тр жи шту.

Ов де би би ло ин те ре сант но
по ста ви ти пи та ње у чи јој над -
ле жно сти би би ло са ста вља ње
тих ру ко во де ћих ти мо ва, по -
себ но ако зна мо да су скуп шти -
не ло кал них са мо у пра ва и до
са да би ле те ко је су име но ва ле

што је сти гло на на пла ту – ре кла
је ми ни стар ка Бр на бић и до да -
ла да су укуп не оба ве зе др жав -
них апо те ка 45,6 ми ли о на
евра. Ду го ви с ка ма та ма су 11
ми ли јар ди ди на ра у 25 ло кал -
них са мо у пра ва.

Ка ко је „Пан че вац” са знао,
Здрав стве на уста но ва Апо те ка
Вра ње, има ду го ва ња од 180
ми ли о на ди на ра и ту ком плет -
ну су му је Град Вра ње као став -
ку рас хо да пре нео у бу џет за
2017. го ди ну. Ка да го во ри мо о
Апо те кар ској уста но ви Пан -
че во, по ред по ме ну тог, она је
у бло ка ди због 460 ми ли о на

Ре пу блич ки фонд за пен зиј -
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње
(РФ ПИО) са оп штио је да су
но ве од ред бе о усло ви ма за од -
ла зак у ста ро сну пен зи ју сту -
пи ле на сна гу 1. ја ну а ра 2017.
го ди не.

Ста ро сна гра ни ца за од ла -
зак у ста ро сну пен зи ју за же -
не по ди же се за шест ме се ци,
та ко да ће у 2017. го ди ни же -
не од ла зи ти у пен зи ју с на вр -
ше ном ше зде сет јед ном го ди -
ном и шест ме се ци и нај ма ње
15 го ди на ста жа оси гу ра ња.

Усло ви за пен зи о ни са ње
же на ко ји се од но се на го ди не
жи во та по сте пе но ће се по ме -
ра ти до 2032. го ди не, ка да ће
же не у пу ну ста ро сну пен зи ју
од ла зи ти с на вр ше них 65 го -
ди на жи во та, док за му шкар -
це ва же исти усло ви, од но сно
65 го ди на жи во та и нај ма ње
15 го ди на ста жа оси гу ра ња.

Му шкар ци ма ће од 1. ја ну -
а ра за пре вре ме ни од ла зак у
пен зи ју би ти по треб но 40 го -
ди на ста жа оси гу ра ња и нај -
ма ње 56 го ди на и че ти ри ме -
се ца жи во та, а же на ма 37 го -
ди на и шест ме се ци ста жа и
нај ма ње 55 го ди на и осам
ме се ци жи во та.

Му шкар ци и же не мо гу
оства ри ти пра во на ста ро сну
пен зи ју с на вр ше них 45 го -
ди на ста жа, без об зи ра на го -
ди не ста ро сти.

Пен зи ја се у слу ча ју пре -
вре ме ног од ла ска трај но
ума њу је за 0,34 од сто за сва -
ки ме сец пре на вр ше них го -
ди на жи во та пред ви ђе них за
сти ца ње пра ва на пу ну ста ро -
сну пен зи ју у тој ка лен дар -
ској го ди ни, а укуп но ума ње ње
пен зи је у слу ча ју пре вре ме -
ног од ла ска мо же из но си ти
20,4 од сто.

НО ВИ УСЛО ВИ ПИО ФОН ДА

У пен зи ју још ка сни је

Ми ни мал на це на ра да у Ср -
би ји од 1. ја ну а ра је по ве ћа на
и из но си 130 ди на ра по са ту,
што је по ве ћа ње од де вет ди -
на ра, од но сно од 7,44 од сто.

У по след ње две го ди не
ми ни мал на це на из но си ла
је 121 ди нар по са ту, а пре -
ма про це на ма син ди ка та,
око 350.000 рад ни ка при ма
ми ни ма лац. Ми ни мал на
ме сеч на за ра да са да ће би -
ти 22.620 ди на ра, уме сто
21.054.

Ово је ком про ми сно ре ше -
ње ко је је про ис те кло из уса -
гла ша ва ња ста во ва парт не ра у
со ци јал ном ди ја ло гу. Од лу ка

о по ве ћа њу ми ни мал ца са 121
на 130 ди на ра по рад ном са ту
до не та је у сеп тем бру про шле
го ди не на кон ви ше не дељ них
пре го во ра син ди ка та, ко ји су
тра жи ли по ве ћа ње на 143 ди -
на ра по са ту, и по сло да ва ца,
ко ји су би ли спрем ни на по ве -
ћа ње од 125 до 127 ди на ра.
Со ци јал но-еко ном ски са вет
(СЕС) при хва тио је сред ње ре -
ше ње и вла дин пред лог од
130 ди на ра.

Оче ку је се да ће на ја вље не
ко рек ци је пла та осе ти ти и
за по сле ни у др жав ним слу -
жба ма у обла сти про све те,
здрав ства и по ли ци је.

Након упућивања дописа чла-
новима Владе Србије и надле-
жним министарствима члано-
ви удружења „Панчевачки ра-
тари” из Долова ове недеље су
се писмом обратили и председ-
нику Србије Томиславу Нико-
лићу. Они траже укидање на-
кнаде за наводњавање.

У образложењу ове молбе
позвали су се на мишљење по-

крајинског омбудсмана – да
накнада нема правног основа,
као и да се због тога она на-
шла и пред Уставним судом
Србије.

Ратари су у писму образло-
жили и због чега сматрају да
накнада треба да буде укинута,
па су као један од разлога наве-
ли и то да није дозвољен вид ко-
рекције катастарског прихода

по стопама изнад 100%, што је
у овом случају учињено.

„Тражимо моментално зау-
стављање наплате спорне и
незаконите накнаде за одвод-
њавање, јер иста не представља
цену извршене услуге, него је
по својим карактеристикама
јавна дажбина и утврђује се ис-
кључиво на основу законом
утврђених елемената. Чињеница

да је висина катастарског при-
хода нереална не може бити
оправдање за мењање законом
утврђених елемената јавне да-
жбине путем подзаконског ак-
та, што је учињено”, наводи се
у писму.

Они су на крају питали
председника Србије зашто је
за поштовање закона потребна
политичка воља.

НЕ ОДУСТАЈУ ОД ЗАХТЕВА

Ратари писали Николићу

ПО ВЕ ЋА НА МИ НИ МАЛ НА ЦЕ НА РА ДА

Ми ни ма лац 22.620 

На чело Шумског газдинства
„Банат” у Панчеву дошао је
Жељко Сушец, председник
Градског одбора СНС-а, ре-
публички посланик и локал-
ни одборник.

На директорско место је
именован 30. децембра 2016,
на основу одлуке генералног

директора ЈП-а „Војводина-
шуме”, у чијем је саставу
ШГ„Банат” Панчево.

Сушец је по образовању
дипломирани економиста.
Он је на тој функцији заме-
нио Слађана Суручића, ди-
пломираног шумарског ин-
жењера.

ПРОМЕНЕ У ШГ „БАНАТ”

Сушец нови директор

НОВИ ЗАКОН О КОМОРАМА

Обавезно чланство

Пре драг Жив ко вић 



Европ ска ко ми си ја, с пред -
сед ни ком Жан-Кло дом Јун -
ке ром на че лу, по твр ди ла је
не дав но у Бри се лу да се про -
пи си ко ји шти те европ ску
при ро ду (Ди рек ти ва о ста ни -
шти ма и Ди рек ти ва о пти ца ма)
не ће ме ња ти ни ти сла би ти,
чи ме је за вр ше на дво го ди -
шња не из ве сност око бу дућ -
но сти тих про пи са. На и ме,
мно ге европ ске по слов не
им пе ри је би ле су про тив
ових ди рек ти ва и тра жи ле су
од европ ских ин сти ту ци ја да
про ме не ове за ко но дав не ре -
гу ла ти ве. За хва љу ју ћи ак тив -
но сти ма не вла ди них ор га ни -
за ци ја ши ром ЕУ, ло би ра ње
ком па ни ја ни је про шло. Го -
то во по ла ми ли о на љу ди
укљу чи ло се у кам па њу „Крик
за при ро ду” са за јед нич ком
иде јом да се из вр ши при ти -
сак на Европску ко ми си ју да
спа си и оја ча по ме ну те про -
пи се. Две ди рек ти ве су те -
мељ за шти те европ ске при -
ро де и њи ма се шти ти ви ше
од 1.400 угро же них вр ста и
ми ли он ква драт них ки ло ме -
та ра при род них ста ни шта у
Евро пи. Број ни струч ња ци
и на уч ни ци, по слов ни сек -
тор, Европ ски пар ла мент и
ве ћи на вла да европ ских зе -
ма ља да ли су по др шку да се
осу је ти на ме ра гра ђе вин -

ских и по љо при вред них кор -
по ра ци ја.

Не вла ди не ор га ни за ци је
ко је бри ну о за шти ти при ро -
де по здра вља ју ову од лу ку и
на гла ша ва ју да те жак по сао
тек пред сто ји ка ко би се по -
сти гла пра ва по бе да за
европ ску при ро ду.

„Овај јед но гла сан од го вор
по ка зу је да европ ски про пи си
за за шти ту при ро де од го ва ра -
ју сво јој свр си да шти те при -
ро ду. Си гур ни смо да ће ова
од лу ка да ти до дат ни им пулс
за бр жу и ква ли тет ни ју при -
пре му Ср би је за при ме ну Ди -
рек ти ве о ста ни шти ма и Ди -
рек ти ве о пти ца ма у окви ру
про це са при сту па ња ЕУ”, ис -
та као је Го ран Се ку лић, за ду -
жен за јав не по ли ти ке WWF
про гра ма у Ср би ји, у до пи су
упу ће ном „Пан чев цу”.

Уз WWF, пред вод ни ци ве -
ли ке кам па ње у ко јој је уче -
ство ва ло ви ше од 200 ор га -
ни за ци ја би ли су „Friends of
the Earth Europe”, „BirdLife”
и „The European Environ-
mental Bureau”.

ди на ра. На и ме, пан че вач ка
власт је око 800.000 евра на -
ме ни ла ЈКП „Хи ги је ни” за ре -
ша ва ње про бле ма по ве ћа ног
ни воа за га ђе ња у Пан че ву, са -
мо што оста је не ја сно на ко ји
на чин ће то јав но пред у зе ће
сма њи ти че стич но за га ђе ње –
мо жда пра њем ули ца. „Хи ги -
је на” је до би ла још се дам ми -
ли о на ди на ра за упра вља ње
ко му нал ним от па дом.

С дру ге стра не, ЈКП „Зе ле -
ни ло” је про фи ти ра ло од еко -
ло ги је с не ко ли ко де се ти на
ми ли о на ди на ра за ре а ли за ци -
ју ак тив но сти „за шти та жи вот -
не сре ди не са ци љем по ди за ња
и одр жа ва ња јав них зе ле них
по вр ши на у гра ду”. Том јав ном

ко му нал ном пред у зе ћу би ће
упла ће но и де сет ми ли о на ди -
на ра за ре а ли за ци ју про јек та
из град ње ве тро за штит ног по -
ја са на те ри то ри ји гра да.

Пра ви про гра ми
Ка да је реч о пра вим про гра ми -
ма ко ји тре ба да уна пре де ста ње
жи вот не сре ди не, нај ви ше нов -
ца би ће усме ре но на пра ће ње
ква ли те та еле ме на та жи вот не
сре ди не (25 ми ли о на) и на про -
јек те за шти те при ро де (21 ми ли -
он ди на ра). Све га 5,3 ми ли о на
ди на ра из дво је но је за про јек те
ко ри шће ња ал тер на тив них из -
во ра енер ги је, а 3,5 за ре а ли за -
ци ју про гра ма еко ло шке еду ка -
ци је гра ђа на Пан че ва.

Би ло ка ко би ло, Пан че во ни
ове го ди не не ће ула га ти у ка -
пи тал не еко ло шке про јек те. Не
тре ба смет ну ти с ума да ће у
на ред ном пе ри о ду на ша ло -
кал на са мо у пра ва мо ра ти да
ре ши пи та ње ка на ли за ци о не
ин фра струк ту ре у свим на се -
ље ним ме сти ма, као и да за по -
тре бе гра да обез бе ди сред ства
за из град њу по стро је ња за пре -
ра ду от пад них во да. По хвал но
је то што ло кал на са мо у пра ва
уво ди прак су сти му ла ци је гра -
ђа на да пре ђу на гас као енер -
гент, али одо бре на су ма од све -
га два ми ли о на ди на ра огра ни -
ча ва ма не вар ски про стор, та ко
да ће овај под сти цај и ове го ди -
не има ти „меј кап” ка рак тер.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 13. јануар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Подршка јавним предузећима

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Уче ни ци и на став ни ци ОШ
„Бран ко Ра ди че вић” не дав но
су се вра ти ли из Ка та ло ни је,
где су уче ство ва ли на ма ни -
фе ста ци ји „Ин тер на ци о нал -
на не де ља”, ко ју је ор га ни зо -
вао Ин сти тут „Ла Се га ра”
(сред ња шко ла) из гра да
Сер ве ре. Реч је о про јек ту
ин тер на ци о нал не раз ме не
ђа ка чи ји је циљ да оку пи де -
цу из ме ђу два на ест и три на -
ест го ди на из не ко ли ко зе ма -
ља и да она кроз сед мо днев -
но дру же ње раз ме не раз ли -
чи та кул ту ро ло шка ис ку ства.
За по сле ни у овој сред њој
шко ли већ не ко ли ко го ди на
у окви ру сво јих ван на став -
них ак тив но сти ре дов но ор -
га ни зу ју дру же ња уче ни ка из
Ита ли је, Пољ ске итд. Ове го -
ди не пр ви пут су ор га ни за то -
ри по зва ли и де цу са ових
про сто ра.

Пре ма ре чи ма Ве сне Бо -
жич ко вић и Ве сне Зенг, ко -

ор ди на то ра ове ак ци је, пут -
ни ци су би ра ни на осно ву
успе ха у шко ли, зна ња ен гле -
ског је зи ка, вла да ња, сте пе на
ко му ни ка тив но сти и же ље за
дру же њем и упо зна ва њем.
До ма ћи ни су ор га ни зо ва ли
мно го број не по се те и екс -
кур зи је, та ко да су ђа ци
Бран ко ве шко ле би ли у при -
ли ци да пла ни на ре Пи ри не -
ји ма, ужи ва ју у по сла сти ца -
ма фа бри ке чо ко ла де и ви де
зна ме ни то сти Бар се ло не.
По ред то га, и са ме по ро ди це
до ма ћи на има ле су мо гућ -
ност да осми сле ак тив но сти
то ком ви кен да, па су та ко
не ки пан че вач ки основ ци
ишли и на ски ја ње или у
оби ла зак Ан до ре.

Све у све му, уче ни ци су
оду ше вље ни и је два че ка ју
да се у апри лу по но во ви де с
дру га ри ма из Ка та ло ни је, за
ка да је за ка за на уз врат на по -
се та.

Ма ње еко ло шких 
ин ве сти ци ја

По ста ла је прак са да пан че вач -
ка ло кал на са мо у пра ва нов цем
из зе ле ног фон да по пу ња ва ру -
пе у бу џе ту и „одр жа ва у жи во -
ту” не ка „си ро ма шна” јав на
пред у зе ћа ко ја де бе ло на пла ћу -
ју сво је еко ло шке услу ге – нпр.
ЈКП „Хи ги је на” и ЈКП „Зе ле ни -
ло”. Сто га је ло кал ни фонд на -
ме њен за за шти ту жи вот не сре -
ди не пот пу но из гу био сво ју пр -
во бит ну уло гу да по ма же раз вој
за шти те жи вот не сре ди не у ло -
кал ној за јед ни ци, јер се нај ве ћи
део сред ста ва при ку пље них на
осно ву раз ли чи тих еко ло шких
так са тро ши на ко је ка кве не е -
ко ло шке про гра ме.

Град је у 2016. го ди ни за по -
тре бе фи нан си ра ња про је ка та
и про гра ма за шти те и уна пре -
ђи ва ња жи вот не сре ди не у
Пан че ву одо брио све га 107
ми ли о на ди на ра, што је че ти -
ри пу та ма ње не го ла ни. Ове
го ди не ће нај ви ше нов ца би ти
усме ре но на сма ње ње за га ђе -
ња (око 55 ми ли о на ди на ра),
по том на упра вља ње от па дом
(око се дам ми ли о на) и на на -
бав ку ау то-сме ћа ра и тал пи
(14,5 ми ли о на).

У ЈКП-у тр ља ју ру ке
По себ но је ин те ре сант на про -
грам ска ак тив ност у бу џе ту за
2016. го ди ну „за шти та јав них
по вр ши на у ци љу сма ње ња
кон цен тра ци је пра шка стих
ма те ри ја”, вред на 100 ми ли о на
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По во дом тра ге ди је у „Азо та -
ри” огла сио се Град ски штаб
за ван ред не си ту а ци је, ко ји је
са оп ште њем оба ве стио јав ност
да је у „Азо та ри ном” по го ну
Кар ба мид до шло до цу ре ња
амо ни ја ка, да је је дан рад ник
фа бри ке на стра дао и да је бр -
зом ин тер вен ци јом рад ни ка и
ва тро га са ца за у ста вље но ве ће
цу ре ње ове опа сне ма те ри је.

„Овај ак ци дент је ло кал ног
ка рак те ра и не ма опа сно сти
по жи вот ну сре ди ну и здра вље
гра ђа на. Оба ве ште ни су Ре пу -
блич ка ин спек ци ја за за шти ту
жи вот не сре ди не и МУП Ре пу -
бли ке Ср би је”, пи са ло је у са -
оп ште њу Град ског шта ба за
ван ред не си ту а ци је.

„Пе тро хе ми ја” – 6. ја ну ар
Ни су про шла ни два да на, а
гра ђа ни Пан че ва по но во су би -
ли из ло же ни не при јат но сти ма
из ју жне ин ду стриј ске зо не.
Овог пу та ви нов ник је би ла
„Пе тро хе ми ја”. Обла ци там ног
ди ма и ве ли ки пла ме ни стуб
над ви ли су се над пан че вач -
ким пе тро хе миј ским ги ган -
том. Пре те ћа тут ња ва и са бла -
сна сли ка упла ши ле су ста -
нов ни ке. Апа ра ти ло кал ног
мо ни то ринг си сте ма за бе ле -
жи ли су по раст ни воа опа сних
и за га ђу ју ћих ма те ри ја, али
вред но сти укуп них угљо во до -
ни ка и пра шка стих ма те ри ја
ни су би ле то ли ко дра ма тич не
та ко да се Се кре та ри јат за за -
шти ту жи вот не сре ди не ни је
огла ша вао.

Ре дак ци ја „Пан чев ца” кон -
так ти ра ла је с над ле жни ма из
„Пе тро хе ми је” и они су на на -
шу адре су по сла ли са оп ште -
ње, ко је пре но си мо у це ло сти.

„Због из ра зи то ни ске спо -
ља шње тем пе ра ту ре у но ћи
из ме ђу 6. и 7. ја ну а ра до шло
је до по ре ме ћа ја у си сте му па -
ре ви со ког при ти ска у фа бри -
ци Ети лен, услед че га се мо ра -
ло при сту пи ти при нуд ном за -
у ста вља њу про из вод ње, то ком
ко га је на ’ба кљи’ био ви дљив

је ко нач но уга ше на. По вре ђе -
них ни је би ло, ни ти опа сно -
сти по жи вот ну сре ди ну. У га -
ше њу су уче ство ва ли ва тр о га -
сци Ра фи не ри је и пан че вач -
ког Ва тр о га сно-спа си лач ког
ба та љо на, а гра до на чел ник
Са ша Па влов је то ком но ћи
био у кон так ту с над ле жни ма
и еки па ма на те ре ну у Ра фи -
не ри ји. Узрок по жа ра још ни -
је утвр ђен.

Са мо не ко ли ко да на ка -
сни је у ис тој фа бри ци до го -
дио се но ви ин ци дент. Пре -
ма са оп ште њу Се кре та ри ја та
за за шти ту жи вот не сре ди не,
у Ра фи не ри ји наф те Пан че во
у но ћи из ме ђу уто р ка и сре -
де, 10. и 11. ја ну а ра, по ла са -
та по сле по но ћи до шло је до
но вог по жа ра. Ва тро га сна је -
ди ни ца пан че вач ке ра фи не -
ри је успе шно је ло ка ли зо ва -
ла по жар, та ко да ни је би ла
по треб на по моћ пан че вач -
ких ва тро га сних је ди ни ца.
Пре ма из ве шта ју де жур ног
фа бри ке ко ји је до ста вљен
Се кре та ри ја ту за за шти ту
жи вот не сре ди не, ста ње у
фа бри ци на кон по жа ра је
ста би ли зо ва но.

по ја чан пла мен. За по сле ни у
’ХИП –Пе тро хе ми ји’ ре а го ва -
ли су пра во вре ме но и у скла ду
с про це ду ра ма. Про из вод ња у
фа бри ци је за у ста вље на, а на -
кон про ве ре и до во ђе ња у
функ ци о нал но ста ње си сте ма,
у по по днев ним са ти ма фа бри -
ка Ети лен је кре ну ла у ре старт
про из вод ње, пре ма ва же ћој
про це ду ри. У 23.30 до би јен је
стан дар дан ква ли тет про из во -
да, на кон че га је у не де љу, 8.
ја ну а ра, по кре ну та про из вод -
ња у фа бри ци ПЕНГ, а у по не -
де љак, 9. ја ну а ра, и у фа бри ци
ПЕВГ. Све нео п ход не ак тив -
но сти, и по ред оте жа них усло -
ва због из ра зи то ни ских спољ -
них тем пе ра ту ра, ре а ли зо ва не
су у скла ду с тех нич ко-тех но -
ло шким упут стви ма, по ре -
дов ној про це ду ри и без ин ци -
де на та. Ути ца ја на рад ну и
жи вот ну сре ди ну ни је би ло, а
све над ле жне ин сти ту ци је би -
ле су бла го вре ме не оба ве шта -
ва не”, сто ји у са оп ште њу „Пе -
тро хе ми је”.

Ра фи не ри ја – 9. ја ну ар
У но ћи 9. ја ну а ра гра ђа не Вој -
ло ви це и То по ле уз не ми ри ли

су смрад па ље ви не и пла ме ни
од сјај на не бу у зо ни Ра фи не -
ри је. До дат ни страх су иза зва -
ле си ре не ва тро га сних во зи ла
ко ја су ужу р ба но про ла зи ла
Спољ но стар че вач ком у прав цу
НИС-овог по стро је ња. Пре ма
са оп ште њу НИС-а то ком ве че -
ри је до шло до ло кал ног по жа -
ра у Ра фи не ри ји наф те Пан че -
во, на по стро је њу за пре ра ду
ва ку ум остат ка.

„За хва љу ју ћи бр зој ин тер -
вен ци ји ва тро га сне слу жбе,
по жар је уга шен. Ком па ни ја је
у кон так ту с над ле жним слу -
жба ма ка ко би се на ста ла си -
ту а ци ја што пре нор ма ли зо ва -
ла. Жи вот на сре ди на ни је
угро же на и не ма по вре ђе них.
Ком па ни ја од пр вог тре нут ка у
пот пу но сти са ра ђу је с над ле -
жним ор га ни ма ка ко би се
утвр ди ли узро ци и све чи ње -
ни це у ве зи с до га ђа јем”, ста ја -
ло је у тек сту ко ји је НИС упу -
тио јав но сти.

Пре ма са зна њи ма на шег ли -
ста, по жар је из био у 21.15 у
по го ну за про из вод њу би ту ме -
на и на кон го то во сат вре ме на
бор бе ва тро га сци су ус пе ли да га
ло ка ли зу ју, а око 23 са та ва тра



Не ко ли ко про те клих не де -
ља у на шем гра ду би ло је ве -
о ма бур но, ка ко у по гле ду
здрав стве не си ту а ци је Пан -
че ва ца, та ко и у по гле ду ан -
га жо ва ња ур гент них и тран -
спорт них еки па Хит не по -
мо ћи. Је дан ле де ни дан био
је до во љан да при јем на слу -
жба Оп ште бол ни це Пан че -
во бу де кр ца та па ци јен ти ма
с раз ли чи тим ор то пед ским
тра у ма ма. Пет на ест ин тер -
вен ци ја на јав ном ме сту и
исто то ли ко фрак ту ра ко -
сти ју обе ле жи ло је днев ну
сме ну прет про шле су бо те, а
ово је био са мо ма ли про це -
нат кућ них по се та од за па -
њу ју ћих 99 за 48 са ти.

Ни су по треб не де таљ не
ана ли зе да би се за кљу чи ло
ка ко су ак ту ел не ви ро зе по -
гор ша ле ста ње мно гих хро -
нич них па ци је на та. По себ -
но су угро же ни кар ди о ва -
ску лар ни бо ле сни ци, аст ма -
ти ча ри и они с ма лиг ним
обо ље њи ма. Те ка те го ри је
па ци је на та су у ве ли кој ме -
ри упу ће не на на шу слу жбу.
На све ово на до ве за ла су се
пи јан ства, на си ља и тра у ме

у но во го ди шњој но ћи, што
је умно го ме оте жа ва ло од -
лу чи ва ње ко ме пр во при те -
ћи у по моћ.

Ме ди цин ска три ја жа –
раз вр ста ва ње па ци је на та по
здрав стве ној и жи вот ној
угро же но сти, ин стру мент је
без ко га не мо же да функ ци -
о ни ше јед на ур гент на слу -
жба. Она је по го то во бит на у
си ту а ци ја ма ка да се ве ли ки
број па ци је на та збри ња ва у
крат ком пе ри о ду. Иде ал но
би би ло ка да би три ја жа би -
ла рас те ре ће на „сит ни ца”
као што су сва ко днев ни ква -
ро ви вози ла ста рих ви ше од
де сет го ди на, оне мо ћа ли и
не по крет ни су гра ђа ни без ту -
ђе не ге и по мо ћи, те рен ска
те ра пи ја, не стр пљив ци ко ји -
ма не па да на па мет да са че -
ка ју ам бу лант ни пре глед
иза бра ног ле ка ра и, на рав но,
де жур ни кри ти ча ри ко ји
пре зри во гле да ју на оне од
ко јих оче ку ју по моћ. Мо жда
је ово гру бо ре че но, али је
мно го ви ше гру бо сти у не ра -
зу ме ва њу ту ђе му ке и пат ње
и по тре би да се по сва ку це ну
„ис те ра сво је”. Или ће та ко -
зва но бес плат но здрав ство
по чи ва ти на со ли дар но сти и
ме ђу соб ном ува жа ва њу или
ће мо би ти пре пу ште ни за ко -
ни ма тр жи шне еко но ми је,
па ком’ опан ци, ком’ обој ци.

За по сле ни у Слу жби хит -
не ме ди цин ске по мо ћи До -
ма здра вља Пан че во же ле
свим Пан чев ци ма здра ви ју,
срећ ни ју и успе шни ју но ву
2017. го ди ну. Не ка љу бав,
со ли дар ност и по што ва ње
пре ма дру ги ма учи не наш
жи вот пле ме ни ти јим и леп -
шим.

Мно го по сла 
за пра зни ке

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

На ши су гра ђа ни ко ји се ле че у
ам бу лан ти „Цен тар” на кон два
ме се ца по но во мо гу да по тра -
же сво је ле ка ре на ста рој адре -
си – у Змај Јо ви ној ули ци.

Као што је по зна то, та ам бу -
лан та је од 7. но вем бра про -
шле го ди не због ре но ви ра ња
би ла при вре ме но из ме ште на у
Же ле знич ку ам бу лан ту. Пр ви
део пла ни ра них ра до ва успе -
шно је при ве ден кра ју, па је од
сре де, 4. ја ну а ра, у Змај Јо ви -
ној по но во жи во.

Пре ма ре чи ма Да ни је ле Ри -
стов ски Кор ниц, ди рек тор ке
До ма здра вља, не што ви ше од
три де сет да на тра ја ли су ра до ви
на во до во ду и ка на ли за ци ји и
елек тро ин ста ла ци ја ма, као и

тер мо ма шин ски и гра ђе вин ско-
-за нат ски ра до ви.

– Ам бу лан та је до би ла че ка о -
ни цу ко ја је ура ђе на у скла ду са
стан дар ди ма, с па ник-све тли ма
и кли мом. Угра ђе ни су нов во -
до вод ни при кљу чак, про тив -
по жар ни хи дрант с ком плет -
ним хи дрант ским по стро је -
њем, ура ђе ни су но ви са ни тар ни
чво ро ви, офар ба на је сто ла ри ја
и окре че не су про сто ри је. Ре -
но ви ра ње ам бу лан те на ста ви -
ће се на про ле ће. У пла ну је да
се та да ура ди фа са да и да се
по ста ви лифт за осо бе са ин ва -
ли ди те том. Та да не ће би ти по -
тре бе да се ам бу лан та по но во
из ме шта – ре кла је Да ни је ла
Ри стов ски Кор ниц.

Сред ства за ре кон струк ци ју
ам бу лан те у из но су од пре ко
че ти ри ми ли о на ди на ра обез -
бе дио је Град, а по сло ви су би -
ли по ве ре ни Ди рек ци ји за из -
град њу и уре ђе ње Пан че ва.

Петак, 13. јануар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Град обез бе дио 
по 60.000 ди на ра 
за пет по ро ди ца

Ми сли се и на 
но во ро ђен чад и на
не за по сле не мај ке

Бу џе том опре де ље на
иста сред ства и за
2017. го ди ну

При јем за пет по ро ди ца с те -
ри то ри је на ше га гра да у ко ји -
ма су се у по след њих де сет го -
ди на ро ди ле трој ке упри ли чен
је у че твр так, 5. ја ну а ра, у Зе -
ле ном са ло ну Град ске упра ве.
По вод да ових пет на е сто ро
ма ли ша на са сво јим ро ди те -
љи ма бу де по зва но на дру же -
ње с пред став ни ци ма вла сти,
на че лу с Ми лен ком Чуч ко -
ви ћем, чла ном Град ског ве ћа
за ду же ним за под руч је ра да,
за по шља ва ња и со ци јал не
по ли ти ке, би ла је до де ла јед -
но крат не нов ча не по мо ћи
трој ка ма у из но су од 20.000
ди на ра по де те ту.

Сва кој по ро ди ци је, да кле,
упла ће но по 60.000 ди на ра, и
то у скла ду са Од лу ком о фи -
нан сиј ској по др шци по ро ди -
ца ма с де цом на те ри то ри ји
гра да Пан че ва. Њо ме је пред -
ви ђе но да пра во на ту вр сту
по др шке има ју мај ке у слу ча ју
ро ђе ња трој ки или че твор ки
сва ке ка лен дар ске го ди не на -
кон ро ђе ња де це, па све док
она не на вр ше де сет го ди на.

Се дам пу та три
Од укуп но пет по ро ди ца ко је за -
до во ља ва ју овај кри те ри јум,
дру же њу у Зе ле ном са ло ну при -
су ство ва ле су њих че ти ри. Из о -
ста ла је по ро ди ца Ва со вић због
бо ле сти ма ли ша на – Ан ђе ле,
Ни ко ле и Лу ке, ко ји у ју лу ове
го ди не пу не по се дам го ди на.
Крај но во го ди шње јел ке су се

ДО ДЕ ЉЕ НА НОВ ЧА НА ПО МОЋ ТРОЈ КА МА

ТРО СТРУ КА РА ДОСТ, 
АЛИ И ТРО СТРУ КА БРИ ГА

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Са вр ше но је ло ка да сте у
жур би: на сец ка те, по ме ша -
те, ћу шне те у рер ну и за бо -
ра ви те на то на не ко вре ме.
Ка да по ку хи њи поч не да се
ши ри при ја тан ми рис, из -
ва ди те и ужи ва те. Овај си -
стем ја ко до бро до ђе у оним
да ни ма ка да има те да ура -
ди те де сет ства ри у исто
вре ме.

Има мно го вр ста ђу ве ча,
а оне за ви се од вр сте ме са

или по вр ћа ко ји се уну тра
ста ве. За јед нич ко је то што
се све спре ма ју у рер ни. Вр -
ло је за хвал но је ло, јер се
мо же на пра ви ти од оно га
што тре нут но има те у ку ћи.
Је ди ни оба ве зан са сто јак је
пи ри нач. Ова ва ри јан та са
осли ћем је од лич на у вре ме
по ста, а мо же по слу жи ти и
као још је дан на чин да
глат ко „про гу ра те” ри бу на
не дељ ни ме ни.

Са стој ци: три су пе не ка ши ке ма сли но вог уља, је дан цр ни лук, три

че на бе лог лу ка, шо ља пи рин ча, јед на цр ве на па при ка ши ља, је дан

свеж па ра дајз, јед на шар га ре па, 70 г гра шка, 70 г бо ра ни је, 500 г

фи ле та осли ћа, јед на рав на ка фе на ка ши ка со ли, по ла ка фе не ка -

ши ке мле ве ног би бе ра, око је дан ли тар во де.

При пре ма: Очи сти те и сит но на се ци те цр ни и бе ли лук, па про дин -

стај те на уљу. Ски ни те са шпо ре та. Па при ку, па ра дајз и шар га ре пу

исе ци те на коц ки це, па до дај те лу ку. Уба ци те гра шак, бо ра ни ју и пи -

ри нач. За чи ни те со љу и би бе ром. До бро про ме шај те, па на лиј те во -

дом. Ри бу исе че ну на коц ке по ре ђај те по вр ху ђу ве ча и до дат но је

по со ли те. Пе ци те у рер ни 30 ми ну та на 250 сте пе ни.

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

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Сва ко го ди шње до ба зах те ва
дру га чи ји при ступ не зи ли -
ца. У зим ским да ни ма нај ве -
ћи не при ја те љи ко же су
хлад но ћа, ве тар, као и то пао
и сув ва здух од гре ја ња. Они
ису шу ју по вр шин ски слој
ко же, па је нео п ход на по ја -
ча на хи дра та ци ја. То ком зи -
ме тре ба ко ри сти ти пре па -
ра те ко ји на по вр ши ни оста -
вља ју за штит ни филм, као и
ма сни је кре ме, јер оне пра ве
ба ри је ру, па штет ни спољ ни
аген си не мо гу да про дру до
ко же.

Код ода би ра кре ме од кру -
ци јал ног зна ча ја је њен са -
став. Она тре ба да бу де бо га -
та ви та ми ни ма, ми не ра ли -
ма, оли го е ле мен ти ма, пеп -
ти ди ма, хи ја лу ро ном и оста -
лим бит ним ак тив ним суп -
стан ца ма. Ва жно је и да кре -
ма бу де на ме ње на на шем
кли мат ском под не бљу, јер
сва ки део све та има дру га чи -
ју кли му, па се са мим тим и
по тре бе ко же раз ли ку ју.

Спек тар про из во да је ве -
ли ки, те ода бир кре ме ни је

лак. Ако се во ди те за це ном,
углав ном не ће те по гре ши ти,
јер ви ша це на у ве ћи ни слу -
ча је ва зна чи да про из вод са -
др жи све го ре на ве де не са -
стој ке. Ко зме ти ка ор ган ског
по ре кла је све ви ше за сту -
пље на. Да би ва ша ко жа мо -
гла да при ми све ко ри сно из
кре ме, пр во мо ра те до бро да
је очи сти те и при пре ми те,
та ко што ће те, за ви сно од
ње ног ти па и ста ња, укло ни -
ти из у мр ле ће ли је ко ри сте -
ћи ме ха нич ки пи линг биљ -
ног по ре кла. По том тре ба
на не ти теч не пре па ра те: се -
ру ме, флу и де и ам пу ле. Они
има ју уло гу да ве жу кре ма -
сте и гу шће пре па ра те и по ву -
ку их у ду бље сло је ве ко же.
Ко ри шће њем ам пу ла ко жа
до би ја нео п ход не ак тив не
суп стан це, као што су ви та -
ми ни и ми не ра ли. Флу и ди и
се ру ми слу же да сти му ли шу
ко жу да по ве ћа про из вод њу
ко ла ге на, ела сти на и ха ја лу -
ро на, ко ји се ина че већ на -
ла зе у њој.

За ви сно од ти па и ста ња
ко же, ко зме тич ке пре па ра те
де ли мо на оне за су ву, ме шо -
ви ту и ма сну ко жу, а пре ма
ње ном ста њу – на оне за осе -
тљи ву, про бле ма тич ну и де -
хи дри ра ну. Ка да зна те ко јој
ка те го ри ји при па да те, ла ко
је од ре ди ти пра ву кре му. Ма -
ли под сет ник: ако иде те на
пла ни ну, не за бо ра ви те на
кре му са за штит ним фак то -
ром, јер је та мо сун це још
бли же и ја че не го на мо ру.

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

Зим ска не га ли ца

ЗА ВР ШЕ НО РЕ НО ВИ РА ЊЕ „ЦЕН ТРА”

Амбулантa 
на ста рој адре си

Вид вам је у ре ду, за и ста их има то ли ко

Ђу веч са осли ћем

сли ка ли и уку сним ко ла чи ма
слу жи ли осмо го ди шњи Ђо ки ћи
– Ду шан, Ми хај ло и Алек са, сед -
мо го ди шњи Је зди ми ро ви ћи –
Са ра, Де спот и Раст ко, и Жар ко -
ви ћи – Ву ка шин, Ни ко ла и Ми -
хај ло, као и нај мла ђи – тро го ди -
шња ци Арам ба ши ћи, ко ји су
сти гли у сма ње ном са ста ву: Ла -
зар и Искра су би ли при сут ни, а
Ву ка шин је мо рао да оста не код
ку ће због бо ги ња.

Већ ник Ми лен ко Чуч ко вић
је ма ли ша ни ма че сти тао пра -
зни ке, по же лев ши им пре све -
га до бро здра вље. Он је под се -
тио на то да у на шем гра ду у
про шлој и прет про шлој го ди -
ни ни је би ло трој ки ни ти че -
твор ки, а да по сто је још две
по ро ди це с трој ка ма ста ри јим
од де сет го ди на, ко је Град пра -
ти и обез бе ђу је им уџ бе ни ке и
школ ски при бор све до за вр -
шет ка сред ње шко ле. Чуч ко -
вић је под се тио и на оста ле
об ли ке по мо ћи по ро ди ца ма с
де цом ко је Град пру жа.

– За свих се дам по ро ди ца
трој ки го ди шње обез бе ђу је мо
20.000 ди на ра по де те ту за на -
бав ку уџ бе ни ка. Уз то, на осно -
ву пред ло га Се кре та ри ја та за
јав не слу жбе и со ци јал на пи та -
ња, у 2016. го ди ни уста но вље ни

су: јед но крат на нов ча на по моћ
мај ка ма за пр во ро ђе но де те у
из но су од 20.000 ди на ра, ко ју
је до би ло 500 бе ба, као и по -
моћ од 42.000 ди на ра не за по -
сле ним по ро ди ља ма. Про шле
го ди не је 449 мај ки до би ло та
сред ства. На кра ју, ту је и јед -
но крат на нов ча на по моћ од
5.000 ди на ра за на бав ку па ке та
за но во ро ђен че, ко ју је то ком
2016. до би ло 1.047 по ро ди ца –
ис та као је Чуч ко вић.

Ниг де као у Пан че ву
Ро ди те љи при сут них пан че -
вач ких трој ки су с но ви на ри -
ма по де ли ли сво је ути ске о по -
др шци ко ју им Град пру жа.

– Ми смо оду ше вље ни. Ја
сам Пан чев ка, али смо жи ве -
ли у Бе о гра ду, јер сам та мо
ра ди ла. Пре се ли ли смо се
ова мо и на осно ву прет ход ног

ис ку ства мо гу да за кљу чим да
ни је дан град не пру жа де ци
то ли ко ко ли ко то чи ни Пан -
че во – ре кла је ма ма Со фи ја
Арам ба шић.

Ње но ми шље ње де ли и Та -
тја на Ра до ше вић Ђо кић, мај ка
осмо го ди шња ка Ду ша на, Ми -
хај ла и Алек се, ко ји иду у дру -
ги раз ред ОШ „Све ти Са ва” и
од лич ни су ђа ци.

– Три де ча ка – пре ле по, али
ни је ла ко. Сва ки пе ри од но си
сво ју те жи ну... Са да су на пу -
ни ли осам го ди на, иду у шко -
лу, са мо стал ни ји су. Ле по је
гле да ти их ка ко ра сту. За и ста
мно го зна чи то што ло кал на
са мо у пра ва ми сли на нас. Де -
ча ци не ма ју од ко га да на сле -
де ни обу ћу ни гар де ро бу, све
мо ра мо да ку пи мо. Три тре -
нер ке ни су до вољ не, кад је јед -
на пр ља ва већ по сле до руч ка.
Пра во је олак ша ње то што они
сад има ју свој фонд, па мо же -
мо да раз ми шља мо и о школ -
ској екс кур зи ји и дру гим ак -
тив но сти ма. Уз то, не мо ра мо
да бри не мо о то ме ко ли ко ће
нас ко шта ти уџ бе ни ци или
школ ски при бор, јер нам и то
све обез бе ђу је Град. То је за све
по ро ди це с трој ка ма за и ста
огром на по моћ – на гла си ла је
Та тја на.

Ми лен ко Чуч ко вић је ис та -
као да су ово го ди шњим бу џе -
том пред ви ђе на иста сред ства
за све вр сте по др шке по ро ди -
ца ма с де цом, па је та ко си гур -
но да за ро ди те ље не ће би ти
бри га ни у 2017. го ди ни.

www.pancevac-online.rs



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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

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

• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗЕ СТОЛИЦЕ (НА КРВ У СТОЛИЦИ)

Цена: 400 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗЕ СТОЛИЦЕ 

(НА БАКТЕРИЈУ HELICOBACTER PYLORI)

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4

• АНАЛИЗА ХОЛЕСТЕРОЛА

• ТРИГЛИЦЕРИДИ

• HDL

• LDL

Цена пакета: 500 динара

ПАКЕТ 5

• ЕНЗИМИ ЈЕТРЕ

• АSТ • АLТ
Цена за сваки ензим: 90 динара

Петак, 13. јануар 2017.

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

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 

СТАЛНА АКЦИЈА

ПАКЕТИ У ЈАНУАРУ

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

САМО СУБОТОМ



Захваљујући члановима спорт-
ског удружења „Соколови 013”,
наши суграђани који живе на
територији Горњег града запам-
тили су по лепом овогодишњу
прославу Божића.

Након литургије и приче-
шћа који су одржани у Прео-
браженском храму чланови

„Соколова” Бојан Паунов, Вла-
димир Угљешин и Слободан
Петровски поделили су кома-
де божићне чеснице посетио-
цима, којих је било више од
три стотине и поред изузетно
хладног времена.

Највише среће имала је два-
десеттрогодишња Јована Јан-

ковић, која је пронашла дукат,
дар златаре „Co dex”.

Ову акцију, која ће, како на-
јављују чланови удружења
„Соколови 013”, постати тра-
диционална, помогли су и пе-
кара „Мића”, „Ролоспас” и „Љ.
С. ремонт возила Панчево”.

М. Г.

Војкан Милутиновић, један
од највреднијих пчелара у
околини, који је и председ-
ник панчевачког друштва
пчелара, недавно је показао
велико срце. Наиме, у дани-
ма пред Божић он је самои-
ницијативно донирао по два-
десет килограма квалитетног
меда двема установама које
се старају о људима са
озбиљним сметњама.

Најпре је 4. јануара здраве
пчелиње производе однео у
Дом за лица ометена у разво-
ју „Срце у јабуци”, а већ су-
традан упутио се на Бавани-
штански пут како би Дому за
лица са оштећеним видом
испоручио исту количину.

– Иако моје могућности
нису биле превелике, с обзи-
ром на то да су три последње

сезоне биле веома лоше, оче-
кујем да ће ово бити под-
стрек свим људима добре во-
ље. Сматрам да је у овако те-
шким временима битно бити
човек, као и да треба давати
да би добио – истакао је Ми-
лутиновић.

– Веома сам пријатно из-
ненађен гестом пчелара, а с
обзиром на то да су наши ко-
рисници углавном старије
особе, ова донација ће бити
врло значајна. Наша устано-
ва се налази не само на пери-
ферији града већ и на марги-
нама интересовања, па је
увек лепо када нас се неко
сети – казао је Милорад Си-
моновић, директор Дома за
лица са оштећеним видом
„Збрињавање”.

Ј. Ф.

Ми ли вој
Ми ле 
Ђор ђе вић
(1937–2017)

Ка да су ми ја ви ли да је
умро, за кло пио сам очи и
вра тио се у про шлост. Мој
пе ти ро ђен дан у до му ба ке
Ме ла ни је. Ме ђу ма ло број -
ним го сти ма је и кум Ми -
ле. У по зни час, ђи па са
сто ли це и ка же: „А да ти
до не сем ма ли ау то мо бил
да га во зиш?” Оду ше вљен
кли мам гла вом и пра тим
по гле дом ку ма ка ко од ла -
зи. По сле де се так ми ну та
вра ћа се са ау то мо би лом
на пе да ле. Та ко сам од ње -
га до био руч ни сат, фо то-
апа рат, би цикл и стан за
пр ву жур ку. Увек и све из -
не на да, без на ја ве, али без
ус те за ња, без остат ка и на -
кнад не на ме ре.

Ми ле је био не се би чан
чо век, ка дар да сав сте че ни
хо но рар по тро ши на лу до
ве че у ка фа ни. Без мер но
ду хо вит и лу ци дан, ва зда
спре ман на ша лу и гег,
вешт с ре чи ма, шар ман тан
и за во дљив. Мо гао је да на -
сме је све ге не ра ци је, да за -
ве де да му сва ке до би, али
и да скре ше у ли це ка кву
опо ру исти ну. Био је сна -
жна умет нич ка при ро да, са
ис тан ча ним сми слом за
ма што вит жи вот. Због иш -
ча ше них ста во ва, че сто је
кр шио па ла нач ке узу се.

При па дао је гру пи умет -
ни ка и ли ков них ства ра -
ла ца ово га гра да ко ја је
сре ди ном ше зде се тих и
то ком се дам де се тих да ла
сво ја нај зна чај ни ја де ла.
Уз то што је био та лен то -
ван сли кар, сна жног екс -
пре си о ни стич ког за ма ха,
био је и спи ри тус мо венс
умет нич ких гру па, удру -
же ња, ко ло ни ја и ин сти ту -

ци ја. Ба вио се но ви нар -
ством, по зо ри штем, фил -
мом, ко сти мо гра фи јом,
пла ка том и ба ле том. Нај -
зна чај ни ји дру штве ни по -
ду хва ти су: Ли ков на ко ло -
ни ја „Де ли блат ски пе сак”,
за јед но са Че дом Ке си ћем,
Ко ло ни ја па сте ла, Пан че -
вач ки ок то бар ски са лон,
Шко ла цр та ња, „Ате ље
мла дих”, Фе сти вал ма лих
и екс пе ри мен тал них сце -
на, Шко ла ве чер њег ак та,
Ју жно ба нат ска ли ков на
ко ло ни ја, Клуб ли ков них
умет ни ка и Га ле ри ја са вре -
ме не умет но сти у Пан че ву.
Два де сет пет го ди на про -
фе си о нал ни умет нич ки
ру ко во ди лац у Кул тур но-
-про свет ној за јед ни ци Пан -
че во, члан УЛУС-а и УЛУВ-а,
умет ник са пре ко 30 са мо -
стал них и 300 за јед нич ких
из ло жби у зе мљи и ино -
стран ству. До бит ник Ок то -
бар ске на гра де Гра да Пан -
че ва за жи вот но де ло. По -
след ње го ди не овај ве ли ки
ше рет и до бри дух ва ро ши
про во ди у бор би са ста ро -
шћу, ра зним бо ле сти ма и
ма те ри јал ном оску ди цом,
на жа лост, го то во за бо ра -
вљен од јав но сти, ко ју је не -
ка да слат ко на сме ја вао.

То је та гор ка суд би на
на ших умет ни ка, па и на -
шег Ми ле та, ко ји је је ди ни
у овом гра ду пре ко пе де сет
го ди на до би јао по шту с
крат ком на зна ком: Ми ле
Ђор ђе вић – Пан че во.

Не ма ња Ро тар

Петак, 13. јануар 2017.
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При ча за 
нај у збу дљи ви ји три лер

Не ма ми ра за 
швер це ре и кра дљив це
се кун дар них си ро ви на

Три би не за гра ђа не о
то ме ка ко се за шти ти ти
од ло по ва

На те ри то ри ји ко ју по кри ва
По ли циј ска упра ва Пан че во
кра јем про шле го ди не до го ди -
ло се не што што би до бро по -
слу жи ло за сни ма ње уз бу дљи -
вог три ле ра.

Пан че вач ка по ли ци ја је
ухап си ла мла ди ћа из јед ног
се ла код Бе ле Цр кве због осно -
ва не сум ње да је зга зио би ци -
кли сту, усмр тио га, по бе гао с
ме ста не сре ће и за ко пао ау то -
мо бил „ју го ска ла 55” ко јим је
упра вљао.

Би ци кли ста је на ли цу ме ста
пре ми нуо, а во зач због ко га је
стра дао от кри вен је и ухап шен
по сле не ко ли ко да на за јед нич -
ке ин тен зив не ис тра ге ко ју су
спро ве ли ин спек то ри раз ли чи -
тих оде ље ња пан че вач ке по ли -
ци је. На кон што су га ли ши ли
сло бо де, по ли цај ци су про на -
шли и ау то мо бил, ко ји је био
за ко пан на не при сту пач ном де -
лу те ре на у око ли ни Ко ви на, а
ухап ше ни во зач је уз кри вич ну

ПРО ШЛА ГО ДИ НА У ЦР НИМ ХРО НИ КА МА (2)

ПО ЛИ ЦИ ЈА ОПРАВ ДА ЛА 
ПО ВЕ РЕ ЊЕ ГРА ЂА НА

ХРОНИКА

IN MEMORIAM

по ли ци је у слу ча ју „Апо ло” раз -
ми сли ти ка да се од лу че да та ко
не што по но ве.

Опа сан по ли циј ски по сао
Да је по сао по ли ца ја ца и у на -
шем гра ду по стао опа сан, по -
ка за ла је ту ча у јед ном од ка -
фи ћа у Ње го ше вој ули ци ко ја
се до го ди ла по чет ком ок то -
бра. Све је по че ло ка да су у
ка сним ве чер њим ча со ви ма
при пад ни ци тро чла не по ли -
циј ске па тр о ле при ме ти ли

ка ко ће овај слу чај би ти ре -
шен, за ви си од су ди ја.

Ре а ли зо ва ни ва жни про јек ти
На ши су гра ђа ни и ста нов ни ци
окол них ме ста ко ји ма је по -
треб на не ка ин фор ма ци ја у
ве зи с ва ђе њем лич них до ку -
ме на та, ре ги стра ци јом во зи ла
и оруж ја, лич ном без бед но -
шћу и за шти том ку ћа и ста но -
ва, мо гу пи та ти све што их за -
ни ма у Кан це ла ри ји за без бед -
ност По ли циј ске упра ве Пан -
че во, ко ја је све ча но отво ре на
21. апри ла у нај стро жем цен -
тру гра да, у Ули ци вој во де Ра -

Ина че, она је отво ре на на
ини ци ја ти ву на чел ни ка По ли -
циј ске упра ве Пан че во Ни ко -
ле По пов ца уз ве ли ку по моћ
ло кал не вла сти и гра до на чел -
ни ка Са ше Па вло ва.

Осим то га, јед на гру па пан -
че вач ких по ли ца ја ца је про -
шле го ди не успе шно за вр ши ла
кур се ве ма ђар ског и сло вач ког
је зи ка ко ји су ре а ли зо ва ни у
са рад њи са ОЕБС-ом.

У же љи да што те шње са ра ђу -
ју с гра ђа ни ма, при пад ни ци По -
ли циј ске упра ве Пан че во и њи -
хо ве ста ре ши не су у 2016. го ди -
ни одр жа ли не ко ли ко три би на у
ме сним за јед ни ца ма. На њи ма
су број ним за ин те ре со ва ним
по се ти о ци ма го во ри ли о то ме
ка ко се нај у спе шни је за шти ти ти
од ло по ва и на во ди ли при ме ре
за то шта су нај че шће гре шке
ко је при вла че кра дљив це.

Ре ша ва ли и нај те же слу ча је ве
Пан че вач ки по ли цај ци су по ка -
за ли да мо гу ре ши ти и нај те же
слу ча је ве, о че му све до чи до га -
ђај из око ли не План ди шта.

Све је по че ло ка да је че тр де -
сет дво го ди шњи му шка рац до -
шао у по ли ци ју и при ја вио да
му је не по зна та осо ба оте ла же -
ну и ма ло лет но де те. Иа ко је
де ло вао при лич но увер љи во и
по ку шао да глу ме ћи за ва ра по -
ли цај це, то му ипак ни је ус пе -
ло. Про тив ње га је под не та
кри вич на при ја ва због ла жног
при ја вљи ва ња от ми це. Ис по -
ста ви ло се да је пла ни рао да му
по ли ци ја вра ти су пру гу, ко ја га
је за јед но с де те том на пу сти ла.

М. Глигорић

ХУМАН ГЕСТ ПАНЧЕВАЧКОГ ПЧЕЛАРА

Мед за две установе

АКЦИЈА УДРУЖЕЊА „СОКОЛОВИ 013”

Улепшали Божић Горњанима

при ја ву при ве ден ту жи ла штву
у Пан че ву.

Овај слу чај је иза звао ве ли -
ку па жњу но ви на ра, па су о
ње му из ве сти ли не са мо сви
штам па ни и елек трон ски ме -
ди ји у Ср би ји не го и ли сто ви
из су сед них др жа ва, по пут
сплит ске „Сло бод не Дал ма ци -
је”, „24 ча са” из За гре ба итд.

Не ма ми ра за швер це ре
Пан че вач ки по ли цај ци су то -
ком про шле го ди не би ли ан га -
жо ва ни и ка да је реч о бор би
про тив швер це ра ду ва на, ци -
га ре та и дру гих ак ци зних про -
из во да.

Од у зе ли су огром не ко ли чи -
не тих ар ти ка ла и под не ли
кри вич не при ја ве про тив њи -
хо вих пре про да ва ца. Ме ђу
нај у спе шни јим ак ци ја ма су
оне ко је су се од и гра ле у Пан -
че ву по чет ком де цем бра. Том
при ли ком је за пле ње но ви ше
од две то не ду ва на и два на ест
хи ља да па кли ца ци га ре та без
ак ци зних мар ки ца.

Без ма ње ва жних ис тра га
У 2016. го ди ни пан че вач ка по -
ли ци ја је по ка за ла и да за њу
не ма ва жних и ма ње ва жних
ис тра га. Је дан од до ка за за то је
бр зо про на ла же ње ло по ва ко ји
су укра ли ба кар с кро ва би о ско -
па „Апо ло”. Иа ко су нас под се -
ти ли да у на шем гра ду и да ље
има љу ди ко ји не пре за ју ни од
че га да би кра ђом се кун дар них
си ро ви на до шли до па ра, охра -
бру ју ће је то што ће због ре ак ци је

мла ди ћа ко ји их је на ули ци
за мо лио за по моћ, јер је у ка -
фи ћу у ко ме је до тад се део из -
бо ден но жем.

Ка да су по ли цај ци ушли у
ка фић, за те кли су гру пу мла ди -
ћа ко ји су их на па ли и тро ји цу
од њих по вре ди ли. Ху ли га ни су
бр зо от кри ве ни и ухап ше ни, а

до ми ра Пут ни ка 14 (пре ко пу -
та Су да).

Она је на рас по ла га њу
свим за ин те ре со ва ни ма рад -
ним да ни ма од 9 до 15 са ти,
а у њој увек де жу ра ју по ли -
цај ци и слу жбе ни ци за по -
сле ни у По ли циј ској упра ви
Пан че во.



По сло вич но, у пра знич ним
да ни ма у Но вом Се лу ор га ни -
зо ва но је си ја сет ра зно вр сних
кул тур них до га ђа ја.

Већ 22. де цем бра бе о град ско
по зо ри ште „Та ли ја” из ве ло је
по зо ри шну пред ста ву за де цу
под на зи вом „Но во го ди шња
бај ка”. Усле дио је за ма ли ша не
„нај ве се ли ји” до га ђај, за ко ји је
за слу жна Скуп шти на Ме сне за -
јед ни це – пре ко сто три де се то -
ро пред шко ла ца и пр ва ка до би -
ло је по кло не у ви ду па ке ти ћа.

Сва ка ко нај по се ће ни ји био је
но во го ди шњи кон церт ама тер -
ских гру па До ма кул ту ре, одр -
жан 28. де цем бра у ло кал ној

спорт ској ха ли, на ко јем су
уче ство ва ли и број ни го сти –
чла но ви удру же ња из ме ста.

Том при ли ком су се пред -
ста ви ле све деч је гру пе фол -

клор ног ан сам бла, као и пр ви
ан самбл, Ве ли ки на род ни ор -
ке стар и мно ги со ли сти. Укуп -
но пре ко две ста игра ча тан цо -
ва ло је по пар ке ту но во се љан -

ског зда ња. Али то ни је све, јер
је на сту пи ло још три ста чла -
но ва удру же ња као што су
ДАК, „Ти не ре ту”, „Кул ту ра” и
КУД „Др Ра ду Фло ра”. Не тре -
ба по себ но ис ти ца ти да су три -
би не би ле дуп ке пу не; до вољ но
је би ло са мо да на кон церт до -
ђе нај бли жа фа ми ли ја уче сни -
ка па да се мо же ре ћи да је у
ха ли би ло го то во по ла се ла.
На кон дво ча сов ног про гра ма
жур ка је на ста вље на у До му
кул ту ре до ка сно у ноћ.

Одр жа ни су и број ни но во го -
ди шњи деч ји са др жа ји, по пут
про гра ма шко ле ен гле ског је зи -
ка, а цео „ци клус” за вр шен је
пред бо жић ним кон цер том хо ра
Пан че вач ког срп ског цр кве ног
пе вач ког дру штва, ко јим ру ко -
во ди мр Ве ра Ца ри на. И ово је
већ по ста ла не ка вр ста тра ди -
ци је, што још јед ном ука зу је на
то да Но во се ља ни има ју ис тан -
чан укус ка да је реч о кул ту ри.

Ба нат ски Бре сто вац: Ме сна
за јед ни ца је обез бе ди ла па ке -
ти ће ко ји су по де ље ни де ци на
ли тур ги ји у Цр кви Ваз не се ња
го спод њег по во дом Бад њег
да на. Рад ни ци ЈКП-а „Ком -
брест” ре дов но чи сте снег у
спо ред ним ули ца ма уз по моћ
ски па, као и руч но у пар ку.

Ба нат ско Но во Се ло: Ко му -
нал но пред у зе ће је од Гра да
до би ло три ми ли о на ди на ра
за са на ци ју из во ри шта пи ја ће
во де у цен тру, као и пет ми ли -
о на ди на ра за из град њу еко -
че сме. Ин стру мен тал ни са -
став „Wekant” је у че твр так,
12. ја ну а ра, у До му кул ту ре
одр жао це ло ве чер њи кон церт
сред њо ве ков них ме ло ди ја. На
истом ме сту у не де љу, 15. ја -
ну а ра, од 19 са ти, на сту пи ће
хор и ор ке стар под на зи вом
„Ду га”, са чи њен од де це из
це лог ју жног Ба на та, а као
гост по ја ви ће се са став „Рас -
пе ва ни про фе со ри” из Вр шца.

До ло во: Дру гог да на Бо жи ћа
де се так ко ња ни ка одр жа ло је
тра ди ци ју и из ја ха ло на ули це
ка ко би су гра ђа ни ма че сти та -
ло ро ђе ње Хри сто во. Пред
Но ву го ди ну је на пра вље на
жур ка, уз по де лу па ке ти ћа, за
ма ли ша не из дру жи о ни це,
ко је ће се уско ро по но во одр -
жа ва ти. КУД „Ба нат ски вез”
при ре дио је ма скен бал за нај -
мла ђе чла но ве, а у уто рак, 10.
ја ну а ра, на ста вље не су про бе
фол кло ра.

Гло гоњ: На кон ри ту ал ног па -
ље ња бад ња ка ис пред Хра ма
Све тог Пе тра и Па вла кул тур но-
-умет нич ки про грам по во дом
бо жић них пра зни ка одр жан је
у До му кул ту ре, ка да су на сту -
пи ли цр кве ни хор и фол клор -
не сек ци је по ме ну те уста но ве.
За по че ти ра до ви на из град њи
ма ги страл ног во до во да би ће
на ста вље ни чим се за то ство -
ре вре мен ски усло ви.

Ива но во: Уче ни ци су одр жа -
ли ху ма ни тар ну при ред бу с
ци љем да по мог ну че тво ро -
го ди шњој су гра ђан ки Са њи
Је ли си је вић, ко ја се бо ри са
опа ком бо ле шћу, а ак ци ја ће

би ти на ста вље на, па сви ко ји
же ле да по мог ну, мо гу да се
ја ве упра ви шко ле. Уче ни ци
ви ших раз ре да от пу то ва ли
су у не де љу, 8. ја ну а ра, на
Див чи ба ре на зи мо ва ње.

Ја бу ка: По од лу ци град ске
скуп шти не, на че ло ЈКП-а
„Вод-ком” по ста вље на је Ива -
на Ива нов ски, ди пло ми ра ни
ме на џер. Пре ма на ја ва ма из
Ме сне за јед ни це, ре кон струк -
ци ја пе шач ке ста зе ис пред
шко ле по че ће уско ро, чим

вре мен ски усло ви до зво ле.
То ва жи и за за по че те ра до ве
на из град њи ма ги страл ног
во до во да.

Ка ча ре во: Ак ци ја до бро вољ -
ног да ва ња кр ви спро ве де на
је у уто рак, 10. ја ну а ра, у
про сто ри ја ма Ме сне за јед -
ни це, у ор га ни за ци ји За во да
за тран сфу зи ју кр ви и Цр ве -
ног кр ста. На кон пра знич не
па у зе КУД „Вељ ко Вла хо вић”
на ста вио је с про ба ма фол -
кло ра. Дом кул ту ре пла ни ра
да у до глед но вре ме ор га ни -
зу је тро ди мен зи о нал не про -
јек ци је у спорт ској ха ли.

Омо љи ца: У ор га ни за ци ји
Ме сне за јед ни це де ци пред -
школ ског уз ра ста је на пла -
тоу у цен тру 31. де цем бра
по де ље но пре ко две ста но во -
го ди шњих па ке ти ћа, а на
Бад њи дан, 6. ја ну а ра, пре ко
две ста пе де сет.

Стар че во: Пла ни ра ни тра ди -
ци о нал ни до чек срп ске Но ве
го ди не на Тр гу нео ли та от ка -
зан је због екс трем них вре -
мен ских при ли ка. Дру штво
пче ла ра ће у сре ду, 18. ја ну а -
ра, од 18 са ти, у све ча ној са -
ли Ме сне за јед ни це упри ли -
чи ти пре да ва ње Сло бо да на
До ла ше ви ћа на те му „Пче -
лар ство на Но вом Зе лан ду”.

Петак, 13. јануар 2017.
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СЕ О СКЕ МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ У 2016. ГО ДИ НИ (2)

НАЈ ВИ ШЕ АС ФАЛ ТИ РА ЊА И МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА Месне актуелности 

ОКО НО ВО ГО ДИ ШЊИХ ПРА ЗНИ КА

У Но вом Се лу вре ло од кул ту ре

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Жи вот у де вет пан че вач ких
се ла у го ди ни на из ма ку ни је
се бит ни је раз ли ко вао од не -
ких про те клих врeмена.

Tо зна чи да су га ка рак те ри -
са ли де цен тра ли за ци ја, осет но
ма њи обим ра до ва и не до ста -
так ве ћих ин ве сти ци ја.

Ипак, као и увек, би ло је
мно го то га за при се ћа ње...

Ка да је реч о ин ве сти ци ја ма у
де вет пан че вач ких ме сних за -
јед ни ца, ни је би ло ве ли ких по -
ду хва та ка рак те ри стич них за
пе ри од од пре де се так го ди на.

Ра ди ло се углав ном на ни -
ско град њи, па је у трен ду по -
но во би ло та ко зва но по ја ча но
одр жа ва ње или на род ски ре -
че но – ас фал ти ра ње.

Ле де ни дан у Ја бу ци
При о ри те те у ве зи с тим по сло -
ви ма Град је нај пре до го ва рао с
ме сним за јед ни ца ма, а по том
је на ло ге про сле ђи вао Ди рек -
ци ји за из град њу и уре ђе ње
Пан че ва. То ком је се ни по ме ну -
та твр да под ло га ни кла је у го -
то во свим ме сти ма. Та ко су у
Стар че ву „пре сву че ни” ко ло во -
зи у На дел ској и Зим ској ули -
ци, као и у Ули ци Ми хај ла Пу -
пи на; Гло гоњ и Но во Се ло до би -
ли су ас фалт у де ло ви ма ули ца
истог на зи ва – Бо ри са Ки дри ча;
у Ка ча ре ву су по ја ча но одр жа -
ва не Пр во мај ска и Ма ке дон -
ска, у До ло ву – Вој во ђан ска и
ЈНА, у Бре стов цу – Мо ше Пи ја -
де, а у Омо љи ци је овог пу та из -
бор пао на Бе геј ску ули цу.

Од ве ћих ин ве сти ци ја Ди -
рек ци ја је од ра ди ла дру гу
фа зу из град ње фе кал не ка на -
ли за ци је у Омо љи ци, на по -
те зу од Ули це Ву ка Ка ра џи -
ћа, пре ко Ша бач ке, све до
глав не ули це – Па три јар ха
Ар се ни ја Чар но је ви ћа; на -
ста вље на је и ре кон струк ци ја
во до вод не мре же у Гло го њу,
где је за по че то и по ди за ње
ка пе ле с пра те ћим објек том.

„Гло гоњ ска је сен”, тач ни је
„ку пу си ја да”...

При ре ђе на су и ра зно вр сна
еми нент на умет нич ка оку пља -
ња: омо љич ки „Жи сел” (ама -
тер ски филм и фо то гра фи ја),
ка ча ре вач ка „Жа о ка” (са ти ра),
ја буч ки деч ји по зо ри шни фе -
сти вал, као и му зич ки хе пе -
нин зи као што су „Стар че вач ка
там бу ри ца”, „Га ши ни акор ди”,
ба нат ски рок фе сти вал и број -
ни на сту пи фол клор них дру -
шта ва. Тре ба ис та ћи и то да су
ве ли ки до при нос по бољ ша њу
кул тур не по ну де на се ли ма и
жи во ту уоп ште да ла све ак тив -
ни ја удру же ња же на, ко ја су,
по ред ре дов них са ста ја ња и
кре а тив них ра ди о ни ца, сво је
су гра ђа не об ра до ва ла и увек
за ни мљи вим ет но ба за ри ма.

У го ди на ма ка да је све ма ње
хле ба, игре су би ле нај бо љи, мо -
жда и је ди ни вен тил. У пре во ду,
би ло је удри бри гу на ве се ље...

А ка кве нас све бри ге че ка ју
у но вој 2017. го ди ни, ни ко жи -
ви не мо же да зна...

Као по сле ди ца све га то га,
на ред них да на је на сто ти не
Ја бу ча на оку пи ра ло Ме сну за -
јед ни цу с при ја ва ма за од ште -
ту. Иа ко, те шко да се ика квој
на док на ди мо гу на да ти.

Док је на ма ига ра...
Ипак, да од ла зе ће го ди не не
бу де све та ко тмур но, „по бри -
ну ле” су се кул тур не и дру ге
ма ни фе ста ци је, па су, ре ци мо,
већ у фе бру а ру при ре ђе ни на -
да ле ко чу ве ни до га ђа ји, по пут
ка ча ре вач ке „Сла ни ни ја де” и
„Да на ма тер њег је зи ка” у Ива -
но ву, где је сре ди ном апри ла
одр жан и фо то-са фа ри.

С до ла ском то плих да на по -
че ло је и обе ле жа ва ње се о ских
сла ва с пра те ћим ко ла жним
са др жа јима – кул тур ним и
спорт ским про гра ми ма, ва -
ша ри ма, шпи ле ра ји ма... Ни -
су из о ста ле ни при вред но-ту -
ри стич ке манифeстације, као
што су но во се љан ска „Трак -
то ри ја да”, бре сто вач ка „Па -
при ки ја да”, до ло вач ка „Штру -
дли ја да”, а не што ка сни је и

ПРО МЕ НА У ЈА БУЧ КОМ ПРЕД У ЗЕ ЋУ

Ива на Ива нов ски на че лу ЈКП-а „Вод-ком”
На осно ву од лу ке до не те на
по след њој сед ни ци град ске
скуп шти не, одр жа ној 29. де -
цем бра, уме сто до са да шње
ди рек тор ке ја буч ког ЈКП-а
„Вод-ком” Би ља не Ки ко вић,
на ту функ ци ју је као вр ши лац
ду жно сти име но ва на Ива на
Ива нов ски. Ова три де сет дво -
го ди шња Ја бу чан ка има ди -
пло му са од се ка за по слов ни
ме наџ мент, а за раз ли ку од
прет ход ни це, на ста ње на је у
ме сту се ди шта фир ме. Су гра -
ђа ни су је до бро упо зна ли у

про те кле че ти ри го ди не за
вре ме док је оба вља ла по сло ве
тех нич ког се кре та ра у Ме сној
за јед ни ци.

– Да ћу све од се бе да ра дим
у слу жби гра ђа на и да пред у -
зе ће по ста не сер вис ко ји ће
из ла зи ти у су срет њи хо вим
зах те ви ма. На овом ме сту сам
тек од не дав но, па ни сам билa
у при ли ци да де таљ но са гле -
дам си ту а ци ју у фир ми, али
сам, ре ци мо, упо зна та с тим
да је про те клих да на, због
мра за, би ло мно го про бле ма

на во до ме ри ма, на ко ји ма је
ста кло пу ца ло због не у слов но -
сти шах ти. На сре ћу, на ши
рад ни ци су од мах из ла зи ли на
те рен и бла го вре ме но са ни ра -
ли не до стат ке. Упр кос ве ли -
ким хлад но ћа ма и па да ви на -
ма успе ва мо да све ули це одр -
жа ва мо про ход ним, а ис пред
уста но ва и дру гих ви тал ни јих
ме ста ба че на је со. По во дом те
си ту а ци је сва ко днев но смо у
кон так ту с над ле жним град -
ским шта бом – на ве ла је Ива -
на Ива нов ски.

Ка да је реч о ко му ни ка ци ји,
но ва в. д. ди рек тор ка ЈКП-а
„Вод-ком” ре дов но је на ве зи и
с пр вим чо ве ком Ме сне за јед -
ни це Сло бо да ном Или ћем,
што на го ве шта ва да ће од но си
две ју ин сти ту ци ја, на кон ду го -
трај ног за хла ђе ња, ко нач но
би ти из гла ђе ни. Она је на ја ви -
ла и да ће, кад год бу де по зва -
на, при су ство ва ти сед ни ца ма
ло кал не скуп шти не и уче ство -
ва ти у кре и ра њу пла но ва за
по бољ ша ње усло ва жи во та
гра ђа на Ја бу ке.

Удру же ње гра ђа на „Сун цо -
крет” и Основ на шко ла „До -
си теј Об ра до вић” успе шно су
ор га ни зо ва ли ак ци ју под на -
зи вом „Уба ци у џак, да Де да
Мра зу по сао не бу де лак!”,
чи ји је циљ био при ку пља ње
слат ки ша, игра ча ка и школ -
ског при бо ра за но во го ди -
шње па ке ти ће за де цу из со -
ци јал но угро же них по ро ди -
ца из Омо љи це.

На и ме, у пе ри о ду од 5. до
25. де цем бра, на не ко ли ко ло -
ка ци ја у по ме ну том се лу, сви
за ин те ре со ва ни мо гли су да
оста ве до на ци је. По зи ву се
ода зва ло мно го ме шта на, али
и гра ђа на Пан че ва и око ли не,

као и ве ли ки број пред у зет ни -
ка, ко ји су да ли до при нос у
скла ду са сво јим мо гућ но сти -
ма. Та ко је при ку пље но пре ко
че тр де сет ки ло гра ма слат ки -
ша, че ти ри сто игра ча ка и сто
ше зде сет ком пле та школ ског
при бо ра, а би ло је и гар де ро -
бе и ра зних дру гих ства ри.

Омо љич ка шко ла је са ста -
ви ла спи сак ма ли ша на ко ји -
ма би ови па ке ти ћи улеп ша -
ли но во го ди шње пра зни ке.
По том су, 29. и 30. де цем бра,
Де да Мраз и во лон те ри удру -
же ња гра ђа на „Сун цо крет”
до не ба об ра до ва ли пе де сет
че тво ро де це на њи хо вим
кућ ним адре са ма.

НО ВО ГО ДИ ШЊА АК ЦИ ЈА ШКО ЛЕ 

И УДРУ ЖЕ ЊА „СУН ЦО КРЕТ”

Де да Мраз об ра до вао 
ма ле Омољ ча не

СЕЛО

Та мо су, као и у Ја бу ци, у то ку
ра до ви на при кљу чи ва њу мре -
же на град ски во до вод.

За раз ли ку од Ја бу ча на, ко ји
ко ли ко-то ли ко мо гу да пи ју
„че смо ва чу”, Гло гоњ ци су је,
због при су ства ар се на, ко ри -
сти ли са мо за за ли ва ње. Због
то га је про на ђе но при вре ме но
ре ше ње – еко че сма у цен тру
се ла, ода кле гра ђа ни мо гу бес -
плат но да се снаб де ва ју пре чи -
шће ном во дом.

Тре ба на по ме ну ти да је овај
ре ги он 20. ју на же сто ко по го -
ди ла озло гла ше на „пи ја ви ца”,
еле мен тар на ка та стро фа ка -
ква се рет ко ви ђа, а од гра да,
чи ји су ко ма ди до се за ли ве ли -
чи ну те ни ске лоп ти це, нај ви -
ше је по стра да ла Ја бу ка. Го то -
во сва ко во зи ло за те че но на
отво ре ном има ло је вид на
оште ће ња, по пут раз лу па них
шо фер шајб ни; ле де не бом бе
по раз би ја ле су не бро је не цре -
по ве на кро во ви ма, а би ло је и
по вре ђе них, ко ји су уза луд по -
ку ша ва ли да спа су имо ви ну.

И понеки радови на канализацији...



Му зи ка

По не де љак, 16. ја ну ар, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма

омла ди не: кон церт ка мер ног ор ке стра „Ка ме ра та” и ам би -

јен тал ног бен да „Про је кат”, у окви ру Фе сти ва ла кла си ча ра.

Уто рак, 17. ја ну ар, 20 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон -

церт на ко јем ће на сту пи ти Југ Кон стан тин Мар ко вић и Ана

Кр ста јић, у окви ру Фе сти ва ла кла си ча ра.

Уто рак, 17. ја ну ар, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан -

дур”: кон церт сту де на та кла ри не та Фа кул те та му зич ке умет -

но сти у Бе о гра ду из кла се проф. Ог ње на По по ви ћа, уз

кла вир ску са рад њу про фе сор ки Еле не Ше вер и Ми о не Бар -

бул. На ре пер то а ру ће би ти де ла К. М. Ве бе ра, К. Де би си ја,

К. Сен Сан са, Ђ. Вер ди ја и дру гих ау то ра.

Сре да, 18. ја ну ар, 20 са ти, Све ча на са ла На род ног му зе ја:

кон церт там бу ра шког ор ке стра „Не вен” Му зич ке шко ле „Јо -

ван Бан дур” и гу дач ког сек сте та „Dolce”, у окви ру Фе сти ва -

ла кла си ча ра.

Че твр так, 19. ја ну ар, 20 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон -

церт сту де на та гу дач ке ка те дре Фа кул те та му зич ке умет но -

сти у Бе о гра ду из кла се доц. Не ма ње Мар ја но ви ћа, у окви ру

Фе сти ва ла кла си ча ра.

КУЛТУРА
Петак, 13. јануар 2017.
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МИ ЛАН ТО ДО РО ВИЋ, РЕ ДИ ТЕЉ, ПРО ДУ ЦЕНТ И ДО ЦЕНТ НА ФДУ

Пре ми је ре два ју но вих фил мо ва
Мо је ства ра ла штво обе ле жи ле
су, пре све га, пре ми је ре два ју
мо јих но вих фил мо ва. „Про -
цеп” је пр ви до ма ћи СФ филм
и имао је фан та стич ну пре ми -
је ру на ово го ди шњем „Фе сту”.
Про ду ци рао сам га за јед но с
Мар ком Јо ци ћем и ти мом
фил ма џи ја ко ји су на пра ви ли
„Ма му лу”, а овог пу та, у ре ди -
тељ ској сто ли ци, за ме нио ме
је мој оми ље ни до ма ћи ре ди -
тељ – Де јан Зе че вић. До ку мен -
тар ни филм „Та па ви ца”, ко ји
сам ре жи рао и про ду ци рао за -
јед но са сво јим ко ле гом Ог ње -
ном Рак че ви ћем, ба ви се жи -
во том и де ли ма пр вог срп ског
олим пиј ског по бед ни ка.

По себ но сам по но сан због
то га што смо већ дру гу го ди -

ну за ре дом ус пе ли да при ре -
ди мо фе сти вал хо рор фил ма
и ви на на Па ли ћу – „Dead La-
ke”, ко ји ор га ни зу је про ду -
цент ска ку ћа „Art & Pop-
corn”, а ја сам умет нич ки ди -
рек тор. Ис та као бих и из у зе тан
крат ки филм „Со ба смр ти”,
ко ји су ре а ли зо ва ли мо ји
сту ден ти са ФДУ, по мо ти ви -
ма при че Сти ве на Кин га.

Што се пан че вач ке кул тур -
не сце не ти че, сва ка ко бих
из дво јио ПАФФ, ко ји из го -
ди не у го ди ну по ста је све
озбиљ ни ји фе сти вал и при -
вла чи све ви ше пу бли ке и го -
сти ју све бо љим и ра зно вр -
сни јим про гра мом. Си гу ран
сам да је у пи та њу убе дљи во
нај бо ља за ба ва у гра ду то ком

це ле го ди не, као и нај ква ли -
тет ни ји кул тур ни до га ђај, ко -
ји за слу жу је сва ку по др шку.

По здра вио бих чи ње ни цу
да је све ви ше ра зно вр сних
филм ских фе сти ва ла у Ср би -
ји. Иа ко мо жда де лу је да их
ни је по треб но то ли ко у ова ко
ма лој зе мљи, ми слим да би
то би ло по гре шно раз ми -
шља ње. Мно гим ау то ри ма
они су прак тич но за ме на за
ди стри бу ци ју, јер у вре ме ну
аме рич ких блок ба сте ра, уко -
ли ко ни сте на пра ви ли ко ме -
ди ју, пра ви пут до пу бли ке
на ћи ће те упра во кроз фе -
сти ва ле. Од фе сти ва ла „7 ве -
ли чан стве них”, ко ји је одр -
жан по чет ком го ди не, па до
фе сти ва ла у Ва ље ву, це ла

про шла го ди на би ла је ис пу -
ње на за ни мљи вим фе сти ва -
ли ма, од ко јих су не ки ма њи,
не ки ве ћи, али сви су ва жни
за до при нос про мо ци ји сед -
ме умет но сти и кул тур не
осве шће но сти у сво јим кра -
је ви ма. Ва жно је да их снаб -
де мо што ве ћим бро јем фил -
мо ва ове го ди не.

ВА СА ПАВ КО ВИЋ, КЊИ ЖЕВ НИК

Пет нових књига 
и награда „Петар Кочић”

У мо јој књи жев ној ка ри је ри
ово је би ла јед на од нај у спе -
шни јих го ди на. Об ја вио сам
пет књи га. За на у ку је нај ва -
жни ји „Ор ни то ло шки реч ник”,
дру ги реч ник тог ти па ко ји
има мо. Ра ђен је око се дам го -
ди на, а иза шао је за са јам књи -
га у Бе о гра ду. При ре дио сам,
та ко ђе, две књи ге за но во сад ски
„Со ла рис”. Пр ва је не до вр ше ни

ро ман из за о став шти не Ми ли -
це Ми ћић Ди мов ске, с ко лек -
ци јом ње них не по зна тих и ма -
ње по зна тих при ча, а дру га
„Ча роб на шу ма”, ан то ло ги ја
ерот ских при ча са вре ме них

срп ских пи са ца. Реч је о про -
ши ре ном дру гом из да њу, ко је
и два де сет го ди на на кон пре -
ми је ре де лу је моћ но и чи та -
лач ки уз бу дљи во. Ко нач но, ове
го ди не сам об ја вио две но ве
књи ге при ча. Пр ва је „Оке ан
Ду нав”, ко ја је до би ла на гра ду
са име ном Пе тра Ко чи ћа, а
дру га „Де сет зам ки”, у ко јој
сам са брао де сет при ча кри -
ми-жан ра, у чи јој се глав ној
уло зи ја вља адво кат То дић. Уз
до ста но вих тек сто ва по пе ри -
о ди ци и три бро ја „Квар та ла”
– ми слим да је од ме не до ста
за 2016. го ди ну.

Што се пан че вач ке кул тур не
сце не ти че, им по но ва ли су
узо р ни рад Град ске би бли о те -
ке и ма ни фе ста ци је у ор га ни -
за ци ји Кул тур ног цен тра, пре
све га по све ће не ет но и џез му -
зи ци, као и књи жев не ве че ри у
Га ле ри ји Ба те Ми ха и ло ви ћа.

Смрт Деј вид Бо у ви ја обе ле -
жи ла је свет ску сце ну. Пре ко
по ла ве ка че ка ли смо и слу ша -
ли ње го ве ал бу ме, пра ти ли
про ме не кроз ко је је про ла зио
као умет ник, ужи ва ли у нај че -
шће из ван ред ној му зи ци ко ју
је кре и рао и из во дио с раз ли -
чи тим му зи ча ри ма. Те шко да
ће се икад ви ше по ја ви ти та ква
лич ност на гло бал ном про сто -
ру свет ске (му зич ке) кул ту ре.

НА ТА ША ША РИЋ, МОД НА ДИ ЗАЈ НЕР КА

При зна ње за очу ва ње де ла
и ви зи је Ни ко ле Те сле

Про те кла го ди на је би ла
вр ло ди на мич на и кре а -
тив но ис пу ње на. Свој
ду го го ди шњи про је кат
„New Generation of Ties”
пред ста ви ла сам још јед -
ном из ло жбом у Бе о гра -
ду, у окви ру Да на зе ни -
ти зма у га ле ри ји „Озон”,
као и у окви ру груп не из -
ло жбе „Air Serbia” у Њу -
јор ку и „Бе о град ске не де -
ље мо де”.

Нај ве ћи ути сак је оста -
ви ла из ло жба по све ће на
сто ше зде се то го ди шњи ци
од ро ђе ња на шег на уч ни -
ка Ни ко ле Те сле, на ко ју

сам би ла по зва на од
стра не Те сли не на уч не
фон да ци је из Фи ла дел -
фи је. За ту из ло жбу ми је
уру че но при зна ње за
про мо ци ју, очу ва ње ли -
ка, де ла и ви зи је Ни ко ле
Те сле.

По мом ми шље њу, оно
што је обо га ти ло умет -
нич ку сце ну Пан че ва, је -
сте ма ни фе ста ци ја Би је -
на ле умет нич ког деч јег

из ра за (БУ ДИ). Он по -
др жа ва и раз ви ја та -
лен те мла дих би ћа,
њи хо вих мен то ра и
учи те ља. БУ ДИ про -
мо ви ше ства ра ла штво
за де цу, као и де цу
умет ни ке, што га чи ни
ве о ма ком плек сним и
је дин стве ним фе сти -
ва лом у зе мљи.

У го ди ни ко ја
сла ви на у ку и ван вре -
мен ски ум Ни ко ле Те -
сле, за ме не су нај ве ћи
ути сак осво је не на гра -
де и ус пе си на ших
мла дих на уч ни ка, ма -
те ма ти ча ра, фи зи ча ра,

хе ми ча ра... на пре сти -
жним свет ским так ми че -
њи ма. Они пред ста вља ју
афир ма тив ну сли ку Ср -
би је.

ЕМИЛ СФЕ РА, СЛИ КАР

Ис тра ја ва ње на ба нат ским мо ти ви ма
У го ди ни ко ја је за на ма по -
себ но су ме об ра до ва ли ус пе -
си мо јих уче ни ка. Ја сми на
Бал тић, с ко јом ра дим од ње не
че твр те го ди не, ди пло ми ра -
ла је на Фа кул те ту ли ков них
умет но сти и по ста ла сту дент
ге не ра ци је. Ду ња Ка рај лић,
де те ко је иде у вр тић „Бај ка”,
нај бо ља је у Ср би ји на кон -
кур су „Фор ма иде а ле”. Ра ду -
је ме што је још мно го сјај -
них, див них мла дих љу ди
ко ји ма пре да јем, за во ле ло
сли кар ство на онај на чин ка -
ко га и ја во лим.

Из ло жба у Кул тур ном цен -
тру Сме де ре ва за о кру жи ла је
је дан про цес мог ис тра жи ва -
ња и ис тра ја ва ња на мо ти ви ма
ко ји су сим бол ба нат ског под -
не бља. Та ве за ност за мо ти ве

око нас по чи ва у не че му нео -
бја шњи вом – љу бав ко ја је ус -
по ста вље на на је дан ор ган ски
на чин.

Био сам уче сник ли ков них
ко ло ни ја „Ов чар Ба ња” и
„Ња ра ди” у Ма лом Иђо шу,
ужи вао у ра ду с де цом у окви -
ру де вет на е сте ли ков не ко ло -
ни је пред шко ла ца на Див чи -
ба ра ма. По чео сам да во дим
сли кар ску сек ци ју у Клу бу за
од ра сла и ста ра ли ца.

Про те кле го ди не до ста
вре ме на сам про вео ра де ћи
му ра ле у школ ском и пред -
школ ском дис пан зе ру. Ове
зид не сли ке на ме ње не су
деч јим осме си ма. За о кру жио
сам ви ше го ди шње ли ков но
опле ме ња ва ње про сто ра, од -
но сно осли ка ва ње зи до ва,

сто ли ца и сто ло ва и дру гих
пред ме та у клу бу „Дво ри -
ште”, ко ји по ла ко по ста је
култ но и кул тур но сте ци ште
мно гих Пан че ва ца, али и го -
сти ју из окол них ва ро ши.

Тре нут но ра дим на јед ном
за ни мљи вом спо ту за РТС, а
по себ но за до вољ ство ми при -
чи ња ва лук су зни ка та лог с
мо јим но ви јим ра до ви ма, ко -
ји је не дав но из дат.

Из дво јио бих од ли чан
кон церт Ибри це Ју си ћа и
сјај ну из ло жбу ра до ва Дра га -
на Здрав ко ви ћа, ко ји ће на -
шу зе мљу ове го ди не пред -
ста вља ти у Ве не ци ји.

Реч ко ја је по ста ла сва ко -
днев на је кри за, она је, на жа -
лост, умно го ме ду хов на. Љу -
ди су по ста ли по ма ло хлад ни

у од но си ма, не ма љу ба ви, не -
ма баш мно го осе ћа ја, вре -
ме на за дру ге... На дам се да
смо бо жић не и пра знич не
да не ис ко ри сти ли да по кло -
ни мо „се бе” дру ги ма, да се
се ти мо оних ко ји не ма ју или
не мо гу... Па за то, љу ди дра -
ги, во ли те се и по ма жи те јед -
ни дру ги ма.

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ УМЕТ НИ ЦИ О ГО ДИ НИ КО ЈА ЈЕ ЗА НА МА

ОБИ ЛО ВА ЛА ПРО ГРА МИ МА И УС ПЕ СИ МА
Културни телекс

Пет на е сто го ди шњи Мар -
ко Џеј мсон же ли да по ста -
не дан ски др жа вља нин и
иде у шко лу као сва ки нор -
ма лан ти неј џер. Али ње гов
ујак Зо ла за во ди стра хо -
вла ду у свом не ка да шњем
ром ском кла ну. Ува жа ва ју
га као бо га, а бо је га се као
ђа во ла, јер при мо ра ва де цу
да про се и кра ду у ње го ву
ко рист. Ка да Мар ко от кри -
је мр тво те ло – ко је све до -
чи о раз ме ри Зо ли них кри -
вич них де ла – од лу чи ће се
на бек ство. Али Мар ко ви
чла но ви по ро ди це ни су је -
ди ни ко ји ће учи ни ти све
да би га ућут ка ли.

У ме ђу вре ме ну, по след -
ња ствар ко ју де тек тив Карл
Морк при жељ ку је је сте да
ње го ви аси стен ти Асад и
Ро са пре у зму слу чај не ста -
лих осо ба из чи стог хи ра:
Кар лов вр хов ни не при ја тељ
је ње гов шеф ко ји је оп те -
ре тио „Q” оде ље ње не по -
жељ ним ви шком. Али ка да

са зна ју да је та јан стве ни
ти неј џер Мар ко под јед на ко
упу ћен у слу чај ко ли ко и
за стра шен од по ли ци је,
Карл је чврст у од лу ци да
ре ши ми сте ри ју и спа се де -
ча ка. Кар ло ви по ступ ци по -
кре ну ће трио у ак ци ју ко ја
се про те же од Дан ске до
Афри ке, од на из глед бе за -
зле них кри вич них де ла до
нај мрач ни јих за та шка ва ња.

„Ефе кат Мар ко”
Ју си ја Адлер-Ол се на

Два чи та о ца ко ји до сре де, 18. ја ну а ра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи -
та ње: „На ко ји на чин мо же мо по мо ћи су зби ја ње кри ми -
на ла?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Ефе -
кат Мар ко” Ју си ја Адлер-Ол се на. Нај за ни мљи ви је од го -
во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на -
гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Про шла го ди на би ла је ве о ма успе шна
за на ше умет ни ке, књи жев ни ке, му зи -
ча ре, ре ди те ље, глум це, сце на ри сте,

афо ри сти ча ре, ба лет ске игра че... Не -
ке од њих смо за мо ли ли да нам ка жу
шта је, по њи хо вом ми шље њу, у 2016.

го ди ни обе ле жи ло њи хо во ства ра ла -
штво, кул тур ну и умет нич ку сце ну
Пан че ва, Ср би је или све та.

Слике панчевачког уметни-
ка Војкана Морара изложене
су у Токију (Јапан) у галери-
ји ЕМ у понедељак, 9. јануа-
ра. Поред њега, своја дела су
изложили и један енглески
и два јапанска уметника,
међу којима је Кацуми Цу-
ђи, с којим је Морар изла-
гао прошле године у Гале-
рији наивне уметности у
Ковачици.

Део поставке Војкана Мо-
рара чини 28 радова, на ко-
јима су мотиви Јапана и ан-
ђела.

„Сугестивна је моћ њего-
вих форми иначе и у глини и
на платну. Опсесиван плес
хиљаде анђела, пастуозно и
минуциозно дат, ствара је-
динствену атмосферу оно-
страног. Стално трагање за
новим изворима истог мотива

показује уметникову истрај-
ност у опседнутости истра-
живањима сопствених визи-
ја, као основним моделима
интенције. Стремљење ка ду-
бинама оностраног за њега
представља вечиту тајну. То
је нешто што га уметнички
интригира”, наводи истори-
чарка уметности Нина Кр-
стић у књизи „Уметност аут-
сајдера у Србији”, у издању
Музеја наивне и маргиналне
уметности Јагодина.

Ово је трећи пут да се де-
ла Војкана Морара налазе у
Јапану, а он први пут и сам
присуствује својој изложби у
тој земљи.

Изложба ће бити отворе-
на до 21. јануара, а отварање
следеће поставке планирано
је за 22. фебруар у Јокохами
(такође Јапан).

СЛИКЕ ВОЈКАНА МОРАРА У ЈАПАНУ

Вечита тајна дубине 
оностраног



Дру ги део про шле го ди не обе -
ле жи ли су фе сти ва ли, смо тре,
ли ков не ко ло ни је, али и кон -
цер ти, по зо ри шне пред ста ве,
из ло жбе сли ка, но ве књи ге, на -
гра де... У окви ру лет њих раз го -
во ра пред ста ви ли смо мла де,
али и већ афир ми са не умет ни -
ке: ре жи се ра ама те ра Лу ку
Ива но ви ћа, ба ле ри ну Али су
Ора вец, глу ми цу Али су Лац ко,
ака дем ског сли ка ра Ву ка Вуч -
ко ви ћа, хар фист ки њу Ану Бра -
те ље вић, књи жев ни ка Ву ле та
Жу ри ћа, про фе со ра ка ли гра -
фи је Жељ ка Ко мо са ра...

ЈУЛ
По зо ри шна пред ста ва „Од ра -
ја до без ње ни це” о љу ба ви из -
ме ђу Ла зе Ко сти ћа и Лен ке
Дун ђер ски од и гра на је 2. ју ла
у Све ча ној са ли На род ног му -
зе ја Пан че во.

• Пан че вач ка пре ми је ра
фил ма „Хе ро страт”, чи ју ре -
жи ју и сце на рио пот пи су је на -
ша су гра ђан ка Ма ри на Узе -
лац, одр жа на је 15. ју ла у дво -
ра ни „Апо ло” До ма омла ди не
Пан че во.

• Тра ди ци о нал на ли ков на
ко ло ни ја „Де ли блат ски пе сак”
по че ла је 22. ју ла. Уче ство ва ло
је 18 умет ни ка, ме ђу ко ји ма и
тро је из ино стран ства.

• Гра ди ми ру Стој ко ви ћу,
нај чи та ни јем деч јем пи сцу,
штам пан je но ви ро ман „На
бре гу ку ћа ма ла”, у из да њу
„Ла гу не”.

АВ ГУСТ
Пр ви ан самбл КУД-а „Абра -
ше вић” уче ство вао је, по чет -
ком ав гу ста, на два де сет дру -
гом Ме ђу на род ном фе сти ва лу
фол кло ра у бу гар ском гра ду
Плов ди ву.

• У Град ској би бли о те ци, 11.
ав гу ста, с мај сто ри ма при по -
ве да ња Ва сом Пав ко ви ћем и
Вла ди ми ром Пи шта лом раз -
го ва рао је Ву ле Жу рић.

• У окви ру дру гог фе сти ва -
ла „FreeDom Art”, одр жа ног
од 17. до 28. ав гу ста, на ве ћем
бро ју ло ка ци ја у гра ду ви ше
од 100 уче сни ка и из во ђа ча, у
пре ко два де сет про гра ма,
пред ста вља ло је те му сло бо де
на нај ра зли чи ти је на чи не –
кроз кон цер те, ске че ве, ре ци -
то ва ње, ра ди о ни це, из ло жбе,
фил мо ве...

• Ше сна е ста филм ска ко ло -
ни ја „Де ли блат ски пе сак” одр -
жа на је од 20. до 26. ав гу ста.

• Жи ри за до де лу Ан дри ће ве
на гра де за 2015. го ди ну јед но -
гла сно је од лу чио да је до де ли
пан че вач ком књи жев ни ку Ву -
ле ту Жу ри ћу за књи гу при по -
ве да ка „Тај на цр ве ног зам ка”.

СЕП ТЕМ БАР
Тре ћи ме ђу на род ни „Пан че во
филм фе сти вал” (ПАФФ)
отво рен је 7. сеп тем бра. То ком
че ти ри да на по се ти о ци су мо -
гли да по гле да ју два де сет осам
ква ли тет них фил мо ва у так -
ми ча р ској и три де се так у ре -
ви јал ној, ау тор ској и те мат -
ској се лек ци ји.

• Би је на ле умет но сти „See Art
Gates: ста ња ствар но сти”, ко ји
ор га ни зу је Кул тур ни цен тар,
одр жан је од 15. сеп тем бра до
15. ок то бра. Осам на ест умет ни -
ка из ло жи ло је ра до ве на осам
из ла гач ких про сто ра, сим бо -
лич но на зва них „геј то ви”.

• Фе сти вал „Ethno.com”
отво рен је 22. сеп тем бра на -
сту пом ин клу зив ног хо ра
„Зву ци у Ја бу ци” и гру пе „Вре -
ло”. Дру ге ве че ри на сце ни су
би ли там бу ра шки ор ке стар

КУЛТУРА
Петак, 13. јануар 2017.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ
ЗА БЕ ЛЕ ЖЕ НО У ПРО ШЛОЈ ГО ДИ НИ

ФЕ СТИ ВА ЛИ, БИ ЈЕ НА ЛЕ, СМО ТРЕ...

„Не вен” основ не му зич ке
шко ле „Јо ван Бан дур”, гру па
„Нит” и Да мир Има мо вић и
„Сев дах такт”.

• До ку мен тар ном фил му
„Ду би на два” на шег су гра ђа -
ни на Ог ње на Гла во ни ћа при -
пао је гран-при на 26. ме ђу на -
род ном филм ском фе сти ва лу
„По ру ка чо ве ку” у Санкт Пе -
тер бур гу у Ру си ји.

• По сле ви ше од де це ни је у
пан че вач кој би бли о те ци је
одр жа но књи жев но ве че Гра -
ди ми ра Стој ко ви ћа, нај чи та -
ни јег деч јег пи сца у по след -
њих пет на е стак го ди на на
про сто ри ма бив ше Ју го сла -
ви је.

ОК ТО БАР
У „До му Је вре ма Гру ји ћа” 4.
ок то бра отво ре на је из ло жба
„Још је дан по глед на Уро ша
Пре ди ћа” – из бор де ла из фон -
да На род ног му зе ја Пан че во.
При ре дио ју је Ди ми три је Јо -
ва нов, ку стос – исто ри чар
умет но сти пан че вач ког му зе ја.

• „Деч ја не де ља”, ко ја се
обе ле жа ва од 3. до 9. ок то бра,
у Пан че ву је тра ја ла чи та вих
ме сец да на.

• Филм „Се ло у ср цу гра да”
Ра до ва на Ђе ри ћа осво јио је
дру го ме сто на два де сет пе том
Ме ђу на род ном фе сти ва лу ет -
но ло шког фил ма у Бе о гра ду и
је ди ни је на гра ђен из Ср би је.

• У На род ном му зе ју Пан че -
во сни ман је те ле ви зиј ски
филм „Сле пи пут ник на бро ду
лу да ка”, пре ма сце на ри ју Ву -
ле та Жу ри ћа, а у ре жи ји Го ра -
на Мар ко ви ћа.

• Дру ги „Но ва фе сти вал”
отво рен је 13. oк т обра у Га ле -
ри ји Ми ло ра да Ба те Ми ха и -
ло ви ћа из ло жбом стри по ва
„Тон то ко микс”. Про гра ми су,
по ред Пан че ва, пр ви пут ор га -
ни зо ва ни и у Ко ви ну и Бе о гра -
ду, а на сту пи ли су ква р тет
„Би ли тис”, дуо Ка је Дрек слер

(кла вир) и Су за не Сан тош
Сил ве (тру ба), дуо Ја сне Јо ви -
ће вић (сак со фон) и Га бри е ле
Ко со (фа гот), Си лард Ме зеи
(ви о ла) и Ал берт Мар кош (ви -
о лон че ло) и ау стриј ски дуо
„Фред До”.

• Сли ка „Се о ба Ср ба” Па је
Јо ва но ви ћа, ко ја је део стал не
по став ке На род ног му зе ја
Пан че во, би ла је из ло же на у

обла сти ли ков них и ви зу ел них
умет но сти (ви део, скулп ту ра,
гра фи ка, цр теж, сли ка, ке ра -
ми ка, фо то гра фи ја...).

• Но вем бар ске на гра де ове
го ди не до би ли су сли кар ка
Де сан ка Пе тров Мо рар, пи сац
Ву ле Жу рић и но ви нар Те ле -
ви зи је Пан че во Дра ган Ву ја -
чић.

• Ше сти ме ђу на род ни би је -
на ле гра фич ке умет но сти „Екс
ли брис” отво рен је 7. но вем -
бра у га ле ри ји Исто риј ског ар -
хи ва. На кон курс, чи ја је те ма
„Гра ни це”, при сти гло је 275
ра до ва 124 ау то ра из це лог
све та.

• Из ло жба „Три ста го ди на
осло бо ђе ња Пан че ва од Ту ра -
ка 1716–2016” ау то ра Ми о -
дра га Мла де но ви ћа и Сне жа -
не Ве чан ски, ко ју је ор га ни зо -
вао За вод за за шти ту спо ме ни -
ка кул ту ре, отво ре на је 9. но -
вем бра у згра ди пре ди о ни це
не ка да шње Сви ла ре.

• Пи сац и књи жев ни кри ти -
чар Ва са Пав ко вић пред ста вио
је 15. но вем бра сво ју књи гу
под на сло вом „Де сет зам ки”.

• Из ло жба сли ка Јо не ла По -
по ви ћа под на зи вом „Ети де”
отво ре на је 22. но вем бра у Га -
ле ри ји са вре ме не умет но сти.

ДЕ ЦЕМ БАР
Кон цер ти по во дом да на Ба -
лет ске шко ле одр жа ни су 1. и
2. де цем бра у дво ра ни Кул тур -
ног цен тра. Пр во ве че би ло је
по све ће но и обе ле жа ва њу сто -
го ди шњи це ро ђе ња Ди ми три ја
Пар ли ћа, по ко ме Ба лет ска
шко ла у на шем гра ду но си
име.

• У окви ру про јек та „Умет -
ност, ар хи тек ту ра, ди зајн”, 8.
де цем бра у Га ле ри ји са вре ме не
умет но сти отво ре на је из ло жба
на ко јој су пред ста вље на ар -
хи тек тон ска ре ше ња де сет
ау то ра.

• По во дом обе ле жа ва ња сто -
два де се то го ди шњи це од на -
стан ка сли ке „Се о ба Ср ба” Па је
Јо ва но ви ћа и 93 го ди не по сто -
ја ња На род ног му зе ја, 23. де -
цем бра је отво ре на из ло жба
„Смр ти не ма, има се о ба”, на
ко јој је де вет на ест ау то ра из ло -
жи ло сво ја де ла ин спи ри са на
„Се о бом”, а из ло же ни ра до ви
по ста ли су део ли ков не зби р ке
на шег му зе ја.

Му зе ју Вој во ди не у Но вом Са -
ду по во дом обе ле жа ва ња 169
го ди на од осни ва ња јед не од
нај ста ри јих ин сти ту ци ја кул -
ту ре у Ср би ји.

• Пр ви ан самбл КУД-а
„Стан ко Па у но вић НИ С–РНП”
до нео је „Злат ну пла ке ту” из
Ру ме, јер је био нај бо љи на пе -
де сет тре ћем Фе сти ва лу му -
зич ких дру шта ва Вој во ди не.

НО ВЕМ БАР
Де вет на е сти Пан че вач ки џез
фе сти вал одр жан je од 3. до 6.
но вем бра, у ор га ни за ци ји
Кул тур ног цен тра Пан че ва.
На сту пи ли су Џон Ско филд,

Ли Ко ниц са „Биг бен дом”
РТС-а, Ен ри ко Ра ва, Мај ра
Мел форд, Ми клош Лу кач и
Кал ман Ба лог, Ла зар То шић,
Иван Алек си је вић, Џејмс Кар -
тер...

• Кон цер том ду хов не му зи -
ке ко ји је одр жан 6. но вем бра
у Све то у спен ском хра му по че -
ли су 19. „Пан че вач ки да ни
ду хов не му зи ке”. Сле де ћег да -
на су на сту пи ли хо ро ви и у
Му зич кој шко ли „Јо ван Бан -
дур”.

• Су сре ти пе вач ких гру па,
16. „Ет но глас”, ко је ор га ни зу -
је Кул тур но-умет нич ко дру -
штво „Стан ко Па у но вић НИ С–
РНП” у са рад њи с До мом

омла ди не, одр жа ни су од 7. до
13. но вем бра на ви ше ме ста у
на шем гра ду.

• „У све ту пер ма нент не не -
си гур но сти”, би ла је те ма ово -
го ди шњег, че тр де сет ше стог
Са ло на умет но сти Пан че ва,
ко ји ор га ни зу је Га ле ри ја са -
вре ме не умет но сти Кул тур ног
цен тра. Три де сет тро је умет -
ни ка пред ста ви ло је ра до ве из

У срп ском на род ном пам -
ће њу краљ Сте фан Урош II
Ми лу тин остао је до не кле у
сен ци свог слав ног пра де де
Сте фа на Не ма ње и уну ка
ца ра Ду ша на. Лу ка Ми че та
књи гом „Краљ Ми лу тин –
би о гра фи ја све тог срп ског
кра ља” под се ћа на овог из -
у зет ног вла да ра ко ји је на
пре сто лу срп ске сред њо ве -
ков не др жа ве про вео го то -
во пу не че ти ри де це ни је
(1282–1321), ду же од би ло
ког Не ма њи ћа. Осли ка ва ју -
ћи пре суд не до га ђа је, лич -
но сти и исто риј ске про це -
се бал кан ске и ме ди те ран -
ске исто ри је то га вре ме на,
ау тор под се ћа и да је у ве -
ли кој ме ри, упра во за хва -
љу ју ћи Ми лу ти но вим др -
жав нич ким спо соб но сти -
ма, Ср би ја та да из ра сла у
нај моћ ни ју др жа ву на Бал -
ка ну.

На тра гу сво јих прет ход -
них на сло ва по све ће них
Не ма њи ћи ма, Лу ка Ми че -
та у овој књи зи осве тља ва
сло же ну лич ност кра ља
Ми лу ти на, ње го ву по ли ти -
ку, мно го број не бра ко ве,
кти тор ску де лат ност, суд -
би ну ње го вих мо шти ју, као
и спо ме не на овог све тог

кра ља ме ђу са вре ме ни ци -
ма, али и ка сни јим по ко ле -
њи ма.

Пи са на јед но став ним,
но ви нар ским је зи ком, ова
би о гра фи ја је на ме ње на
сви ма они ма ко ји же ле да
се упо зна ју с јед ном од нај -
ва жни јих лич но сти из срп -
ске исто ри је и дав но про -
шлим уз бу дљи вим до бом у
ко јем је краљ Ми лу тин жи -
вео и ства рао.

Лу ка Ми че та је до сада
објавио књи ге „По вра так
кра ља”, „Су леј ман, Ху рем
и Ср би”, „Дух по бу не”...

„Краљ Ми лу тин” 
Лу ке Ми че те

Два чи та о ца ко ји до сре де, 18. ја ну а ра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи -
та ње: „Шта вас нај ви ше за ни ма у би о гра фи ја ма исто риј -
ских лич но сти?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком
књи ге „Краљ Ми лу тин” Лу ке Ми че те. Нај бо ље од го во ре
ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де
се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

Шко ла жи во та

МОЈ избор МОЈ

Ни ко ла То до ро вић, 

ар хи тек та

ФИЛМ: Нај бо љи филм ко ји
сам по гле дао у 2016. го ди ни,
је сте не мач ки „То ни Ерд -
ман”. Рад ња је вр ло јед но -
став на: пен зи о ни са ни отац
по ку ша ва да об но ви од нос са
ћер ком ко ја је пре за у зе та
соп стве ном ка ри је ром. Дух
ко ји „То ни Ерд ман” но си са
со бом је не што што су мно ги
од нас оста ви ли у де тињ ству
и, под при ти ском дру штва и
од ра ста ња, по ти сну ли за у век.
Ба нал ност, глу пост, ху мор,
љу бав, емо ци је, фи ло зо фи -
ра ње, пе ва ње Вит ни Хју -
стон… Овај филм има све!
По ред ве ли ких европ ских
филм ских при зна ња (Кан,
Европ ска филм ска на гра -
да...), усле ди ла је и но ми на -
ци ја за „Злат ни гло бус”. Не ка
вас ово не упла ши, филм мо -
же те гле да ти и по ред ових
пре тен ци о зних ти ту ла.

САЈТ „The School of Life”
осно ван је с ци љем раз во ја
емо ци о нал не ин те ли ген ци је
по мо ћу кул ту ре. Овај сајт
вам ну ди иде је у ви ду крат -
ких есе ја или, за љу де у жур -
би ко ји не во ле да чи та ју,
ви део-кли по ва. Че му слу жи
умет ност? За што Бог же ли
да има те секс сва ког пет ка?
За што су фи ни љу ди то ли ко
стра шни? За што је бит но да
се по не кад са жа ље ва мо? То
су са мо не ка од пи та ња на
ко ја мо же те до би ти фе но -
ме нал не од го во ре. Ови есе ји
су по де ље ни у ка те го ри је,
та ко да ла ко мо же те на ћи
оно што вас тре нут но му чи у
жи во ту – ме ђу људ ски од но -
си, по сао, кул ту ра, раз у ме -

ва ње се бе... На зив „Шко ла
жи во та” је са свим при кла -
дан, јер упра во по ку ша ва да
нам об ја сни ства ри о ко ји ма
не учи мо то ком шко ло ва ња.
Оба ве зно шти во за све, а по -
го то во за мла де.

МУ ЗИ КА: На де се то го ди -
шњи цу из да ва ња ал бум „Si-
lent Shout” швед ског дуа
„The Knife” по мом ми шље -
њу је и да ље ре мек-де ло
елек тро жан ра. На ње му се
на ла зе хи то ви као што су
„Marble House”, „Like a Pen”
и нај ве ћи хит, по ко јем и сам
ал бум но си на зив – „Silent
Shout”. Ова вр ста му зи ке и
кон крет но овај бенд ни су
мо жда за сва ко га, али ње гов
ква ли тет ле жи упра во у тој
игри и екс пе ри мен ти са њу са
зву ком, рит мом и елек тро
ма три ца ма (ко је су до ве де не
до гра ни ца при хва тљи во сти
у пе сма ма „The Captain” и
„We Share Our Mother’s He-
alth”). Ал бум је вр ло при кла -
дан за зи му због мрач ни је и
мор бид ни је ат мос фе ре пе са -
ма и спо то ва (по го то во спо та
„Silent Shout”).

Стране припремила 

Милица
Манић

Тре ћи ме ђу на род ни „Пан че во
филм фе сти вал” (ПАФФ)

Де вет на е сти Пан че вач ки џез фе сти вал 

Бијенале уметности „See Art Gates: стања стварности”



НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Спа вам, а мр ша вим

За што је око ли на бу вља ка не -
у ре ђе на? Кад ће се ста ти на
пут љу ди ма ко ји пра ве ди вље
де по ни је по Пан че ву? Због че -
га се не ка жња ва ју вла сни ци
па са ко ји не чи сте за њи ма ка -
да на ули ци оба ве ну жду?

Ово су са мо не ка од број них
пи та ња по се ти ла ца стра ни це
„Да сам гра до на чел ник Пан -
че ва” ко ја је не дав но отво ре на
на „Феј сбу ку”. У же љи да скре -
ну па жњу на број не ко му нал не
про бле ме у на шем гра ду, има
оних ко ји их сни ма ју и по ста -
вља ју крат ке фил мо ве на овој
стра ни ци.

На при мер, јед на на ша су -
гра ђан ка је по кре ну ла ини ци ја -
ти ву да Пар кинг-сер вис поч не
да пре у сме ра ва но вац од пар -
ки ра ња ис пред Оп ште бол ни це

или До ма здра вља на ра чу не
тих здрав стве них уста но ва.

Ова ини ци ја ти ва до би ла је
ве ли ки број лај ко ва и по зи -
тив них ко мен та ра, а је дан
наш су гра ђа нин је по во дом

то га по ста вио пи та ње због че -
га не пре ста не на пла ћи ва ње
пар кин га ис пред плат не слу -
жбе „Елек тро вој во ди не”, град -
ских гро ба ља и ко му нал них
пред у зе ћа.

На „Феј сбук” стра ни ци „Да
сам гра до на чел ник Пан че ва”
мо же се ви де ти и да гра ђа ни ма
Пан че ва ни је ја сно због че га
наш град не при сту пи си сте му
„Бус плус”, за што АТП не до би -
је кон ку рен ци ју и ко ји је раз -
лог због ко јег ло кал на власт не
до зво ља ва да ау то бу ска ли ни ја
108 са о бра ћа до Пан че ва.

За сад се још увек не зна да
ли је гра до на чел ник Пан че ва
оба ве штен о овој стра ни ци на
„Феј сбу ку”. Би ло би ин те ре -
сант но да се укљу чи у ову ко -
му ни ка ци ју с гра ђа ни ма, бу -
ду ћи да су то, ка ко се мо же
про чи та ти на ин тер не ту, већ
ура ди ле ње го ве ко ле ге у Но -
вом Са ду, Кру шев цу, Пи ро ту,
Ло зни ци и Зре ња ни ну.

М. Г.

Јед но од обе леж ја
про те кле го ди не 
че сте сме не чел ни ка
град ских јав них 
ко му нал них пред у зе ћа

Успе шно ре а ли зо ван
пр ви пан че вач ко-
-ру мун ски про је кат

Шта ће би ти 
с хотелом „Та ми ш”?

„Гре ја ње” до би ло 
но вац од ЕУ

Ме ђу пан че вач ким јав ним ко -
му нал ним пред у зе ћи ма има
спо соб них да се с ква ли тет -
ним про јек ти ма за ин фра -
струк тур не по сло ве по ја ве на
ме ђу на род ним тен де ри ма и да
за то до би ју но вац.

То је по ка за ло ЈКП „Гре ја -
ње”, ко је је у про шлој го ди ни
за вр ши ло по ста вља ње со лар -
них ко лек то ра за гре ја ње во де
на по вр ши ни од 900 ква драт -
них ме та ра по ред то пла не на
Ко те жу 1.

Но вац за тај про је кат, на зван
„Banat Sun for All”, ко јим је
„Гре ја ње” кон ку ри са ло за јед но
с гра дом Лу го шем у Ру му ни ји,
до би јен је из фон до ва Европ ске
уни је, а ње го ва ре а ли за ци ја
тре ба да до при не се сма ње њу
тро шко ва за за гре ва ње то пле
во де ко је има ЈКП „Гре ја ње”.

Хо тел „Та миш” 
про дат на аук ци ји
Одав но не ка ин фор ма ци ја
ни је иза зва ла ви ше по зи тив -
них ре ак ци ја гра ђа на Пан че ва
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ВРУ ЋЕ ДИ РЕК ТОР СКЕ ФО ТЕ ЉЕ

Убр зо по сле то га ком па ни ја
„Ал мекс” рас пи са ла је кон -
курс за из ра ду идеј ног ар хи -
тек тон ског ре ше ња за пре у ре -
ђе ње ен те ри је ра и при ла за
згра ди хо те ла „Та миш” и ау то -
ри ма нај бо љих про је ка та по -
де ли ла на гра де од 400.000,
200.000 и 100.000 ди на ра.

На кон то га но ви вла сни ци
су по ста ви ли огра ду око згра -
де „Та ми ша” и пла ца на ко јем
се она на ла зи, по че ло је иш че -
ки ва ње и у ме ђу вре ме ну се ви -
ше ни шта но во ни је до го ди ло.

Че сте сме не ди рек то ра
Го ди на ко ја је за на ма оста ће
упам ће на и по че стим сме на -
ма ди рек то ра у град ским јав -
ним ко му нал ним пред у зе ћи -
ма. Нај сли ко ви ти ји при мер за
то је „Хи ги је на”, где је од по -
чет ка па до кра ја про шле го -
ди не про ме ње но че тво ро ди -
рек то ра.

Нај пре је остав ку под не ла
Ми ли ца Јо ва но вић, на кон што је
две го ди не би ла на че лу тог ЈКП-
а. Њу је за ме нио Алек сан дар

Алек сан дра Бр ки ћа, ко ји је
под нео остав ку из лич них раз -
ло га, ГСА је пре у зе ла Зден ка
Јо кић.

Про те клу го ди ну је обе ле -
жи ла и сме на на вр ху „Зе ле ни -
ла”. По сле Вла ди сла ве Чо лић,
ко ја је би ла на че лу тог ЈКП-а
не пу на три ме се ца, ве ћи ном
гла со ва од бор ни ка на сед ни ци
пан че вач ке скуп шти не одр жа -
не 12. ок то бра про шле го ди не
за но вог вр ши о ца ду жно сти

Пред став ни ци опо зи ци о них
стра на ка у гра ду су за ме ра ли
„на пред ња ци ма” да су че сте
сме не на ди рек тор ским функ -
ци ја ма нео збиљ не и да су ре -
зул тат по ли тич ких ло би ра ња
и пре ви ра ња у Град ском од бо -
ру Срп ске на пред не стран ке.

С дру ге стра не, Жељ ко Су -
шец, ли дер пан че вач ких „на -
пред ња ка”, од го ва рао је на те
кри ти ке да ви ше не ма си гур -
них ман да та и да су сви ди рек -
то ри јав них ко му нал них пред у -
зе ћа у гра ду сме њи ви.

„Во до вод” имао пу не ру ке
по сла
Кра јем про шле го ди не по че ли
су ра до ви на из град њи ма ги -
страл ног во до во да, ду жи не 17
ки ло ме та ра, ко ји во ди од Пан -
че ва пре ма Ја бу ци и Гло го њу.
Тај по сао, вре дан ми ли он и
сто хи ља да евра, тре ба да бу де
за вр шен до кра ја ма ја иду ће
го ди не.

О то ме ко ли ко је ова ко му -
нал на ин ве сти ци ја ва жна, до -
вољ но го во ри по да так да ће,
кад ра до ви бу ду за вр ше ни, сва
на се ље на ме ста осим Ба нат -
ског Но вог Се ла има ти здра ву
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УДРУ ЖЕ ЊЕ „ЕКО ЛИ БРИ ЈУМ” 
ТРА ЖИ ВО ЛОН ТЕ РЕ

По мо ћи пси ма да 
пре жи ве ле де не да не

Спа сти че тво ро но шце
од смр за ва ња

До бро до шао сва ко
ко хо ће да по мог не

На ши су гра ђа ни ко ји же ле
да у овим хлад ним да ни ма
по мог ну на пу ште ним пси ма
да пре жи ве мо гу да се ја ве
Дру штву за за шти ту жи во ти -
ња и при ро де „Еко ли бри јум”
и да по ста ну во лон те ри тог
удру же ња.

То је мо гу ће учи ни ти по -
зи вом на број те ле фо на
064/54-50-009, пу тем имеј ла
ekolibrijum@gmail.com, или
сла њем по ру ке на „Феј сбук”
стра ни цу дру штва „Еко ли -
бри јум” до 15. ја ну а ра.

вам из ло жи ли шта смо ура -
ди ли, чи ме се тре нут но ба ви -
мо и шта је то што још пла ни -
ра мо да ура ди мо. Од вас оче -
ку је мо да нас оба ве сти те ка -
кву вр сту са рад ње мо же мо да
оства ри мо. Сва ка вр ста по мо -
ћи је до бро до шла”, пи ше из -
ме ђу оста лог у по зи ву „Еко -
ли бри ју ма” по тен ци јал ним
во лон те ри ма.

Ина че, ме ђу на шим су гра -
ђа ни ма има оних ко ји су већ
са мо и ни ци ја тив но по че ли
да по ма жу на пу ште ним пси -
ма. На „Феј сбу ку” је ових да -
на ве ли ки број лај ко ва до би -
ла фо то гра фи ја из књи жа ре
у јед ном тр жном цен тру у
гра ду чи је осо бље је пру жи ло
уто чи ште јед ном од на пу -
ште них па са.

На жа лост, де ша ва се и да
се они ко ји се са жа ле на
оста вље не и за бо ра вље не
че тво ро но шце су о че с ни -
ма ло по зи тив ним ре ак ци ја -
ма ком ши ја.

Та кво ис ку ство је имао је -
дан Пан че вац ко ји је про на -
шао ке ру шу у те ра њу, обез бе -
дио јој ку ћи цу, унео је у улаз
згра де у ко јој жи ви и ти ме је
спа сао си гур ног смр за ва ња.
Не ко од ње го вих ком ши ја је
ре а го вао на то та ко што је на
ста клу ула зних вра та згра де у
бли зи ни ку ћи це ис пи сао ве -
ли ким сло ви ма фло ма сте -
ром: „За што не уне се те џу ке -
ле у свој стан?”

M. Г.

„С об зи ром на то да је све
ви ше на пу ште них па са на
ули ци и да сва ког да на до би -
ја мо ве ли ки број те ле фон -
ских по зи ва по во дом то га,
од лу чи ли смо да по тра жи мо
са рад ни ке. Уко ли ко во ли те
жи во ти ње, спрем ни сте да за
њих одво ји те део свог сло бод -
ног вре ме на, има те до бру во -
љу да се с на ма ухва ти те уко -
штац с про бле ми ма с ко ји ма
се сва ко днев но су сре ће мо на
те ре ну и же ли те да се сма њи
број на пу ште них па са на ули -
ци, при дру жи те нам се. У за -
ви сно сти од бро ја при ја вље -
них, на ред не не де ље ће мо
обез бе ди ти од го ва ра ју ћи про -
стор за са ста нак на ко ме би смо

НА ШИ СУ ГРА ЂА НИ ПО КРЕ НУ ЛИ СТРА НИ ЦУ НА „ФЕЈ СБУ КУ”

Да сам гра до на чел ник Пан че ва

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ка ко за -
ми шља те уку сно мр ша вље -
ње. „Пан че вац” и из да вач ка
ку ћа „Вул кан из да ва штво”
при пре ми ли су по је дан при -
ме рак књи ге „Хро но ста рт”
Ане Ћу бе ле за два на ша чи -
та о ца или чи та тељ ке ко ји су
нај кре а тив ни је од го во ри ли
на то пи та ње.

На гра ђе ни су чи та о ци ко ји
су по сла ли сле де ће СМС-ове:

„Уку сно мр ша вље ње би за
ме не зна чи ло да је дем ри бу
пе че ну у фо ли ји са уку сом
соч не ћу ре ти не с млин ци ма
и за де серт пу ну чи ни ју ме -
ша не са ла те са уку сом сла до -
ле да, а ки ло гра ми се то пе...”
060/0003...

„Уку сно мр ша вим док је -
дем пље ска ви це, пом фрит,
чо ко лад ну тор ту, пи цу и па -
ла чин ке са еу ро кре мом... Он -
да се про бу дим и отр чим до
фри жи де ра, а он пра зан...”
064/2803...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај -

кре а тив ни јих од го во ра на
пи та ње за што је те шко при -
ла го ди ти се но вој жи вот ној
сре ди ни. Они ће осво ји ти по
је дан при ме рак књи ге „До -
шља ци” Ми лу ти на Уско ко -
ви ћа.

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

„За то што су све про ме не
ту жне, чак и оне ко је нај ви ше
же ли мо, јер оно што оста -
вља мо, то је део нас са мих.
Као да ’уми ре мо’ за је дан жи -
вот да би смо ушли у дру ги.”
062/7121...

„Ма ка кви, уоп ште ни је те -
шко – ком ши ни ци од го ре цу -
ри ка да, до ле лу па ју ула зним
вра ти ма, на гла ву ми, упс,
па де ке са са сме ћем... Не
знам че му при ла го ђа ва ње.”
061/2497...

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

С јед не ак ци је за удо мља ва ње па са

Де ли мич но ре кон стру и са на Пре о бра жен ска цр ква

„Во до вод” за по чео ва жне по сло ве

Овај ма ли ша је
спа сен од мра зе ва

као вест о то ме да је хо тел
„Та миш” про дат на аук ци ји
одр жа ној 18. ма ја про шле го -
ди не.

Овај не ка да шњи уго сти тељ -
ски обје кат ко ји је са да ру и ни -
ран ку пио је вла сник фир ме
„Ал мекс” за су му од 211 ми ли -
о на ди на ра. На кон то га та
ком па ни ја об ја ви ла је са оп -
ште ње ко јим је на ја вље но да
ће учи ни ти све да „Та миш”
по но во бу де оно што је не кад
пред ста вљао у Пан че ву.

Сте ва но вић, ко ји је по сле
април ских из бо ра име но ван
за чла на Град ског ве ћа за ду -
же ног за стам бе но-ко му нал ну
област. По сле то га ди рек тор
„Хи ги је не” је по стао Ми лан
Ста ни шић, ко ји је та ко ђе
под нео остав ку, а по том је за
ди рек то ра иза бран Бог дан
Са вић.

То ком про шле го ди не до -
шло је и до про ме не на вр ху
Град ске стам бе не аген ци је.
Уме сто до та да шњег ди рек то ра

ди рек то ра „Зе ле ни ла” иза бран
је ин же њер по љо при вре де Да -
ни ло Бје ли ца.

Он је већ јед ном био на че лу
тог јав ног ко му нал ног пред у -
зе ћа, од 2005. до 2012. го ди не,
а на ди рек тор ској функ ци ји га
је на сле дио Дра ган Ка ту ца.
На кон се дам го ди на ру ко во ђе -
ња „Зе ле ни лом” Бје ли ца је мо -
рао да оде, упр кос број ним по -
хва ла ма и оце на ма јав но сти
да Пан че во ни кад ни је из гле -
да ло леп ше и уре ђе ни је не го
то ком ње го вог ман да та.

По сле за вр ше ног кон кур са
за чел ни ка ЈКП-а „Во до вод и
ка на ли за ци ја” на тој функ ци ји
је остао Алек сан дар Ра ду ло -
вић, до та да шњи в. д. ди рек то -
ра. По ред ње га, упра вља ње ко -
му нал ним пред у зе ћи ма ко ја
су им по ве ре на на ста ви ли су и
Не бој ша Га јић и наш по зна ти
ка ра ти ста Пре драг Сто ја ди -
нов. По сле пе ри о да ко ји су
про ве ли као вр ши о ци ду жно -
сти ди рек то ра АТП-а од но сно
Јав ног пред у зе ћа „Мла дост”,
иза бра ни су за ди рек то ре.

пи ја ћу во ду. То је по себ но ва -
жно за ста нов ни ке Гло го ња за -
то што су у во ди у том ме сту то -
ком про шле го ди не ре ги стро -
ва не ве ли ке ко ли чи не ар се на.

Ина че, рад ни ци ЈКП „Во до -
вод и ка на ли за ци ја” за вр ши -
ли су још је дан ва жан по сао –
ис пи ра ње ма ги страл ног во до -
во да пре ма Ка ча ре ву и ње го во
спа ја ње с во до вод ном мре жом
у том се лу. Ка да њи хо во јав но
ко му нал но пред у зе ће до би је
са гла сност град ске скуп шти -
не, би ће пот пу но спрем но да
пу сти во ду у Ка ча ре во и да бу -
де над ле жно за ње ну ди стри -
бу ци ју.

Ка да се узме у об зир и то да
је „Во до вод” за по чео ре кон -
струк ци ју во до вод не мре же у
Ули ци Ди ми три ја Ту цо ви ћа и
да ће, на кон што она бу де за -
вр ше на, по че ти ра до ви и у
Ули ци Мо ше Пи ја де, је ди ни
за кљу чак ко ји се на ме ће је сте
да је то пред у зе ће би ло ме ђу
нај ан га жо ва ни ји ма у про шлој
го ди ни.

М. Глигорић
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ДО БИТ НИ ЦИ У НА ГРАД НОЈ ИГРИ „ПАН ЧЕВ ЦА”

ПО ГЛЕ ДАЈ ТЕ ДА ЛИ ЈЕ ВАШ ПО КЛОН ИС ПОД ЈЕЛ КЕ

Са лон ле по те 
„Бо ја на24”

Ва у че ре у вред но сти од 1.000
ди на ра за услу гу по из бо ру
осво ји ле су:
1. Све тла на Ја њуш
2. Ива на Јеф тић
3. Ду ши ца Стој ме но вић

Са лон се на ла зи у Змај Јо ви ној
5-б, а бро је ви те ле фо на пу тем
ко јих се мо же те до го во ри ти о вр -
сти трет ма на и за ка за ти услу гу
су 335-779 или 063/313-546.

Фа ро па ста

По два обро ка у фаст фуд ре сто -
ра ну „Фа ро па ста” осво ји ли су:
1. Ра дин ка Бај че тић
2. Ве ра Ранц
3. Ива на Пе шић
4. Ања Ла ло вић
5. Ла зар Ву јо ше вић
6. Бра ни мир Ду ми тру
7. Ву ки ца Бај че тић

До бит ни ци по сво је на гра де
мо гу оти ћи лич но. Ре сто ран се
на ла зи у Ули ци Иг ња та Ба ра -
јев ца 1, по ред Гим на зи је.

Ау то-цен тар 
„Зо ки”

Бес плат ну ре ги стра ци ју пут -
нич ког во зи ла до 1.300 ку би ка
осво ји ла је:
Ја дран ка Мо рар

18. Је ле на Ма рић
19. Ан ки ца Прем чев ски
20. Ка та ри на По па дић
21. Та тја на Тај дић
22. Сла ви ца Ми ја то вић
23. Број: 065/84-41-506
24. Ма ја То мић
25. Аврам Ви шњић
26. Је ле на Же ра вљев
27. Љи ља на Је ле нић
28. Љу би ца Ча вић
29. Де јан Во де ни чар
30. Кла ра Ма ли че вић

До бит ни ци тре ба да по зо ву
број пе ка ре 063/81-202-88, ка -
ко би се до го во ри ли о вре ме ну
пре у зи ма ња на гра де.

Poco Loco

По ки ло грам сит них ко ла ча
по сла сти чар ни це „Poco Loco”
осво ји ле су:
1. На та ша Ша шић Цве јо вић
2. Ни на Пе тр ов
3. Људ ми ла Па њик

До бит ни це тре ба да по зо ву
не ки од сле де ћих бро је ва: 355-
333, 355-222 или 064/87-40-
301, ка ко би се до го во ри ле о
вре ме ну пре у зи ма ња на гра де.

Ба бис

Ком плет пра ње во зи ла и пи ће по
из бо ру у „Ба би су” осво ји ли су: 
1. Је ле на То до ро вић
2. Ми ло ван Па вло вић
3. Ве сна Пе тро вић

Спи сак до бит ни ка до ста -
вљен је пе ри о ни ци, па свра ти -
те код њих би ло ког да на од 8
до 22 са та. „Ба бис” се на ла зи у
Ули ци бра ће Јо ва но вић 1.

Жар ко вић на кит

За жен ски сат ко ји по кла ња
„Жар ко вић на кит” над ме та ло
се вас чак осам де сет че тво ро, а
срећ на до бит ни ца је:
Дра га на Уро шев

Она свој по клон мо же пре у -
зе ти код „Жар ко ви ћа” у Ули ци
вој во де Ра до ми ра Пут ни ка 17.

До ма ће ки фли це

По ки ло грам до ма ћих ки фли ца
по из бо ру осво ји ло је сле де ћих
30 до бит ни ка:
1. Број: 061/66-13-627
2. Лу ка Ацић
3. Љи ља на Ма то вић
4. Је ле на Ма ри чић
5. Број: 063/19-17-754
6. Ве сна Пе тро вић
7. Број: 063/86-74-025
8. На та ли ја Јо ва но вић

НАГРАДНЕ ИГРЕ

Ан чи ко ла чи

Нај срећ ни ја ме ђу чак 104 осо -
бе ко је су по сла ле СМС ка ко
би осво ји ле тор ту од три ки ло -
гра ма по сла сти чар ни це „Ан чи
ко ла чи” је сте:
Ма ја Ка пић

Ма ја мо же да ода бе ре да тум
ка да би же ле ла да пре у зме
тор ту, а о све му тре ба да се до -
го во ри с ти мом по сла сти чар -
ни це, ко ји мо же по зва ти пу -
тем те ле фо на 25-21-545 или
064/267-72-76.

Ка фа на „Ђе рам”

Ве че ру за дво је у ка фа ни „Ђе -
рам” за срп ску Но ву го ди ну
осво ји ла је: 
Љи ља на Му тав џић

Ме ста за њу и још јед ну осо -
бу већ су ре зер ви са на, а до дат -
не ин фор ма ци је Љи ља на мо -
же до би ти пу тем те ле фо на
062/478-394 или 013/631-872.

Nikodent Medic

Бе ље ње зу ба у цен тру „Niko-
dent Medic” осво ји ли су:
1. Ни на Шко рић
2. Де јан Во де ни чар
3. Дра га на Ла ло вић

Они свој тер мин мо гу за ка -
за ти пу тем те ле фо на 064/21-
75-056.

За вод 
„Пан че вац”

Бес плат ну основ ну ана ли зу
кр ви у ла бо ра то ри ји За во да за
здрав стве ну за шти ту рад ни ка
„Пан че вац” до би ли су:
1. Иван Ђер фи
2. Број: 060/37-02-841
3. Ма ри на Не ран џић
4. Дра ган Мла де но вић
5. Сне жа на Жи ва но вић

До бит ни ци тре ба да по зо ву
За вод пу тем те ле фо на 21-90-
900 или 21-90-903 ка ко би се
до го во ри ли о тер ми ну за ва ђе -
ње кр ви ко ји им од го ва ра.

По че ти ри ли тра мо тор ног уља
осво ји ли су:
1. Са ша Љу би са вље вић
2. Би ља на Бо кун
3. Ми ло ван Па вло вић
4. Ма ри ја Шип чић
5. Ма ри ја Спа сић

Сви до бит ни ци тре ба да од
по не дељ ка, 16. ја ну а ра, по зо ву
Ау то-цен тар „Зо ки” на број
351-401, ка ко би се до го во ри ли
о пре у зи ма њу на гра да.

Гра фос

По клон-па ке ти ће за де цу штам -
па ри је „Гра фос ин тер на ци о нал”
д. о. о. осво ји ли су:
1. Са ва Цре вар
2. Бој ка Ћор лу ка
3. Је ле на То до ро вић
4. Љи ља на Дур де вић
5. Све ти слав Јан ков
6. Кри сти на Па рој чић
7. Број: 061/19-88-999
8. Спо мен ка Бо го са вљев
9. Ан ки ца Прем чев ски
10. Ма ри а на Дра ги че вић

Зид не ка лен да ре осво ји ли су:
1. Бо сиљ ка Слеп че вић
2. Број: 062/15-55-450
3. Ми ле на Ко стић
4. Ве ра Ранц
5. Кла ра Сви лар
6. Аврам Ви шњић
7. Тра јан Бе лу
8. Цве тин Ђу ри чић
9. Ни ко ла Црн ко вић
10. Број: 063/11-40-482

До бит ни ци мо гу пре у зе ти
на гра де на адре си штам па ри је
– у Ули ци Мо ше Пи ја де 40.

ПРО ГЛА ШЕ НИ ПО БЕД НИ ЦИ КОН КУР СА ХО „СВЕ ТИ О НИК”

Ин спи ра ци ја из ви ре на ушћу Та ми ша у Ду нав
Уче ни ци дру гих, тре ћих и че -
твр тих раз ре да пан че вач ких
основ них шко ла та лен то ва ни за
пи са ње или цр та ње уче ство ва ли
су кра јем про шле го ди не на ли -
ков ном и ли те рар ном кон кур су
на те му „Све ти о ни ци на ушћу
Та ми ша у Ду нав”. Кон курс је

Мир ко вић из ОШ „Жар ко Зре -
ња нин” из Ба нат ског Но вог Се -
ла; дру го на гра ђе ни су Ан дри ја
Гру јић из ОШ „Сте ви ца Јо ва -
но вић” и Да вид Зељ ко вић из
ОШ „Све ти Са ва”, а тре ће на -
гра ђе не су Бар ба ра Ми ла но вић
из ОШ „Ми ка Ан тић” и Ми на
Ров ча нин из ОШ „Ол га Пе тр -
ов” из Ба нат ског Бре стов ца.

Пред став ни ци ХО „Све ти о -
ник” за хва љу ју свим уче сни -
ци ма и по зи ва ју Пан чев ке и
Пан чев це да пра те наш лист, у
ко јем ће би ти об ја вљи ва не и
ин фор ма ци је о но вим кон кур -
си ма. По гле дај те и про чи тај те
пр во на гра ђе не ра до ве с кон -
кур са.

Д. К.

тра јао од 18. но вем бра до 2. де -
цем бра, а ор га ни зо ва ла га је Ху -
ма ни тар на ор га ни за ци ја „Све -
ти о ник” из Пан че ва, уз ме диј -
ску по др шку на шег ли ста.

Жи ри је кра јем го ди не про -
гла сио по бед ни ке, а на гра де –
књи ге, од но сно бло ко ве и бо -

ПР ВА НА ГРА ДА ЗА ЛИ ТЕ РАР НИ РАД

СВЕ ТИ О НИ ЦИ НА УШЋУ ТА МИ ША У ДУ НАВ
Све тлост је по треб на сви ма на ма. Све ти о ни ци су као сви ци,
са мо што не ле те. Њи хо ве очи та ко све тле и по ка зу ју нам пут.
Те очи спа ва ју да њу, а но ћу се бу де. Бу де се због нас да нам
осве тле пут. Они су на ши ноћ ни хе ро ји. Но ћу њи хо ва све -
тлост по ка зу је пра ву ле по ту ре ке, гра да, ону ко ја отва ра ср ца.
Све ти о ни ци су као ноћ но сун це. Ни су на не бу и не да ју то -
пло ту, али гре ју ду шу. Та миш и Ду нав су две ре ке ко је спа ја -
ју љу де и за љу бље не.

За то су све ти о ни ци та ко ва жни. Тре ба да их бу де што ви ше! 

Ду шан Вар га

ОШ „Ол га Пе тр ов”, Ба нат ски Бре сто вац

ји це – 28. де цем бра им је уру -
чио Ду шан Мо рар, члан ХО
„Све ти о ник”.

Ка да је реч о ли те рар ним
ра до ви ма, нај бо љи је био онај
чи ји је ау тор Ду шан Вар га из
ОШ „Ол га Пе тр ов” из Ба нат -
ског Бре стов ца. Дру гу на гра ду
је до би ла Ема Сто јан, уче ни ца

ОШ „Жар ко Зре ња нин” из Ба -
нат ског Но вог Се ла, a тре ћа је
при па ла Со фи ји Ту тић из исте
шко ле.

У ка те го ри ји ли ков них ра до -
ва до де ље не су по две пр ве,
дру ге и тре ће на гра де. Пр во на -
гра ђе не су Та ра Ар се но вић из
ОШ „Ми ка Ан тић” и Не ве на

Fit Sport

Ме сеч ну чла на ри ну Flat Rate
за му шкар це осво јио је:
Го ран Бо ка нић

Из ме ђу исте вр сте ме сеч не
чла на ри не и груп ног про гра ма
од 12 тер ми на мо ћи ће да би ра:
Мир ја на Ве лич ков

До бит ни ци тре ба да по зо ву
те ре та ну пу тем те ле фо на 332-
303 ка ко би се до го во ри ли о
свим де та љи ма.

Џи џа би џар ни ца 
„Ду ша”

За ку по ви ну у „Ду ши” ва у че ре
су осво ји ле:
1. Сне жа на Ала ва ња 

– 1.500 ди на ра
2. Ве сна Ива но вић 

– 1.000 ди на ра
3. Дра га на Ко стић 

– 500 ди на ра

До бит ни це у „Ду шу” мо гу
свра ти ти од по не дељ ка. Рад но
вре ме је од 9 до 20 са ти, а су -
бо том од 10 до 15 са ти.

Дра ге чи та тељ ке и чи та о ци, Де да Мраз из „Пан чев ца” сти гао
је тач но на вре ме, да баш уо чи до че ка срп ске Но ве го ди не
под јел ку спу сти по кло не за не ке од вас ко ји сте уче ство ва ли
у на шој пра знич ној на град ној игри.

Укуп но 618 ва ших СМС-ова сти гло је до нас, а по клон ко -
ји вас је убе дљи во нај ви ше при ву као, је сте тор та по сла сти -
чар ни це „Ан чи ко ла чи”, за ко ју су сти гле чак 104 ва ше по ру -
ке. Но да не ду жи мо пре ви ше, ево спи ска до бит ни ка, ко је је
на су ми це ода брао сајт www.random.org, као и упут ста ва о
на чи ну пре у зи ма ња на гра да. Иа ко смо у про шлом бро ју
„Пан чев ца” на по ме ну ли да у по ру ци на ве де те и сво је име и
пре зи ме, не ки од вас то ни су учи ни ли, те смо при мо ра ни да
у тим слу ча је ви ма при ка же мо цео број те ле фо на, ка ко би сте
„пре по зна ли” да сте баш ви срећ ни до бит ник.

Би ло би нам за и ста то пло око ср ца ка да би сте нам нај ка -
сни је до сре де, 18. ја ну а ра, у 13 са ти, по сла ли фо то гра фи је
са сво јим на гра да ма или ути ске о на град ној игри и да ро ви -
ма ко је сте осво ји ли пу тем имеј ла dragana.kozan@pancevac-
online.rs. Нај за ни мљи ви је фо то гра фи је и ко мен та ре об ја ви -
ће мо у на ред ном бро ју на шег ли ста.

На рав но, да би смо би ли пот пу но тран спа рент ни, фо то гра -
фи је ре зул та та на град не игре са сај та www.random.org об ја -
ви ће мо то ком иду ће не де ље на на шем веб-пор та лу.

Че сти та мо до бит ни ци ма и за хва љу је мо свим да ро дав ци -
ма! Бу ди те уз нас, ове го ди не вам при пре ма мо још пре гршт
слич них из не на ђе ња!

9. Ве ра Ранц
10. Број: 066/271-984
11. Ива на Ни ко лић
12. Ни на Пе тр ов
13. Јо ва на Ми ло ва но вић
14. Људ ми ла Па њик
15. Дра ги ца Се ку ло вић
16. Зо ри ца Ча вић
17. Бран ка Цре вар

Ла гу на

Па ке те „Ла гу ни них” књи га
осво ји ле су:
1. Јо ва на Цвет ко вић
2. Љи ља на Је ле нић
3. Ве ри ца Сто ја ди нов

Књи ге ће че ка ти до бит ни це
од уто р ка, 17. ја ну а ра, у ре дак -
ци ји „Пан чев ца”. По зо ви те
број 064/86-70-773 ка ко би -
смо се до го во ри ли о вре ме ну
пре у зи ма ња на гра да.

Остр во с бла гом

Про сла ву ро ђен да на у игра о -
ни ци „Остр во с бла гом” за јед -
но де те би ло ка да у 2017. го -
ди ни осво ји ла је:
Ан ге ли на Ми ли ћев

Ан ге ли на тре ба да се ја ви
ме на џе ру игра о ни це пу тем те -
ле фо на 062/333-502.

Тара Арсеновић

Невена Мирковић
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АЛ ФА 156, ЈТЦ, 2003.
го ди ште, на про да ју.
064/193-78-40.
(233660)

ГРАН ДЕ пун то 1.3, мул -
ти џет 2006, пе то ра вра -
та, фул опре ма, на
име. 064/130-36-02.
(233592)

ПУН ТО 1.2, 8 В, 2001,
де цем бар, пе то ра вра -
та, сва опре ма, вла -
сник. 064/130-36-02.
(233592)

АУ ДИ 80, 1990. го ди -
ште, бен зин, 80.000, га -
ран ци ја, 1.500 евра.
Тел. 063/843-16-16.
(233570)

ЈУ ГО ко рал 1.1, 2004,
ате сти ран плин, цр вен,
вла сник, од ли чан.
064/142-55-93.
(233536)

ПРО ДА ЈЕМ форд си је -
ру у екс тра ста њу, ре -
ги стро ван, мо же за ме -
на. 064/154-25-82.
(233609)

ЈУ ГО на про да ју.
064/102-17-40.
(233617)

ОПЕЛ за фи ра 2002. го -
ди ште, ди зел, се дам се -
ди шта, у до бр ом ста њу.
063/823-29-61.
(233613)

АУ ДИ А 3, 1.9, тур бо
ди зел, од ли чан, ре ги -
стро ван, са мо 2.200.
063/744-28-66.
(233904)

СИ ТР О ЕН бер лин го
1.4, бен зин, плин, 2006.
го ди ште, те рет ни.
063/329-340. (233887)

ПРО ДА ЈЕМ се ат кор до -
ба 2009, 110.000 км,
пр ви влан сик, бен зин +
плин, ате сти ран до
мар та 2021, це на 4.100
евра. 063/305-124.
(233871)

КЛИО 1.2, 2002, пр ва
бо ја, фа брич ко ста ње,
134.000 км, кли ма.
065/809-11-83.
(233825)

ЈУ ГО 55, у од лич ном
ста њу, ре ги стро ван,
плин. 061/188-29-72.
(233826)

ОПЕЛ за фи ра 2001. го -
ди ште, ди зел, се дам се -
ди шта, ре ги стро ван.
063/823-29-61.
(233799)

ЧЕ ТИ РИ фел не 13 цо ли
за голф 2, мо тор 1.6
бен зин. 069/213-97-37.
(233701)

КУ ПУ ЈЕМ ста ра и
нeисправна во зи ла.
062/198-47-74.
(233616)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ стал -
ни от куп свих вр ста во -
зи ла, аку му ла то ра, ка -
та ли за то ра, про да ја де -
ло ва, до ла зим на кућ ну
адре су. 069/203-00-44,
066/409-991. 
(233676)

ОТ КУП свих вр ста во -
зи ла, ала та и оста лих
се кун дар них си ро ви на.
До ла зим на адре су.
061/211-59-15,
063/782-82-69.
(233676)

КУ ПУ ЈЕМ све вр сте во -
зи ла до 3.000 евра.
065/809-11-83.
(233825)

КУ ПУ ЈЕМ во зи ла до
3.000 евра, ис пла та од -
мах. По зо ви те.
064/300-40-01.
(233734)

ПРО ДА ЈЕМ се ја ли цу
пне у мат ску, но да, 4 ре -
да, ци клон 450 кг, пр -
ска ли ца за ку ку руз 
350 л. Тел. 062/174-70-
67. (233606)

КУ ПУ ЈЕМ кру њач цр ве -
ни оџач ки. 
065/561-01-03.
(233753)

ИЗ ДА ЈЕМ но ве га ра же
у цен тру, Ка ра ђор ђе ва
43, ро ло вра та.
063/323-584. (233104)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на
Стре ли шту. 064/386-
51-87. (233843)

ЗИ ДА НА га ра жа, 14
квм, Со да ра, из да јем.
Тел. 066/344-033,
063/628-626. (233835)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на
Ко те жу 1. 069/409-83-
42. (233698)

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.
(233648)

ТВ по лов ни 37, 55, 72,
за мр зи вач го ре ње. 
348-975, 
066/348-975. 
(233635)

ВЕШ-МА ШИ НА, ел.
шпо рет и по лов ни де -
ло ви од веш-ма ши на.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(233567)

ВЕШ-МАШИНA го ре ње
WA 543, фри жи дер са
за мр зи ва чем, итал
елек тро. До бро 
очу ва но. 
064/409-50-85.
(233760)

ТО ТАЛ НА рас про да ја
пре о ста лог на ме шта ја
из уво за 065/592-78-
75. (СМС)

МЕ СНА ТИ пра си ћи, ја -
гањ ци, де бе ле сви ње,
мо гућ ност кла ња и пе -
че ња, 060/037-11-96.
(233287)

ПРО ДА ЈЕМ ка уч. 314-
978. (233199)

ЋУР КЕ на про да ју, од 6
до 10 кг, по вољ но. Тел.
013/344-206. (232990)

РЕ ЖЕ МО во ће.
064/330-89-91,
064/380-58-59.
(233634)

БАЛ КОН СКА вра та са
про зо ром сло ве нач ки,
тер мо ста кло, ро лет на
и ко мар ник, но во, ле ва
и де сна. Про зор 180 х
140, бал ко нац 80 х 220.
Тел. 063/838-41-50.
(23525)

ДВО КРИЛ НА хра сто ва
вра та са ста клом 140 х
205. Тел. 063/838-41-
50. (23525)

ГУ МЕ 205/60/16
bridgstone, лет ње, че -
ти ри ко ма да. Тел.
063/838-41-50. (23525)

ПРО ЗОР сло ве нач ки,
тер мо стка ло, ро лет на
и ко мар ник, но во, 180
х 140. Тел. 063/838-41-
50. (23525)

ЗИМ СКЕ гу ме са фел -
на ма, 175 х 70 х 13,
кров ни но сач, ТВ сам -
сунг 51. 066/804-46-38.
(233627)

МЕ ТАЛ ЦИ, на про да ју
ви љу шкаст ока сти и ге -
до ре књу че ва, ве ли ка
стол на сте га, ста бил на
бу ши ли ца, елек трич ни
швајс-апа рат, искри на
бу ши ли ца и ве ли ка
бру си ли ца. Бу ши ли це
хил ти Т 15 Ц и Т 7 4.
Про да је се са мо у ком -
пле ту. 063/701-11-33.
(233605)

МИК СЕР за те сто и ме -
со 20 л. 062/714-498.
(233611)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста ли
огрев, про да јем са ло -
нит пло че, ба ли ра но
се но. 063/711-77-54.
(233599)

ПРО ДА ЈЕМ кра ву си -
мен тал ку са и без те ле -
та и трак тор ра ко ви ца
65. 060/064-30-91.
(233583)

ЦД пле јер по ја ча ло
звуч ни ци за ко ла, про -
да јем. 060/347-70-77.
(233581)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва -
не ТА пе ћи: 2, 3, 4 и 6
кв, до ста ва, мон та жа,
га ран ци ја. 064/366-57-
87, 335-930. 
(233576)

БА ГРЕ МО ВА др ва на
про да ју. 060/603-32-
32. (233551)

НА ПРО ДА ЈУ сав ин -
вен тар за ме њач ни цу.
Тел. 062/504-440.
(233554)

РАС ПРО ДА ЈА но вог
на ме шта ја: сто ли це од
1.200, сто ло ви од
3.000, кре ве ти од
9.000, ку хињ ске клу пи -
це од 7.000. Ста ра
утва, 060/600-14-52.
(233542)

ПРО ДА ЈЕМ ква рц ну
гре ја ли цу, це на по до -
го во ру. Тел. 065/829-
41-91. (233544)

БУ КВА, ба грем, цер.
064/357-82-08. Бо са -
нац. (233551)

ПРА СИ ЋИ 25 – 30 кг,
то вље ни ци 80 – 150 кг,
мо гућ ност кла ња. 275-
30-49. (233401)

ТА пећ 3 кв, на про да -
ју. 061/188-29-72.
(233826)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и
оста ле ку хињ ске еле -
мен те, но ва су до пе ра
2.500 ди на ра. 063/773-
45-97, 013/371-568.
(233531)

ПРО ДА ЈЕМ кру њач-
пре кру пач оџа ци. Тел.
064/243-94-85. 

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва -
не ТА пе ћи, до ста ва,
мон та жа, по вољ но.
061/198-81-42.
(233666)

ПРО ДА ЈЕМ не мач ки
те ле ви зор, екран 67 и
ко мо ду му зи чог сту ба.
063/775-99-86, 372-
144. (233675)

ОГР ЕВ НО др во орах 7
м, 4.000/м, пре о ста ло.
063/375-309. 
(233677)

ЈА ГАЊ ЦИ од 35 кг, бе -
ли, 300 ди на ра, Стар -
че во. 060/093-16-29. 

ПРО ДА ЈЕМ тро се де,
ка у че, гар ни ту ре, ре га -
ле, мост + ре гал, сто +
сто ли це, спа ва ћа со ба,
ком плет, ел. шпо рет,
ТА пе ћи, те пи си, аме -
рич ки пла кар, ра зно.
063/107-78-66.
(233688)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва -
не ТА пе ћи, 2, 3, 4, 6
кв, до ста ва, мон та жа,
га ран ци ја. 
064/366-57-87, 
335-930. 
(233870)

ПРО ДА ЈЕМ но ве ЛР ко -
шни це у ком пле ту или
де ло ве по је ди нач но.
060/660-79-60.
(233850)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће,
мо гућ ност кла ња. Бо -
рач ка 1. 342-819,
064/306-87-33.
(233845)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА
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ТЕ ЛЕ ВИ ЗОР ку пљен
нов, кре вет, сто чић ма -
ли, лу стер. 062/847-13-
62. (233819)

ПРО ДА ЈЕМ сви ње, 80 –
120 кг. 063/107-36-77.
(233812)

УГА О НА гар ни ту ра, тр -
пе за риј ски сто са сто -
ли ца ма, ком би но ва ни
фри жи дер, веш-ма ши -
на, ре гал, тро сед мој ца,
те ле ви зор 51 цм. Тел.
063/861-82-66.
(233442)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и
оста ле ку хињ ске еле -
мен те, но ва ку хи ња
10.000 ди на ра. 371-
568, 063/773-45-97.
(233723)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
бе ле па у не, гра ђе вин -
ску ди за ли цу до тре ће
пло че, ку пу јем на ко -
вањ, ту ча ни ка зан за
маст, ту ча не пе ћи, зво -
на-кле пе ту ше, са рач ко
ре сло, се дло, ги вих то -
ве, че сме ве ће, пре су
за гро жђе, му ља ру,
зид не-под не са то ве,
ме тал не ка се. Мо то ци -
кле, ко вач ки мех. 332-
422, 064/948-71-22.
(233727)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, веш-
ма ши не, за мр зи ва че,
фри жи де ре, шпо ре те,
те ле ви зо ре и оста ли от -
пад. 061/322-04-94.
(233897)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, аку -
му ла то ре, веш-ма ши не,
за мр зи ва че, шпо ре те,
те ле ви зо ре. 064/484-
13-76. (233897)

КУ ПУ ЈЕМ обо је не ме та -
ле, гво жђе, веш-ма ши -
не, за мр зи ва че, те ле ви -
зо ре, оста ли от пад.
061/206-26-24.
(233897)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не, не -
ис прав не ТА пе ћи. 335-
974, 064/366-57-87. 

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ба -
кар, ме синг, алу ми ни -
јум, за мр зи ва че, веш-
ма ши не, те ле ви зо ре,
аку му ла то ре. 061/321-
77-93. (233897)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста -
рин ски на ме штај, сли -
ке, са то ве, ста ри но вац,
ста ру би жу те ри ју, оста -
лу ста ри ну. 335-974,
063/705-18-18.
(233870)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи свих
ве ли чи на, ис прав ност
не бит на. 335-930,
064/366-57-87.
(233870)

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.
(233546)

ДО ЊИ ГРАД, ку ћа сре -
ђе на, са два ста на, ЕГ,
плац 7 ари. 061/224-
47-97. (232575)

ПЛАЦ 5 ари, на Ми си,
Зла ти бор ска ули ца, до -
зво ље на град ња, вла -
сник. 063/449-798. 

ПЛАЦ са ста ром и по -
че том но вом ку ћом на
про да ју, 1/1, Ба нат ски
Бре сто вац. 060/700-51-
89. (233219)

ПЛАЦ 9 ари, Ка ра у ла.
Тел. 063/769-41-44.
(233392)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа 60
квм, 4 ара, ре но ви ра -
на, усе љи ва, 36.000.
„Го ца”, 063/899-77-00. 

СТАР ЧЕ ВО, цен тар, но -
ва ку ћа, 200 квм, укњи -
же на, 14 ари, 43.000.
(336), „Олимп”. 351-
061, 063/274-951.
(233836)

ТЕ СЛА, 80 квм, 3.5 ара,
ЕГ, 43.000. (336),
„Олимп”. 351-061,
063/274-951. (233836)

ПРО ДА ЈЕМ на ме ште ну
ку ћу, ме њам за стан
130 квм, га ра жа 50
квм, на пла цу 11 ари,
Та ми шка 43, Ја бу ка.
063/890-70-01.
(233800)

ТЕ СЛА, 61 квм, 2 ара,
дво соб на, но ви ја при -
зем на, 38.000. (49),
„Му станг”, 
062/226-901. 
(233773)

ТЕ СЛА, пре ле па са мо -
сто је ћа, 176 квм, 5.5
ари, 95.000. (398),
„Кров”, 
060/683-10-64.
(233763)

ТЕ СЛА, ку ћа у мир ној
ули ци, 80 квм, га ра жа,
ка на ли за ци ја, тро фа -
зна, 48.000 евра, за ме -
на, усе љи ва. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(233741)

ПЛАЦ 4 ара, 20 квм,
Бра ће Ју го ви ћа, Мар ги -
та, Пан че во, 40.000.
065/502-43-17.
(233743)

ДЕ БЕ ЉА ЧА, 180 квм,
7.5 ари, про да јем/ме -
њам за пан че вач ки
стан. 064/928-89-68.
233754)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, екс тра,
но ва укро вље на ку ћа
156 квм бру то, ква ли -
тет но, са гра ђе на на
пла цу од 4.13  ари, све
огра ђе но, при кљу че на
стру ја, во да, ка на ли за -
ци ја. Од лич на ло ка ци -
ја, вла сник 1/1, г. до -
зво ла, за вр ше так ра до -
ва по сво ме из бо ру, све
врх. 063/637-673.
(233717)

МАР ГИ ТА, ку ћа 110
квм на 5 ари пла ца, до -
го вор. 063/720-55-66.
(233708)

ШИ РИ цен тар, 180 квм,
4 ара, 76.000. 332-031,
063/836-23-83.
(233693)

ОМО ЉИ ЦА, 130 квм, 7
ари, 31.000. 332-031,
063/836-23-83.
(233693)

ГРА ЂЕ ВИН СКО зе мљи -
ште, 75 ари, уз ас фалт,
се вер на зо на бли зу
„Скро ба ре”. 066/354-
791. (233671)

ПРО ДА ЈЕМ 70 ари, њи -
ву из ме ђу Ка ча ре ва и
Ја бу ке.065/870-80-65.
(233679)

ПРО ДА ЈЕМ ла нац и по
зе мље, До ло во. 319-
754, 061/153-34-61,
(233643)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће у
Вој ло ви ци, са воћ ња -
ком, ле га ли зо ва но.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(233645)

ЈА БУ КА, ку ћа 100 квм,
по вољ но. 063/765-82-
60. (233549)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву од
три лан ца, мра мо рач ки
атар, чи бук, це на по
до го во ру. 064/174-89-
94. (233612)

КУ ЋА, Те сла, на екс тра
ло ка ци ји за при ва тан
би знис и ста но ва ње.
063/329-464, 066/001-
050. (233595)

ТРИ ку ће са по себ ним
ула зи ма 50 + 120 + 60
квм, 39.000 евра, ста ра
Ми са. 063/804-07-85.
(233600)

КУ ЋА 120 квм, са по -
моћ ним објек ти ма, 3
ара, 17.000 евра.
063/804-07-85, Ко за -
рач ка. (233360)

КУ ЋА 60 квм, но ва, 3
ара, 15.000 евра. Ко за -
рач ка, 063/804-07-85.
(233600)

ДЕО КУ ЋЕ, по се бан
улаз, 50 квм, 2 ара,
11.000 евра.  063/804-
07-85, Ко за рач ка.
(233360)

КОД ТУР СКЕ гла ве, ку -
ћа 120 квм, дво ри шни
стан 40 квм, 2 ара,
51.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (233509)

КА РА У ЛА, но ва ку ћа,
86 квм, енер гет ски па -
сош, укњи же на, вла -
сник. 065/258-87-77.
(233548)

ТЕ СЛА, ле па, две стам -
бе не је ди ни це, 61.000,
бли зу цен тра, лук су зна
ку ћа, 120.000, „Лајф”,
061/662-91-48. 
(4695)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа, ру -
ше ње, 6.15 ари, 58 квм,
про да ја/за ме на за се -
ло. „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(233903)

АПА РАТ МАН 
Зла ти бор ВП, нов, 
лукс, 39, до го вор; 
пре ле па ло ка ци ја,
Омо љи ца две 
је ди ни це, укњи же не
4.67, са мо 14.500.
„Мил ка М”, 
063/744-28-66.
(233904)

КУ ЋА, Ми са, СУ, ПР и
ПК, све сре ђе но, до го -
вор; ста ра Ми са, 8 ари,
70 квм, 19.000 са мо.
„Мил ка М”, 
063/744-28-66.
(233904)

КУ ПУ ЈЕМ по љо при -
вред но зе мљи ште, ве -
чи то и у за куп, к.о. До -
ло во, и у су сед ним ка -
та ста р ским оп шти на ма.
063/728-22-14.
(233758)

МИ СА, 40 квм, 14.000;
60 квм, 19.500.
063/377-835. 
(232552)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, дво -
со бан 68,5 квм, III
спрат, по глед на ре ку,
вла сник, 1/1. 062/272-
510. (232772)

ПРИ ЗЕ МЉЕ, стан 47
квм, Жар ка Фо га ра ша
33, ЦГ, пар кет. Тел.
065/239-16-55, Но вак.
(4695)

СА ЛОН СКИ стан 98
квм, I, сре ђен, по друм,
га ра жа, До њи град.
064/153-14-03.
(233207)

ПРО ДА ЈЕМ ду плекс 37
квм + 17 квм, по слов -
ног про сто ра, цен тар,
35.000. 064/186-50-87.
(243493)

ТРО СО БАН стан 102
квм + га ра жа  28 квм,
С. Са ве 104/ц, 66.000
евра. 065/300-98-01.
(233392)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 62 квм,
дво со бан, 33.000; 43
квм, јед но и по со бан,
23.000.„Го ца”,
063/899-77-00.
(233361)

СО ДА РА, 68 квм, дво и -
по со бан, 39.000; 50
квм, дво и по со бан, нов,
35.000.  „Го ца”,
063/899-77-00.
(233361)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, Ко теж 1, ЦГ, вла -
сник. Тел. 
063/822-87-67.
(233631)

ЦЕН ТАР, Кеј Ра до ја
Да ки ћа, дво со бан стан
62, са цен трал ним гре -
ја њем, лиф том и пре -
ле пим по гле дом на Та -
миш. 063/786-98-86.
(232569)

ПОТ КРО ВЉЕ, 50 квм,
Зе ле на пи ја ца, Ар хив,
6.000 евра. 061/114-
11-34. (233608)

НО ВИ СТА НО ВИ, 21
квм, 9.000, цен тар; 52
квм, 21.000, Те сла.
063/845-47-46.
(233598)

СТАН, 45 квм, Ко теж 2,
Ки кинд ска, IV спрат,
ЦГ, усе љив. 063/272-
152. (233593)

ПРО ДА ЈЕМ стан 37
квм, II спрат, ЦГ, Стре -
ли ште. 063/890-97-53.
(233589)

АГЕН ЦИ ЈА „Те сла не -
крет ни не”, по сре ду је у
ку по ви ни и про да ји
ста но ва и ку ћа.
064/668-89-15.
(233569)

ПРО ДА ЈЕ се гар со ње ра
у Бе о гра ду, код Ка ле -
нић пи ја це, укњи же на,
од мах усе љи ва, 213
квм, пар тер, це на
34.500 евра. Мо гућ и
до го вор. 064/078-69-
32, 060/161-36-61.
(233534)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 56 квм, IV, ЦГ,
лифт, сре ђен, 31.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(233836)

НО ВИ СТА НО ВИ, Ц.
Ла за ра, јед но и по со бан,
48 квм, тро со бан, 65
квм. 063/274-951. 

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 48
квм, ЦГ, ВП, усе љив,
28.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (233836)

КО ТЕЖ 2, дво и по со -
бан, 70 квм, III, ЦГ,
усе љив, 40.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (233836)

СО ДА РА, дво и по со бан,
61 квм, ВП, ЦГ, од ли -
чан, без ула га ња,
37.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (233836)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 30
квм, VII, ЦГ, сре ђен,
20.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 37 квм, ВП, ЦГ,
усе љив, 24.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, 82 квм, VII, ЦГ,
43.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (233836)

ТЕ СЛА, дво со бан, III,
54 квм, ТА, те ра се,
26.000. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (233837)

КО ТЕЖ 1, Осло бо ђе ња,
једноипособaн, V,
лифт, ЦГ, 26.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 57 квм, ЦГ, ВПР,
25.000. (320), 
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(233837)

МАР ГИ ТА, нов, дво и -
по со бан, при зе мље, 54
квм, гас, 36.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(233837)

СО ДА РА, јед но со бан,
32 квм, IV, ЦГ, те ра са,
15.500. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (233837)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 62 квм,
пот пу но сре ђен, вла -
сник, пар но, лифт.
064/260-05-34.
(233813)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА



СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, 72 квм, II, 39.000;
62 квм, 33.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(233811)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 61 квм, 28.000;
јед но со бан, 34 квм,
22.500. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(233811)

СО ДА РА, дво и по со бан,
64 квм, I, ЦГ, 37.500.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(233811)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 57
квм, III, Вој во ђан ски
бу ле вар, 31.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(233811)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, гар со -
ње ра, 23 квм, ТА, сре -
ђе на, 17.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(233811)

ПРО ДА ЈЕМ стан, мо же
за ме на за ку ћу, Вој ло -
ви ца, Ку де ља рац.
062/157-86-27.
(233790)

ХИТ НО, Те сла, јед но и -
по со бан, 38 квм, но ви -
ји, V, лифт, ТА, 
20.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(233773)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
све тао, 70 квм, VI, ЦГ,
36.500. (49), „Му -
станг”, 
062/226-901. 
(233773)

КО ТЕЖ 1, 57 квм, II,
дво со бан, те ра са, ЦГ,
32.500. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(233773)

МИ СА, леп јед но со бан,
37 квм, II, ве ли ка те ра -
са, 20.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(233773)

СА МАЧ КИ, ВП, 17 квм,
ЦГ, ком плет но ре но ви -
ран, пре леп, 13.300.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(233773)

СО ДА РА, ком плет но
ре но ви ран, I, ЦГ, 58
квм, те ра са, 33.500.
(49), „Му станг”,
062/226-901. (233773)

СТАН, Со да ра, без по -
сред ни ка, 54 квм, ЦГ, V
спрат, усе љив. 064/824-
17-13. (233769)

ПРО ДА ЈЕМ нов укњи -
жен стан, 76 и ста но ве
у из град њи 61 и 43 квм,
гре ја ње на гас, бли зу
цен тра. 
064/049-62-72.
(233787)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но и по -
со бан, 38 квм, ТА, III,
20.700.  (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(233778)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, 
дво со бан, ком плет 
ре но ви ран, 48 квм,
27.000. (097), 
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(233778)

КО ТЕЖ, јед но и по со -
бан, 39 квм, 19.000;
дво со бан, 61 квм,
27.000. (097), 
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(233778)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 27
квм, 16.000; дво со бан,
49 квм, 24.500. (097),
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(233778)

ТЕ СЛА, тро со бан, 70
квм, 36.000; јед но и по -
со бан, 38 квм, 21.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. 
(233778)

СО ДА РА, дво со бан, 56
квм, 26.500;  дво и по со -
бан, 70 квм, 36.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(233778)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво и -
по со бан, 66 квм, пр ви
спрат, 27.500 евра.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. 
(233778)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 61 квм, 28.000;
дво со бан, 46 квм,
23.000 евра; гар со ње ра
21 квм, 13.000 евра.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(233778)

КО ТЕЖ, по че так, пре -
леп дво со бан, 53 квм,
III, 35.500. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(233763)

ЦЕН ТАР, од ли чан дво -
ри шни, 82 квм, га ра жа,
сре ђе на, 33.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. 

ЈЕД НО СО БАН, ква ли -
тет но ре но ви ран, Со да -
ра, од мах усе љив. „Ди -
ва”, 345-534, 064/246-
05-71. (233741)

ДВО И ПО СО БАН, Те -
сла, ТА, алу сто ла ри ја,
но во ку па ти ло, ЕГ, две
те ра се, ку хи ња, до го -
вор, усе љив од мах.
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(233741)

ДВО СО БАН, Со да ра,
57 квм, те ра са, 27.000
евра, до го вор, за ме на.
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(233741)

ВЕ ЛИ КИ дво со бан,
Стре ли ште, 62 квм,
28.500 евра, усе љив од -
мах. „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (2337

ДВО И ПО СО БАН, 62
квм, Ко теж, дво стра но
ор јен ти сан, 34.000
евра. „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. 

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан
стан, од мах усе љив, без
ула га ња, Те сла.
060/488-21-15. 
(233)

ТЕ СЛА, 57 квм, дво со -
бан, те ра са, ТА, 
30.000. (324), „Ме диа”,
315-703, 
064/223-99-20.
(233716)

ЈЕД НО СОБ НИ, 31 квм,
Те сла, 19.000; цен тар
17.000. (324), „Ме диа”,
315-703, 064/223-99-
20. (233716)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 49 квм,
дво со бан, од ли чан, по -
вољ но, 22.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. 
(23371)

КО ТЕЖ, Стре ли ште, 45
квм, јед но соб ни,
25.000. (324), „Ме диа”,
315-703, 064/223-99-
20. (233716)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, I,
31.500; Ко теж 2, дво со -
бан, 53, 28.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025. 

ШИ РИ цен тар, улич но,
37, 22.000; Со да ра, јед -
но со бан, ТА, 22.000.
(338), „Јан ко вић”, 348-
025. (233724)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 49, но ви -
ји, I, до го вор, тро со -
бан, 70, 35.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(233724)

ПРО ДА ЈЕМ стан, јед но -
со бан, I спрат, ЦГ, Те -
сла. 063/131-41-15,
062/861-66-15.
(233704)

ПРО ДА ЈЕМ стан 40
квм, но ва Ми са, ре но -
ви ран, 17.500 евра, до -
го вор. 064/668-97-77,
063/644-353. (233700)
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ХИТ НО, Со да ра, дво и -
по со бан, I, ЦГ, две спа -
ва ће со бе, до бра згра -
да, 40.000. (679),
„Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83.
(233693)

СО ДА РА, тро со бан, ЦГ,
I, за сре ђи ва ње, 39.000.
(679), „Трем 01”, 332-
031, 063/836-23-83.
(233693)

СО ДА РА, 38 квм, 1.0,
ЦГ, VII, сре ђен, 26.000.
(679), „Трем 01”, 332-
031, 063/836-23-83.
(233693)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 62
квм, III, сре ђен, до го -
вор. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (23365)

СО ДА РА, ма њи дво со -
бан, 25.500. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (233652)

НО ВА МИ СА, 40 квм, I,
ЦГ, 24.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(233652)

МАР ГИ ТА, но во град -
ња, 58 квм и 80 квм,
до го вор. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50. 

СТАН, Жар ка Зре ња ни -
на, 44 квм, сре ђен,
дво ри ште. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(233652)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 61
квм, III, ЦГ, 33.000, до -
го вор. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-
74. (233646)

ЦЕН ТАР дво и по со бан,
64 квм, ТА, III, те ра са,
35.000.(677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-
74. (233646)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 32 квм + те ра са,
III, ЦГ, 20.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(233646)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, 85 квм, VII, но ви ја
град ња, 42.000, до го -
вор. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-
74. (233646)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 55 квм, ВП, ЦГ, те -
ра са, по друм, 27.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74. 

КО ТЕЖ 2, ду плекс, 84
квм, те ра са, укњи жен,
35.000, до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (23364)

ЦЕН ТАР, јед но и по со -
бан, 37 квм, IV, ЕГ, но -
ви ји, 27.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(233646)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 57 квм, две те ра се,
VII, 24.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(233646)

ТЕ СЛА, 50 квм, 19.000
евра. 061/168-10-51,
дво со бан. (233900

ПРО ДА ЈЕМ стан 55
квм, пар но гре ја ње, ин -
тер фон, пр ви спрат.
064/003-74-80.
(233862)

ТЕ СЛА, јед но со бан, до -
го вор, јед но и по со бан,
24.500. „Лајф”,
061/662-91-48. (4695)

СО ДА РА, тро со бан, пр -
ви спрат, 38.500, вој не,
дво и по со бан, 41.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(4695)

ЦЕН ТАР, че тво ро со -
бан, до го вор, дво и по -
со бан, 51.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4695)

ДВО И ПО СО БАН, Ко -
теж 1, 62, 35.000; Мар -
ги та, ВП, нов, 62 и 64,
до го вор. „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(233903)

ТРО СО БАН, цен тар, II,
78, са мо 39.000; Стре -
ли ште, III, 71, 35.000,
Те сла, 61 квм, ЦГ,
31.000. „Мил ка М”,
063/744-28-66. (23390)

ГАР СО ЊЕ РА, Са мач ки,
I, пра зна, 11.500; цен -
тар, лукс, ком плет на -
ме штен, 21.000. „Мил -
ка М”, 063/744-28-66.
(233903)

ЈЕД НО СО БАН, цен тар,
I, ЦГ, 34, 28.000; Те сла,
ВП, 43, 22.500.  „Мил ка
М”, 063/744-28-66. 

ЈЕД НО И ПО СО БАН,
цен тар, I, 40, 31.000;
Ко теж 2, 49, 24.500.
„Мил ка М”, 063/744-
28-66. (233903)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
стан у Ра жа ни, ис под
Див чи ба ра, мо ће ау то
+ до пла та. Вред ност
6.500 евра. 063/818-
75-44. (233878)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан 58
квм, на пе том спра ту,
ЦГ, има лифт, це на
29.000 евра. 063/329-
340. (233887)

КО ТЕЖ, гар со ње ра, 25
квм, II, ре но ви ран,
16.500 евра. (242),
„Ква рт”, 064/125-62-
67, 346-392. 
(233886)

СТАНОВИ

ПОНУДА



КО ТЕЖ, јед но и по со -
бан, 54 квм, V, 29.000
евра. (242), „Ква рт”,
064/125-62-67, 346-
392. (233886)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 38
квм, I, 25.500 евра, до -
го вор. (242), „Ква рт”,
064/125-62-67, 346-
392. (233886)

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

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве, ку -
ће, на свим ло ка ци ја -
ма. (679), „Трем 01”,
332-031, 063/836-23-
83. (233693)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру с пар ним
гре ја њем. Цен тар. Зва -
ти по сле 16 са ти.
063/697-360. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру с пар ним
гре ја њем. Цен тар. Зва ти
по сле 16. 063/697-360. 

ИЗ ДА ЈЕМ сам цу на ме -
ште ну гар со ње ру, цен -
тар, ТА, 90 евра + де -
по зит. 064/186-50-87.
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ ве ћи стан на
Ми си. 060/087-84-75.
(232538)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу са дво -
ри штем, бли зу бу вља ка,
мо же ма га цин или сер -
вис, 100 евра. 069/333-
19-39.  (232026)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру сам цу, цен -
тар, ТА, на ме ште на, 90
евра + де по зит.
064/186-50-87. 

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи дво со -
бан стан на Ко те жу.
Тел. 061/136-53-19.
(233893)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на -
ме штен стан у цен тру.
Тел. 251-85-45,
063/819-37-33.
(233884)

СТАН за из да ва ње у
цен тру гра да, дво со -
бан, ком плет но на ме -
штен, ин тер нет, ка -
блов ска, кли ма, гре ја -
ње, сви тро шко ви ура -
чу на ти у це ну, 300
евра. 063/693-944,
063/693-291. (ф)

У СА МАЧ КОМ из да јем
сам цу на ме ште ну гар -
со ње ру, 70 евра.
065/353-07-57.
(233856)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи на ме -
штен стан, ТА, ка блов -
ска, код Ау то бу ске.
063/742-14-27.
(233831)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со банс тан, по лу -
су те рен, но ва Ми са.
063/839-56-81.
(233766)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан у цен -
тру са ЦГ, кли мом, ка -
блов ска и ин тер нет.
Тел. 063/118-22-09.
(2237729

ТРА ЖИМ ци ме ра (сту -
дент) у на ме ште ном
ста ну 59 квм. Ул. Све -
тог Са ве. 063/851-88-
03. (223759)

ТЕ СЛА, из да је се дво -
со бан стан ком плет но
на ме штен, бли зу „Ави -
ва”. 062/600-365,
064/482-18-14.
(233733)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу са за -
јед нич ком упо тре бом
ку хи ње и ку па ти ла. По -
вољ но. 060/031-07-26.
(223727)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу, мла ђи
љу ди, Но во сад ска 16,
стан 10. Тел. 060/166-
19-87. (233718)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан јед -
но со бан стан на Те сли,
ЦГ, лифт, 100 евра.
063/802-72-83.
(233721)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру
на но вој Ми си, на ме -
ште ну. 371-158,
063/708-27-61.
(233737)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у Ка ча -
ре ву. 065/870-80-65.
(233679)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
ку ћу за ста но ва ње,
Стар че во. 063/748-96-
06, 063/830-14-55.
(233680)

ИЗ ДА ЈЕМ не на ме штен
јед но со бан стан на Со -
да ри. 062/873-62-98.
(233689)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру у
Са мач ком. 064/351-18-
78. (233682)

КО ТЕЖ 1, дво со бан
пра зан стан, II спрат,
ЦГ, на ду же. 060/051-
07-25. (233649)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, не на ме штен на
Те сли. Тел. 251-57-39.
(233569)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан, 40
квм, ЦГ, Со да ра.
063/524-642. (233561)

ИЗ ДА ЈЕ се стан на
Стре ли шту, 44 квм. Тел.
060/014-99-74. (23328)

ПО ТРЕБ НА ши ва ра за
ши ве ње (услу зно)
060/738-69-43. (СМС)

СТРО ГИ цен тар, ло кал,
мо же и за ма га цин.
064/174-54-17 или vi-
ber 063/305-891.
(233250)

ИЗ ДА ЈЕМ од фе бру а ра
ло кал 27 квм, стро ги
цен тар Пан че ва, по -
вољ но. Зла та ра, бу тик,
ка фић, пар фи ме ри ја,
пе ка ра, бан ка.
063/130-04-07. (23318)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен -
тру Ја бу ке, пре ко пу та
шко ле. 064/444-66-88.
(232480)

ЛО КАЛ, цен тар Стре -
ли шта, 16 квм, сре ђен,
ре шет ке, из ло зи, ре кла -
ме. 064/959-98-83.
(233875)

ЦЕН ТАР, Гим на зи ја,
две про сто ри је,  кан це -
ла ри ја. 061/114-11-34.
(233608)

80 квм, Дом омла ди не
– Мак си, из да јем 120
евра, про да јем 18.000
евра. 061/114-11-34.
(233608)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ло кал у стро гом цен тру,
50 квм, са раз ра ђе ним
са ло ном, Ца ра Ду ша на
1, лукс град ње за ста ру
ку ћу ши ри цен тар.
065/258-87-88. (и)

ИЗ ДА ЈЕМ пре леп ло кал
у Сте ва на Шу пљик ца,
на глав ном пу ту, око
100 квм. 064/370-79-
47. (233865)

ЛО КАЛ, 30 квм, два
улич на из ло га, стро ги
цен тар, из да јем.
063/628-626, 066/344-
033. (233835)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 24
квм, у стро гом цен тру.
064/267-72-17.
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ТР ЖНИ цен тар, Змај
Јо ви на, при зе мље, 24
квм, ЦГ, 12.000. (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (233773)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, стро ги
цен тар, Вој во де Ра до -
ми ра Пут ни ка 21.
063/891-05-58.
(233777)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 квм,
у цен тру, Бра ће Јо ва но -
вић 11, код Ку пеа.
063/622-209. (233740)

ПО ТРЕ БЕ НЕ ис ку сне
рад ни це за ши ве ње.
060/738-69-43. (СМС)

ПО ТРЕ БАН ку вар/иц а
са ис ку ством. 064/060-
50-50. (СМС)

ЋЕ ВАБ ЏИ НИ ЦИ „Ха ло
Ле ско вац”, по треб не
рад ни це за рад за ро -
шти љем. 063/897-55-
04. (232803)

ЋЕ ВАБ ЏИ НИ ЦИ „Ха ло
Ле ско вац”, по треб не
рад ни це за рад за ро -
шти љем. 063/897-55-
04. (233466)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци и
ко но ба ри ца Coffe пе -
ри о ни ци „Пи о нир”.
069/108-06-54. (23134)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри -
ца и спре ма чи ца са ис -
ку ством. Пла та по до -
го во ру. 063/813-29-76.
(233902)

ПЕ КАР за со му не, хлеб
и ис ку сна про да ва чи ца
пи це, па ла чин ке.
064/120-09-42.
(233877)

ПО ТРЕ БАН ку вар и ко -
но бар у Ви на ри ји „Ђу -
рић”. 063/329-340.
(233887)

КА ЗИ НУ „Colosseum
Game” по треб но ви ше
рад ни ца за рад у ка зи -
ну!!! CV са фо то гра фи -
јом сла ти на 
bojan976@icloud.com
069/220-27-07.
(233861)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
рад у пи це ри ји.
065/512-13-91.
(233829)

ПЕН ЗИ О НЕ РУ по треб -
на же на за по моћ у ку -
ћи (че ти ри са та днев -
но). Тел. 367-064,
063/730-69-73.
(233814)

ПО ТРЕ БАН про да вац у
Пи ле ћем ду ћа ну. 377-
230. (233810)

ПЕ КАР по тре бан и про -
да ва чи ца. 062/301-022.
(233796)

ПО ТРЕБ НЕ де вој ке за
рад у кол цен тру. Зва ти
рад ним да ни ма од 10
до 16. 064/645-30-95.
(233762)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
рад у цве ћа ри, са ис ку -
ством. Тел. 060/141-62-
74. (233751)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
ка фе у Пан че ву, Кни -
ћа ни но ва 37. Тел.
062/227-771. (233725)

„КОН КОР ДИ ЈА”, по -
тре бан во зач. 063/252-
747, или до ћи у Ми ло -
ша Тре бињ ца 28.
(233687)

ПО ТРЕБ НА фри зер ка
са ис ку ством. 060/713-
62-05. (233614)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба -
ри/це , ку ва ри/це  у но -
во про ши ре ном ет но ре -
сто ра ну „Ста ра во де ни -
ца”, 063/892-00-07.
(233591)

ПО ТРЕ БАН ис ку сан пе -
кар, хлеб, со мун, бу рек
у пе ка ри. 064/120-09-
42. (233604)

ГИП САР СКО-МО ЛЕР -
СКИ ра до ви ,мај сто ри
из Ко ва чи це. 060/066-
08-60. (СМС)

МО ЛЕР СКО-ГИП САР -
СКИ ра до ви мај сто ри
из Ко ва чи це. 060/066-
08-60. (СМС)

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА
вла жних ку ћа, ма шин -
ски се че мо вла жне зи -
до ве, га ран ци ја. Тел.
060/691-01-13.
(229077)

УГРА ЂУ ЈЕМ ви део над -
зор и ала р ме, си сте ма
у стам бе ним објек ти ма.
064/134-30-18.
(233485)

ГИПС пло че, кна уф,
ри гипс, ла сер ска ни ве -
ла ци ја, спу ште ни пла -
фо ни, пре град ни зи до -
ви, АМФ, ка ска де, су -
фи ти, лу ко ви, де та љи,
изо ла ци ја пот кро вља.
069/222-26-03.
(232649)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав -
ке бој ле ра, шпо ре та,
ин ди ка то ра, ин ста ла ци -
ја, раз вод них та бли.
Ми ћа, 064/310-44-88.
(232357)

НЕ ГА ста рих и бо ле -
сних (ме ди цин ске се -
стре са иск су твом), те -
ра пи је, пре ви ја ње, ка -
те те ри. 
060/067-61-05.
(233899)

ЧА СО ВИ ен гле ског је -
зи ка, пре во ди, при пре -
ма за при јем ни ис пит,
поч ни те на вре ме. Про -
фе сор. Цен тар.
064/190-14-17.
(233898)

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.
(233198)

МА СА ЖА це лог те ла,
Ни на и Ла на. 063/843-
25-58, 061/224-50-39.
(233842)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ња ка на ли за ци -
је, адап та ци је ку па ти -
ла, сер вис, од мах. 377-
930, 064/586-85-39.
(233849)

НЕ ГО ВА ТЕ ЉИ ЦА пру -
жа сва ки вид не ге бо ле -
сним, ста рим, не пот -
крет ним, по вољ но.
061/600-51-41.
(233854)

СПРЕ МАМ ста но ве, ку -
вам, чу вам ста ри је осо -
бе и де цу, по вољ но.
063/278-038. (2338349

КЕ РА МИ ЧАР с ду го го -
ди шњим ис ку ством
ква ли тет но, пе дант но,
по вољ но. 064/252-51-
75, 062/153-37-06.
(233794)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
по прав ке, пре прав ке
ку па ти ла, сла ви не, од -
гу ше ње ка на ли за ци је
од мах. 063/269-173.
(233781)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла и
от куп тих ста ба ла, ру -
ше ње, уто ва ри, итд.
060/035-47-40.
(233744)

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве, ру ше ње , од -
но ше ње шу та, ства ри,
оба ра ње ста ба ла.
064/122-69-78.
(233744)

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.
(232269)

ПСИ ХО ТЕ РА ПИ ЈА, ле -
че ње бо ле сти. 063/354-
262. (233746)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав -
ке, из ра де ин ста ла ци ја,
ин ди ка то ри, бој ле ри,
ку па ти ла, ТА. 062/271-
661, 061/132-85-43.
(233722)

ГИП САР, све вр сте гипс
ра до ва, нај квал ки тет -
ни је, мо гу ће  до го вор.
064/100-39-94.
(233720)

МО ЛЕР СКИ ра до ви,
нај ква ли тет ни је, мо гу -
ће го го вор. 064/100-
39-94. (233720)

ДУ БИН СКО па ње на ме -
шта ја, те пи ха, ду ше ка.
На та ша, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474. (233672)

ХО БЛО ВА ЊЕ, по прав -
ка, фу го ва ње и ла ки ра -
ње пар ке та. 064/341-
79-60. (233653)

РЕ ЗИД БА во ћа, про фе -
си о нал но, дипл. инг.
По љо при вре де.
065/337-04-09. (23369)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ро -
лет не, ве не ци ја не ри,
ко мар ни ци, уграђ жу -
јем. По пра вљам гурт не.
064/181-25-00.
(233658)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар -
ске услу ге. Алек сан дар,
013/351-073, 064/157-
20-03. (233607)

ТВ и са те лит ске ан те не,
мон та жа, ди ги та ли за -
ци ја ва шег ТВ-а.
064/866-20-70.
(232233)
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TEHNOMARKET D.O.O. PANČEVO

Raspisuje konkurs za sledeće radno mesto:

Kontrolor kvaliteta
Obavezni uslovi:

•  Inženjer tehničke struke

•  aktivno znanje engleskog jezika

• vozačka dozvola B kategorije

•  poznavanje standarda kvaliteta

Prednost:

•  Iskustvo u kontroli kvaliteta u proizvodnji

•  Poznavanje aluminijumske branše

•   Znanje Cad i Office programskog paketa

•   Iskustvo u kontroli kvaliteta

•   Preporuke 

CV sa obaveznom fotografijom dostaviti elektronskim

putem na: kontrola@tehnomarket.com sa naznakom

„Konkurs QC“

Konkurs je otvoren do popune radnog mesta.

Ili se javite lično na adresu:

Skadarska 73, Pančevo

Kontakt telefon 013/307-700

O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

ОБАВЕШТЕЊЕ
Подсећамо све заинтересоване да је Град Панчево у
листу „Панчевац” објављеном дана 16. 12. 2016.године
објавио Јавни оглас за јавно надметање за отуђење сле-
дећих парцела која су у јавној својини града Панчева: 

Јавно надметање ће се одржати у просторијама Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панче-
ва“ Панчево, Ул.Змај Јове Јовановића бр. 6, сала 108,
дана 18. 01. 2017. године у  12 сати , а рок за подноше-
ње пријава је 17. 01. 2017.године до 15 сати.  Ближа
обавештења у вези са огласом, као и документацијом
неопходном за учешће могу се добити на тел.013/219-
03-00 лок.104. 

Кат. парц.

број

Површина

парцеле

Почетна це-

на динара

Гарантни

износ

динара

Дозвоље-

на градња

2269/3 КО

Панчево
03 а 50 м² 1.804.323,50 360.864,75 да

2269/4 КО

Панчево
03 а 46 м² 1.783.702,60 356.740,52 да

6742/237

КО Панчево
11 а 77 м² 7.270.482,00 1.454.096,40 да

44/3 КО

Банатско

Ново Село
06 а 18 м² 321.978,00 64.395,60 да

      У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању

и изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09

– исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-

УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, 

ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

      УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УР-

БАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ  РАЗРАДЕ ЛОКА-

ЦИЈЕ за реконструкцију, доградњу и пренамену из

стамбеног објекта П+1 у комбиновани  дечји објекат

П+2 на кат.парцели  број 6386 К.О. Панчево, уулица

Цара Лазара бр.126,  израђеног од стране „Art Royal

in že nje ring” Ул. Николе Пашића 48/44,  Ужице,  број

52/16, за инвеститора Бранислава  Рамјанца Ул.Геор-

ги Димитрова  број 15, Панчево.

      Увид у Урбанистички пројекат може се извршити

у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Пе-

тра I, број 2 - 4 у Панчеву,  у холу  VI спрата,  у Секре-

таријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-кому-

налне послове.  Информације и сва обавештења о јав-

ној презентацији  можете добити на телефон  013/308-

905,  канцеларија 610, у времену од 10 до 13 сати у пе-

риоду  трајања  јавне презентације  од  7 дана, почев

од  13. 01. 2017. године.
      Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у  писаном облику,

Градској управи града Панчева, Секретаријату за ур-

банизам, грађевинске и стамбено-комуналне  посло-

ве, Трг краља Петра I, број 2 - 4, Панчево.

ALMEX d.o.o. raspisuje konkurs za sledeće 
radno mesto:

SERVISER / MAGACIONER
Uslovi:
·      Minimum IV stepen stručne spreme (mašinske, elek-
tro ili poljoprivredne škole)
·      Osnovni nivo rada na računaru
·      Posedovanje vozačke dozvole B kategorije
·      Kandidat do 30 godina
·      Osnovni nivo znanja engleskog i/ili nemačkog jezika
Nudimo Vam: 
·      Obavezan probni rad
·      Redovnu zaradu, dobre uslove rada i pozitivnu radnu
atmosferu
·      Mogućnost napredovanja i stručnog usavršavanja
Kontakt e-mail: servis@almex.rs
Konkurs je otvoren do 31. 01. 2017.

      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 И

СТАМ БЕ НО-КО МУ НАЛ НЕ ПО СЛО ВЕ 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ 

      УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА ЗА ПО ТРЕ БЕ УР -

БА НИ СТИЧ КО-АР ХИ ТЕК ТОН СКЕ РАЗ РА ДЕ ЛО КА -

ЦИ ЈЕ КАТ. ПАР. БРОЈ 4612 КО ПАН ЧЕ ВО, ЗА ПЛА -

НИ РА НУ ИЗ ГРАД ЊУ  ВИ ШЕ ПО РО ДИЧ НОГ  СТАМ -

БЕ НОГ ОБЈЕК ТА СПРАТ НО СТИ  По+П+3+Пк у Ули -

ци  Ла ва Тол сто ја број 23,  из ра ђен од стра не ДОО

„МЕ ГА МО ДУ ЛОР”,  Ул. Све тог Са ве бр. 29, под бро јем

тех.днев. 01/09-16 од но вем бра 2016. го ди не, за ин ве -

сти то ра ДОО „Кут ко” из Пан че ва, Ули ца Вој во де Ра до -

ми ра Пут ни ка број 27/1.

      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  013/308-

905,  кан це ла ри ја 610, у вре ме ну од 10 до 13 ча со ва у

пе ри о ду  тра ја ња  јав не пре зен та ци је  од  7 да на, по чев

од 13. 01. 2017. 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.

ЧУ ВА ЛА бих де цу ди -
пло ми ра ни вас пи тач са
ис ку ством. 
060/347-70-77.
(233581)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је, ка -
би на, сла ви на, бој ле ра,
ко тли ћа. 063/836-84-
76. (233196)

ОР ГА НИ ЗО ВАН пре воз
пут ни ка 6 + 1 до ае ро -
дро ма и на те ри то ри ју
це ле Ср би је. 069/210-
28-80, Мар ко. (233515)

СРП СКИ ча со ви за
основ це, сред њо школ -
це, сту ден те, при пре ма
при јем них, кон трол них
064/462-37-64. 

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. (232372)

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.
(232714)

ПО ПРАВ КА веш-ма ши -
на, су до-ма ши на, су ша -
ра, за мр зи ва ча, фри жи -
де ра, овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”. 013/301-
300, 063/771-24-16.
(232230)

ПО ВОЉ НО пре воз ро -
бе, се лид бе ком би јем,
це на по до го во ру.
064/147-14-77,
013/311-514. 
(233213)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви и фа са де.
061/283-66-41,
062/156-02-07,
064/317-10-05.
(233411)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ку па ти ла, ка -
на ли за ци је, во до вод не
адап та ци је, за ме на вир -
бли, вен ти ла, ба те ри је,
са ни та ри је, све за во ду,
00-24 са та, пен зи о не ри -
ма екс тра по пуст, до ла -
зим од мах. 013/235-39-
21, 064/290-45-09,
061/348-20-00.
(233212) 

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

ОД ВОЗ шу та и дру гих
не по треб них ства ри.
Пе сак, се ја нац.
064/144-88-44.
(233688)

ОВЛА ШЋЕ НИ 
елек тро сер вис, 
по пра вља: веш-ма ши не,
бој ле ре, шпо ре те, 
фри жи де ре, пе ћи, елек -
тро ин ста ла ци је, 
од мах. 
060/180-02-83,
062/186-48-22.
(233896)

УСЛУГЕ
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На осно ву Ре ше ња сте чај ног су ди је При вред ног су да у Пан че ву, Ст.бр.89/2010 да на 27.12.2010.го ди не, а у скла ду са чланoвима 131., 132.,133. За ко на о сте ча ју („Слу жбе ни гла сник  Ре пу бли ке Ср би је” број

104/2009), На ци о нал ним стан дар дом број 5 – На ци о нал ни стан дард о на чи ну и по ступ ку унов че ња имо ви не сте чај ног („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је” број 13/2010), сте чај ни управ ник сте чај ног ду -

жни ка 

„ТР ГО ПРО ДУКТ” АД - у сте ча ју, из Пан че ва, Ул. Вој во де Пе тра Бо јо ви ћа бр. 1

ОГЛА ША ВА
про да ју не по крет не и по крет не имо ви не сте чај ног ду жни ка јав ним при ку пља њем по ну да

На по ме на: Спи сак имо ви не сте чај ног ду жни ка ко ја је пред мет про да је, као и ста тус

исте, де таљ но је при ка зан у Про дај ној до ку мен та ци ји

Про це ње на вред ност имо ви не ко ја је пред мет про да је ни је ми ни мал но при хва тљи -
ва вред ност, ни ти је на дру ги на чин оба ве зу ју ћа или опре де љу ју ћа за по ну ђа ча при -
ли ком од ре ђи ва ња ви си не по ну де.

Сте чај ни управ ник је ду жан да при хва ти нај ви шу до ста вље ну по ну ду, уко ли ко је
иста из над 50% од про це ње не вред но сти пред ме та про да је. Ако нај ви ша до ста вље на
по ну да из но си ма ње од 50% од про це ње не вред но сти пред ме та про да је, сте чај ни
управ ник је ду жан да пре при хва та ња та кве по ну де до би је са гла сност од бо ра по ве -
ри ла ца.

Пра во на уче шће у по ступ ку про да је има ју сва прав на и фи зич ка ли ца ко ја:
1 на кон до би ја ња про фак ту ре, из вр ше упла ту ра ди от ку па про дај не до ку мен та ци је у
из но су од 15.000 ди на ра + ПДВ, по сва кој про дај ној це ли ни. Про фак ту ра се мо же пре -
у зе ти на адре си сте чај ног ду жни ка: „Тр го про дукт” АД у сте ча ју, Пан че во, Вој. Пе тра Бо -
јо ви ћа бр.1 уз прет ход ну на ја ву на те ле фон 013/345-041.
2 упла те де по зит на те ку ћи ра чун сте чај ног ду жни ка бр: 355-1137465-96 код Вој во -
ђан ске бан ке а.д, или по ло же нео по зи ву пр во кла сну бан кар ску га ран ци ју на пла ти ву на
пр ви по зив, нај ка сни је 5 рад них да на пре одр жа ва ња про да је (рок за упла ту де по зи та је
16. 02. 2017. го ди не).
У слу ча ју да се као де по зит по ло жи пр во кла сна бан кар ска га ран ци ја, ори ги нал исте се ра -
ди про ве ре мо ра до ста ви ти ис кљу чи во лич но Слу жби фи нан си ја Аген ци је за ли цен ци ра -
ње сте чај них управ ни ка, Бе о град, Те ра зи је 23, 6. спрат, нај ка сни је 16. 02. 2017. го ди не до
15 са ти по бе о град ском вре ме ну (GMT+1), У об зир ће се узе ти са мо бан кар ске га ран ци је
ко је при стиг ну на на зна че ну адре су у на зна че но вре ме. Бан кар ска га ран ци ја мо ра има ти
рок ва же ња до 23. 04. 2017. го ди не.
3 пот пи шу из ја ву о гу бит ку пра ва на по вра ћај де по зи та. Из ја ва чи ни са став ни део
про дај не до ку мен та ци је.

Имо ви на се ку пу је у ви ђе ном ста њу, а мо же се раз гле да ти на кон от ку па про дај не до ку -
мен та ци је, сва ким рад ним да ном од 13 до 15 са ти а нај ка сни је 7 да на пре за ка за не про -
да је (уз прет ход ну на ја ву по ве ре ни ку сте чај ног управ ни ка).

За тво ре не по ну де до ста вља ју се на адре су: Аген ци ја за ли цен ци ра ње сте чај них
управ ни ка, Бе о град, Те ра зи је 23, III спрат, со ба 314
Крај њи рок за до ста вља ње по ну да је 23. 02. 2017. го ди не до 10.45.

У раз ма тра ње ће се узе ти са мо по ну де у пи са ној фор ми, до ста вље не у за пе ча ће ним
ко вер та ма са на зна ком „По ну да” на ко вер ти и на зи вом про дај не це ли не на ко ју се
по ну да од но си, а ко је при стиг ну на на зна че ну адре су до на зна че ног вре ме на. 

За пе ча ће на ко вер та тре ба да са др жи:
– при ја ву за уче шће у по ступ ку јав ног при ку пља ња по ну да;
– пот пи са ну по ну ду, уз на во ђе ње ја сно од ре ђе ног из но са за ку по ви ну пред ме та про да је;
– до каз о упла ти де по зи та или ко пи ју бан кар ске га ран ци је;
– пот пи са ну из ја ву о гу бит ку пра ва на по вра ћај де по зи та;
– из вод из ре ги стра при вред них су бје ка та и ОП обра зац, ако се као по тен ци јал ни ку пац
при ја вљу је   прав но ли це;
– овла шће ње за за сту па ње, oдносно пред у зи ма ње кон крет них рад њи у по ступ ку про да је
(за пу но моћ ни ке);

Сте чај ни управ ник не ће раз ма тра ти по ну де ко је не са др же ја сно од ре ђен из нос на
ко ји по ну да гла си, по ну де ко је се по зи ва ју на не ку дру гу по ну ду, по ну де да те под
усло вом, по ну де ко је се по зи ва ју на усло ве ко ји ни су пред ви ђе ни у про дај ној до ку -
мен та ци ји и огла су, као и по ну де уз ко је ни је по ло жен де по зит у пред ви ђе ном ро ку. 

Јав но отва ра ње по ну да одр жа ће се да на 23. 02. 2017.го ди не у 11 са ти (15 ми ну та по ис те -
ку вре ме на за при ку пља ње по ну да) на адре си: Аген ци ја за ли цен ци ра ње сте чај них управ -
ни ка, Бе о град, Те ра зи је 23, III спрат, са ла 301, у при су ству ко ми си је за отва ра ње по ну да.
По зи ва ју се по ну ђа чи, као и чла но ви од бо ра по ве ри ла ца да при су ству ју отва ра њу по ну да.
Отва ра њу по ну да при сту пи ће се и ако чла но ви од бо ра по ве ри ла ца или не ко од по ну ђа ча
не при су ству је про да ји.

Сте чај ни управ ник спро во ди јав но при ку пља ње по ну да та ко што:
1 чи та пра ви ла у по ступ ку јав ног при ку пља ња по ну да,
2 отва ра до ста вље не по ну де,
3 ран ги ра по ну ђа че пре ма ви си ни до ста вље них по ну да,

4     одр жа ва ред на јав ном при ку пља њу по ну да,
5     про гла ша ва нај бо љег по ну ђа ча за куп ца, уко ли ко је нај ви ша по ну ђе на це на из над 50% од про це ње не вред но сти пред ме та про да је,
6     до ста вља по ну ду нај бо љег по ну ђа ча од бо ру по ве ри ла ца на из ја шње ње, уко ли ко је иста ни жа од 50% од про це ње не вред но сти пред ме та про да је,
7     пот пи су је за пи сник.

У слу ча ју да на јав ном при ку пља њу по ну да по бе ди ку пац ко ји је де по зит обез бе дио бан кар ском га ран ци јом, исти мо ра упла ти ти из нос де по зи та на ра чун сте чај ног ду жни ка, у ро ку од 2 рад на да на од да на
при је ма оба ве ште ња о при хва та њу по ну де, а пре пот пи си ва ња ку по про дај ног уго во ра, на кон че га ће му би ти вра ће на га ран ци ја;

Ку по про дај ни уго вор у фор ми од ре ђе ној за ко ном се пот пи су је под усло вом да је де по зит ко ји је обез бе ђен га ран ци јом упла ћен на ра чун сте чај ног ду жни ка.

Уко ли ко је по ну ђе на це на ис под 50% про це ње не вред но сти про дај не це ли не, ку по про дај ни уго вор у за ко ном про пи са ној фор ми се пот пи су је на ком при је ма оба ве ште ња по ну ђа чу о до би ја њу са гла сно сти
од бо ра по ве ри ла ца о при хва ће ној по ну ди, док се де по зит, уко ли ко је исти обез бе ђен бан кар ском га ран ци јом, мо ра упла ти ти у ро ку од 2 рад на да на од да на при је ма оба ве ште ња о при хва ће ној по ну ди. Про -
гла ше ни ку пац је ду жан да упла ти пре о ста ли из нос ку по про дај не це не у ро ку од 15 да на од да на пот пи си ва ња ку по про дај ног уго во ра у за ко ном про пи са ној фор ми. 

Сте чај ни управ ник ће вра ти ти де по зит сва ком по ну ђа чу чи ја по ну да не бу де при хва ће на, у ро ку од три рад на да на од да на одр жа ва ња јав ног при ку пља ња по ну да. По ну ђач гу би пра во на по вра ћај де по зи та
уко ли ко:
– не под не се по ну ду, или под не се по ну ду ко ја не са др жи оба ве зне еле мен те; 
– не пот пи ше ку по про дај ни уго вор, или
– бу де про гла шен за куп ца, а не упла ти ку по про дај ну це ну у пред ви ђе ном ро ку и на про пи са ни на чин. 

По ре зе и тро шко ве ко ји про из ла зе из за кљу че ног ку по про дај ног уго во ра у це ло сти сно си ку пац.

У слу ча ју да за куп ца у по ступ ку про да је бу де про гла ше но прав но или фи зич ко ли це ко је под ле же оба ве зи под но ше ња при ја ве кон цен тра ци је, сход но од ред ба ма За ко на о за шти ти кон ку рен ци је („Сл. гла -
сник РС” бр. 51/2009), усло ви и ро ко ви за кљу че ња уго во ра би ће при ла го ђе ни ро ко ви ма од лу чи ва ња Ко ми си је за за шти ту кон ку рен ци је. У на ве де ном слу ча ју, про гла ше ном куп цу бан кар ска га ран ци ја ће би -
ти на пла ће на у ро ку пред ви ђе ним огла сом, од но сно де по зит ће би ти за др жан до до но ше ња од лу ке Ко ми си је за за шти ту кон ку рен ци је.
На по ме на: Ни је до зво ље но до ста вља ње ори ги на ла бан кар ске га ран ци је по шиљ ком (обич ном или пре по ру че ном), пу тем фак са, mail-a или на дру ги на чин, осим на на чин про пи сан у тач ки 2. Усло ва за сти -
ца ње пра ва за уче шће из овог огла са.

Oвлашћено ли це: По ве ре ник Сло бо дан Ла зић, кон такт те ле фон: 063/861-37-07

Назив целине Опис целине
Проц. веред.

(дин.)

Депозит

(дин.)

Целина 1

Комплекс 

пословних 

објеката

1. Не по крет на имо ви на, у Пан че ву, у ули ци

Новосељaнски пут бб, 22 објек та укуп не бру то по вр -

ши не 9510м², по сто је ћи на КП 551/1 упи са ној у ЛН

бр. 11752 и КП 606/3 упи са ној у ЛН бр. 11794 КО

Пан че во.

Укупнa по вр ши на ком плек са 2ха 63а23м²

А. Објек ти из гра ђе ни без одо бре ња за град њу као

„др жа лац“ упи сан је АД „Тр го про дукт” у сте ча ју,

Пан че во

у ЛН 11752, КП 551/1  КО Пан че во

1. Згра да (ма га цин) -  2822 м²

2. Згра да (ма га цин) -  1513 м²

3. Згра да (ма га цин) -    415 м²

4. Згра да (над стре шни ца) -362 м²

5. По род. стам бе на згра да - 65 м²

6. Згра да (кан це ла ри је) - 59 м²

7. Згра да (ме тал ни ки оск) – 15 м²

8. Згра да (шу па) - 10 м²

9. Тра фо ста ни ца - 8 м²

10.Згра да (по моћ ни обје кат) - 4 м²

11.Згра да (у при ро ди сру шен)- 9 м²

у ЛН 11794, КП 606/3  КО Пан че во

1. Згра да (ма га цин) -858 м²

2. Згра да (ма га цин) -808 м²

3. Згра да (ма га цин) -794 м²

Обје кат упи сан у ЛН 11794 на КП 606/3 КО Пан че

во, сво ји на АД „Тр го про дукт” у сте ча ју, Пан че во  1/1

4. Згра да (ма га цин) - 859м2

Б. Објек ти из гра ђе ни без одо бре ња за град њу, ни  су

упи са ни у Ли сту не по крет но сти, а пре ма ге о  дет ском

сним ку по сто је ћи: 

на КП 551/1 као:

5. Стам бе ни обје кат (по моћ.) – 16 м²

и на КП 606/3

19. По моћ ни обје кат – 9 м²

22. Ма га цин – 150 м²

23. Ма га цин – 873 м²

24. Ма га цин – 188 м²

25. Ма га цин – 251 м²

26. Над стре шни ца – 71 м²

27. Ма га цин – 55 м²

2. По крет на имо ви на по спе ци фи ка ци ја ма:

- Спе ци фи ка ци је 1, 2, 3, и 4

165.527.973,60 33.105.595,00 

Це ли на 2

По слов ни 

про стор 

ПО СЛОВ НИ ПРО СТОР (Су те рен-по друм ске про сто -

ри је) у Пан че ву, ул. Змај Јо ви на 1, из гра ђен на к.п.

4070 КО Пан че во, укуп не по вр ши не 170,11 м2 , ко ји

се са сто ји из 4 про сто ри је и сте пе ни шта,  у стам бе ној

згра ди упи са ној у Лист не по крет но сти 16505 КО Пан -

че во ванк њи жно вла сни штво сте чај ног ду жни ка

3.674.376,60 734.875,00

Це ли на 3

По слов ни 

про стор 

ПО СЛОВ НИ ОБЈЕ КАТ – ¾ иде ал на су вла снич ка уде ла

на згра ди тр го ви не бр.1 („Ма га цин”), у Пан че ву, ул.

Му че нич ка 6, укуп не бру то по вр ши не 2032м², из гра -

ђе на на  кат. парц. 4118 КО Пан че во, упи са на у Лист

не по крет но сти 10932 КО Пан че во, из у зи ма ју ћи из це -

ли не објек та: јед но со бан стан по вр ши не 61 м², у при -

зе мљу згра де бр.1, број по себ ног де ла 6, упи сан у  Ли -

сту не по крет но сти 10932 КО Пан че во, стан бру то по -

вр ши не 79 м² ко ји ни је упи сан у Ли сту не по крет но сти

и стан бру то по вр ши не 33 м2 ко ји ни је упи сан у Ли сту

не по крет но сти, ко ји ста но ви ни су пред мет про да је.

На  згра ди бр.1, на ка та стар ској пар це ли бр. 4118 КО

Пан че во - У Г ли сту, број ли ста не по крет но сти 10932

КО Пан че во упи са но свој ство кул тур ног до бра-спо ме -

ник кул ту ре, на осно ву од лу ке Вла де Ре пу бли ке Ср би -

је (Сл.гла сник РС број 37 од 08.08.1997. го ди не)

7.009.200,00 1.401.840,00 
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СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре ла -
ци је по Ср би ји с ком -
би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, ку ти је,
фо ли ја за за шти ту на -
ме шта ја, 0-24, сва ког
да на и не де љом. Бес -
пла тан до ла зак и про -
це на по сла. Пла ћа ње
мо гу ће че ко ви ма и
пре ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com ,
www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (233688)

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.  (233688)

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. (233688)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро -
бе „Бом бон чић” – Бо -
рис – ком би ји ма, ка ми -
о ни ма, еки па рад ни ка,
мон та жа, де мон та жа,
па ко ва ње ства ри, ку ти -
је за па ко ва ње, фо ли ја
за за шти ту на ме шта ја.
Се ли те се без стре са!!!
Бо рис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-
boris.ser.rs.  (233688)

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.
(233688)

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.
(233688)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ку па ти ла и
ка на ли за ци је, за ме на
вир бли, ба те ри ја, вен -
ти ла и са ни та ри је, све
за во ду, 0-24. Пен зи о -
не ри ма по пуст, до ла -
зим од мах. 013/348-
139, 064/493-44-63,
061/317-26-33.
(233758)

РО ЛО НАЈ вам ну ди
по прав ку, уград њу: ро -
лет на, ве не ци ја не ра,
тра ка стих за ве са, ро ло-
ко мар ни ка, хар мо-вра -
та, туш-ка би на, ро ло-
че лич на за штит на вра -
та, тен да. Ми смо нај -
ква ли тет ни ји, нај јеф ти -
ни ји са нај ве ћом га -
ран ци јом, про ве ри те.
013/344-594, 
063/894-21-80.
(233757)

РО ЈАЛ МГ, ро лет не, ко -
мар ни ци, ве не ци ја не -
ри, све за ве се, тен де,
хар мо-вра та, ро ло-за -
шти та. 063/816-20-98,
013/351-498. 
(233714)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе
ка ми о ном, еки па рад -
ни ка, по вољ но. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117. 
(233834)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
про да ја по лов них,
елек три чар, ау то е лек -
три чар ра зних
уређајајa, мо бил них те -
ле фо на, ау то-пу ња ча.
063/800-01-96.
(233659)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе,
мо гућ ност хлад ња че, са
или без рад ни ка. Џа ја,
065/403-58-43.
(233614)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње су до пе ре, ку -
па ти ла, ка на ли за ци је,
за ме не, по прав ке.
013/331-657, 064/495-
77-59, 063/777-18-21.
(233665)

ДУ БИН СКО пра ње ау -
то мо би ла, по вољ но.
Да ча, 065/817-94-07.
(233614)

ПО ПРАВ КА бе ле тех -
ни ке, овла шће ни сер -
вис „Фри го Пе ђа”,
013/301-300, 063/771-
24-16. (233615)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва и ка -
ље вих пе ћи. 063/155-
85-95. (233572)

ДУ БИН СКО пра ње на -
ме шта ја у ва шем ста ну,
пра ње те пи ха, од воз,
до воз. 066/001-050,
063/329-464. (233595)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро -
бе ка ми о ном и ком би -
јем већ од 1.500 ди на -
ра. 0-24 са та. Ми смо
ту због вас. 064/334-
85-64, 063/811-98-32,
По по вић. (233296)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
кли ме, шпо ре те, бој ле -
ре, по пра вља мо ква ли -
тет но са га ран ци јом.
„Фри го тех ник”, 361-
361, 064/122-68-05. 

МА СА ЖА за леп ши пол.
064/069-72-45. (СМС)

БА КИ или де ки, ну ди -
мо љу бав, бри гу и па -
жњу као и фи нан сиј ску
по моћ за до сто јан стве -
ну ста рост. Бу ди те део
на ше по ро ди це. Та та и
две прин це зе. 
060/664-54-22.
(233830)

ШИ ША ЊЕ па са свих
ра са. Про фе си о нал но,
по вољ но. Пр во ши ша -
ње гра тис. 064/866-20-
89. (233548)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
цен тру Зла ти бо ра, по -
вољ но. 063/709-44-97.
(233791)ПАНЧЕВАЦ

ТУРИЗАМ

РАЗНО

УСЛУГЕ

ЈУ ЛИ ШКА ОМА СТА 
1948–2017.

пре ми ну ла је 6. ја ну а ра 

Тво ји нај ми ли ји: је тр ва ПА У ЛИ НА са си ном

РАЈ КОМ и ћер ком СНЕ ЖА НОМ и си но ви ма

СТРА ХИ ЊОМ и НЕ МА ЊОМ.

По ро ди ца СТА НИ СА ВЉЕ ВИЋ ВЛА ДА и ЛИ НА 

и ћер ке ТА ЊА и НА ТА ЛИ, МИР ЈА НА, МЕ ЛАН 

и ЖАН ЛУЈ
(152/233734)

По след њи по здрав се -

стри

ЈУЛ КИ 

ОМА СТА

од бра та АДА МА 

с по ро ди цом

(123/233709)

По след њи по здрав дра -

гој сна ји и стри ни

ЈУЛ КИ 

ОМА СТА

Од де ве ра АДА МА, 

је тр ве МАР КЕ, ЛИ ДИ ЈЕ

и ЖА КЛИ НЕ

с по ро ди цом

(140/233749)

Ту жни по здрав на шем дра гом су пру гу,

оцу и де ди

ЛА ЗА РУ ГАР ДИ НО ВАЧ КОМ

Ње го ви за у век: су пру га МИР ЈА НА, ћер ка

БИ ЉА НА, син ДРА ГАН, уну ци ИГОР, 

АН ДРЕ ЈА, АЛЕК САН ДАР, БО РИС 

и КА ТА РИ НА

(156/233783)

ЛА ЗАР ГАР ДИ НО ВАЧ КИ
По след њи по здрав дра гом бра ту за сву љу бав ко ју нам

је дао.

Се стра ЈЕ ЛЕ НА с по ро ди цом

(157/233783)

По след њи по здрав мај ци, ба би и све кр ви

РУ ЖИ ЦИ ФИ ЛИ ПО ВИЋ

пре ми ну лој 6. ја ну а ра 2017.

Си но ви ЂОР ЂЕ и ГО РАН, уну ци НА ТА ЛИ ЈА,

МИ ЛАН и БОГ ДАН и сна је СА ЊА и ИВА НА
(225/233863)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ24 Петак, 13. јануар 2017.

7. ја ну а ра 2017. за у век нас је на пу сти ла на ша дра га

ЈЕ ЛЕ НА ИВИЋ

Хва ла ти за не из мер ну бри жност и љу бав ко ју си нам не из мер но

пру жа ла.

С љу ба вљу и по што ва њем: ћер ка ВЕ СНА, сна ја СВЕ ТЛА НА, унук

НЕ МА ЊА, уну ке МА РИ НА, МИ ЛИ ЦА и СА ШКА с по ро ди ца ма

(170/233796)

ЉИ ЉА НА ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

По след њи по здрав од оца РА ДЕН КА и бра та ЗЛАТ КА

с по ро ди цом

(196/233827)

ЉИ ЉА НА ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

По след њи по здрав се стри Љи љи од се стре ВЕ РЕ 

и зе та ИВИ ЦЕ с по ро ди цом

(197/233821)

ЉИ ЉА НА 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

По след њи по здрав од

за о ве НЕ НЕ, зе та 

ТО МЕ, НА НЕ 

и ДРА ГА НЕ 

с по ро ди цом

(198/233827)

ЉИ ЉА НА 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

По след њи по здрав од

за о ве РА ДЕ 

с по ро ди цом

(199/233827)

ЉИ ЉА НА 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

По след њи по здрав

снај ки од де ве ра 

РА ДЕ ТА с по ро ди цом

(200/233827)

ЉИ ЉА НА 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

По след њи по здрав од

за о ве СТО ЈЕ 

с по ро ди цом

(201/233827)

ЉИ ЉА НА 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

Во ље ни ни кад не уми -

ру!

Од је тр ве СТО ЈЕ 

с по ро ди цом

(202/23381)

10. ја ну а ра 2017. пре ми ну ла је на ша дра га

ЉИ ЉА НА ГВО ЗДЕ НО ВИЋ
23. XI 1949 – 10. I 2017.

Уте хе не ма, за бо рав не по сто ји, по сто је

са мо су зе и бол.

Ожа ло шће ни: су пруг НИ КО ЛА, унук 

НИ КО ЛА, ћер ка БИ ЉА и зет БО БАН

(203/233827)

По след њи по здрав мо јој дра гој и во ље ној снај ки 

ЉИ ЉИ ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

од де ве ра ЉУ БЕ, снај ке ЈО ВАН КЕ и СЛА ВИ ЦЕ с по ро ди цом

(205/233834)

ЉИ ЉА НА 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

По след њи по здрав с по -

што ва њем и ту гом.

Је тр ва ЈО ВАН КА 

с по ро ди цом

(216/233848)

ГО РАН ПЕ ЈИЋ

За јед но смо од ра сли, из ми ло ште те у де -

тињ ству зва ли „Смо ле”.

Ни ка да те не ће за бо ра ви ти: ПРЕ МИЛ,

КЛИ ЊА, СА ВИЋ, ДА ГИ ШВА БА, ЦО КИ,

ГОЈ КО, ДЕ БА, ДЕ ЛЕ, ТРИФ КЕ, МА ТА, 

СЕ СА, НЕ НА и РА ДЕН КА

(105/233683)

Са ве сно оба вља ју ћи сво је ак тив но сти у по го ну Кар ба ми да, 4. ја ну -

а ра је тра гич но окон чао свој жи вот наш  ко ле га

ГО РАН ПЕ ЈИЋ
Сво јим од но сом пре ма по слу и сви ма у „Азо та ри” за слу же но ћеш

оста ти у се ћа њу као ве ли ки чо век и ко ле га.

Син ди кат смен ских и про из вод них рад ни ка „Азо та ре”

(84/233647)

ГО РАН ПЕ ЈИЋ

СМО КИ

1964–2017.

Ле по је би ло по зна ва ти

те и дру жи ти се с то бом.

Здра во – ви ди мо се.

ЈАН КО с по ро ди цом

(103/233678)

По след њи по здрав бра ту

ГО РА НУ 

ПЕ ЈИ ЋУ

Успо ме ну на те бе чу ва -

ће мо у ср ци ма.

Се стра СНЕ ЖА НА 

и зет ВЛАТ КО

(106/233684)

ГО РАН ПЕ ЈИЋ

Во ље ни ни кад не уми -

ру, веч но жи ве у на шим

ср ци ма и ми сли ма.

Ујак ЗДРАВ КО, брат 

ГО РАН, сна ја 

ДА НИ ЈЕ ЛА и бра та нац

МИ ЛОШ

(107/2336383)

По след њи по здрав

ГО РА НУ ПЕ ЈИ ЋУ 

СМО ЛЕ ТУ

од ко ле га из „Кар ба ми да”
(109/233686)

Смо ле, не ка те ан ђе ли

чу ва ју

ГО РАН ПЕ ЈИЋ

По след њи по здрав од

ТА ФЕ с по ро ди цом

(112/2336929

ГО РАН ПЕ ЈИЋ
Увек си био и оста ћеш део нас.

Твој брат МУЈ КЕ, БИ ЉА НА, ЗО РА НА, СЛО БО ДАН 

и отац ЈЕ ЛЕН КО

(119/233703)

По след њи по здрав ко ле ги

ГО РА НУ ПЕ ЈИ ЋУ СМО ЛЕ ТУ
Ко ле ге из сме не: СЛА ВИ ША, СПА ЛЕ, ПИК СИ, 

СТАН КО, ДА ЛИ БОР и ДА НИ ЛО

(108/233685)

По след њи по здрав ком -

ши ји

ПЕ ТРУ 

РИ ЛУ 

ПЕ ЦИ

од ком ши ја у. В. 

Вла хо ви ћа бр. 15

(163/233784)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
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.

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

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

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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ЈУ ЛИ ШКА ОМА СТА
1948–2017.

пре ми ну ла 6. ја ну а ра 2017.

Ожа ло шће ни: си но ви ЈО ЗЕФ и РИ ЧАРД, снај ка

ЈА РО СЛА ВА, уну ци НА ТА ША и ИГОР
(151/1233774)

По след њи по здрав де -

ве ру и стри цу

ЛА ЗА РУ 

ГАР ДИ НО ВАЧ КОМ

По ро ди це 

ГАР ДИ НО ВАЧ КИ 

и ПЕ ЈО СКИ

(131/233728)

По след њи по здрав

ЛА ЗА РУ 
ГАР ДИ НО ВАЧ КОМ

од по ро ди це 
ЗЛАТ КО ВИЋ

(13/233535)

10. ја ну а ра 2017. го ди не на пу стио нас је наш во ље ни

отац, су пруг и де да

МИ ЛИ ВОЈ МИ ЛЕ ЂОР ЂЕ ВИЋ
сли кар

На ша ту га ве ли ка је као тво је сли ке ба нат ске рав ни це са

уз диг ну тим тор ње ви ма пра во слав них цр ка ва, ко је ево и

са да зво не за твој спо кој у бо љем све ту.

Тво ји нај ми ли ји: си но ви СТЕ ФАН и МИ ЛОШ, 

ћер ка ДУ ШАН КА, зет БО ШКО, унук ЛА ЗАР 

и су пру га СЛА ЂА НА
(158/233782)

По след њи по здрав ку му, те чи и зе ту

МИ ЛИ ВО ЈУ МИ ЛЕ ТУ

ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ
сли ка ру

Се ћа ће мо те се по тво јој до бр о ти и ве ли ко ду -

шно сти.

По чи вај у ми ру.

КА ТИ ЦА, СО ФИ ЈА, ЛУ КА и ЉИ ЉА НА ТО МИЋ
(160/2337829

По след њи по здрав на шем дра гом си ну, уну ку и бра ту

ВЛА ДИ МИ РУ БИ СА КУ
1998–2016.

Ти ћеш би ти и оста ти јед но од нај див ни јих и нај ми ли јих

би ћа ко је смо по зна ва ли. Свет без те бе не ће би ти исти.

Ожа ло шће ни ро ди те љи АН КА и ЂЕРЂ, ба ке 

ВУ КО СА ВА и ИБОЈ КА, де да ГЕР ГЕЉ,

се стре СВЕ ТЛА НА, ЈУ ЛИ ЈА НА и ЈО ВА НА 

и брат АЛЕК САН ДАР
(63/233622)

По след њи по здрав дра -

гом ку му и до бр ом чо -

ве ку

МИ ЛИ ВО ЈУ

МИ ЛЕ ТУ 

ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ

од ку мо ва: КА ТА РИ НЕ,

МА ЈЕ и МИ ЋЕ

(207/233839)

По след њи по здрав во ље ном бра ту

МИ ЛИ ВО ЈУ МИ ЛЕ ТУ 

ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ
сли ка ру

Дра ги бра те, ту га је ве ли ка баш као што

си и ти био.

По чи вај у ми ру.

Тво ја се стра при ма ба ле ри на ВИ ШЊА

ЂОР ЂЕ ВИЋ

(159/233783)

По след њи по здрав су пру зи и мај ци

НА ДИ МА ЛЕ ТИЋ
1962–2017.

Увек ће мо те се се ћа ти јер си има ла бес -

крај ну љу бав за све нас.

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

Су пруг ЗО РАН, син СТЕ ФАН 

и ћер ка ЛИ ДИ ЈА

(240/2338829

Дра га на ша

НА ДО

Оста ћеш у на шим ср ци ма и нај леп шем се ћа њу.

Хва ла ти што си нас во ле ла.

Тво ји: ЦА ЛЕ, ЈЕ ЛЕ НА, МАР КО, ЕМА и ЛЕ ОН
(243/233888)

По след њи по здрав

НА ДИ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

ЗО РИ ЦА, НЕ БОЈ ША,

ДЕ ЈАН, ЦА ЦА, 

ДРА ГА НА и НИ КО ЛА

(244/233889)

По след њи по здрав сна ји

НА ДИ

По чи вај у ми ру.

Све кр ва МА РИ ЈА 

и све кар ПЕ ТАР

(245/233888)

НА ДА 

МА ЛЕ ТИЋ

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти ни пре жа ли ти.

Се стре ДУ ДА 

и БРАН КА 

с по ро ди ца ма

(250/233895)

По след њи по здрав дра -

гој

НА ДИ

од ку ма ЂУ КЕ, ЦА ЈЕ,

БО КИ ЈА и СА ЛЕ ТА

(239/233880)

По след њи по здрав дра гој мај ци и ба ки

од ћер ке ДА НИ ЈЕ ЛЕ, зе та ДА ЛИ БО РА 

и уну ка ВУ КА

(241/233882)

По след њи по здрав истин ској ле ген ди

МИ ЛЕ ТУ ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ

од бив ших за по сле них у „Та миш Хлад ња чи” 

и МИ ЛЕН КА ИВИ ЋА с по ро ди цом
(252/ф-7-2017)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

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

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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1. ја ну а ра  2017. го ди не пре ми нуо је мој су пруг

РАЈ КО Р. ПЕ ТРО ВИЋ
1932–2017.

За хвал на сам ти на за јед нич ком жи во ту ко ји смо про жи ве ли у

сло зи, по што ва њу и љу ба ви. Не ћу те за бо ра ви ти.

Тво ја су пру га СЕ КА

(69/233630)

Наш во ље ни отац, све кар и де да

РАЈ КО Р. ПЕ ТРО ВИЋ
1932–2017.

пре ми нуо је 1. ја ну а ра 2017.

Опро сти ли смо се од ње га 6. ја ну а ра 2017.

Во ле те: син ЗО РАН, сна ја СВЕ ТЛА НА и уну ци ГА ЛА и МЛА ДЕН

(70/233630)

По след ње збо гом во ље ном оцу и де ди

РАЈ КУ Р. ПЕ ТРО ВИ ЋУ

од кће р ке ЗО РИ ЦЕ и уну ка ЕДЕ и АЛЕК САН ДРЕ

(71/233630)

На шег во ље ног су пру га, оца и де ду, на шег бри жног учи те ља

РАЈ КА Р. ПЕ ТРО ВИ ЋА
1932–2017.

из гу би ли смо 1. ја ну а ра 2017.

До веч не ку ће ис пра ти ли смо га 6. ја ну а ра 2017.

С љу ба вљу ње го ви нај ми ли ји

(72/233630)

1. ја ну а ра 2017. пре ста ло је да ку ца ср це на ше

ма ме

ЉУ БИ ЦЕ ДО МА ЗЕ ТОВ СКИ
1932–2017.

Веч но ће мо те пам ти ти и чу ва ти у на шим ср ци ма. 

По чи вај у ми ру. Не ка ти је ла ка зе мља.

Си но ви ЖИ ВАН и ДРА ГАН и ћер ка ЈА ГО ДА 

с по ро ди ца ма
(95/233670)

По след њи по здрав 

ЉУ БИ ЦИ
Веч но ћеш жи ве ти у на -

шим ср ци ма и ми сли ма.

Син ЖИ ВАН, сна ја 

ЗО РА НА, уну ци 

НЕ МА ЊА, АН ДРИ ЈА 

и ИВА НА и зет 

ВЛА ДИ МИР и пра у ну ка

ТЕ О ДО РА

(96/233670)

По след њи по здрав

ЉУ БИ ЦИ

Во ље ни ни ка да не уми ру.

По чи вај у ми ру.

Син ДРА ГАН, сна ја

ЖЕЉ КА и унук УРОШ

(97/233670)

По след њи по здрав

ЉУ БИ ЦИ

Оста је веч на ту га за то -

бом. 

За у век ћеш нам не до -

ста ја ти.

Ћер ка ЈА ГО ДА, зет 

МИ О ДРАГ, унук ИГОР

и уну ка НА ТА ША

(98/233670)

По след њи по здрав оцу

и де ди

ВЛА ДИ СЛА ВУ

БА БИН ЦУ 

ЛА ЦИ ЈУ

од ћер ке ЈЕ ЛЕ НЕ, 

уну ка КРИ СТИ ЈА НА 

с по ро ди цом и СТАН КА

(100/233673)

По след њи по здрав оцу

и све кру

ВЛА ДИ СЛА ВУ

БА БИН ЦУ 

ЛА ЦИ ЈУ

од си на РУ ДИ ЈА 

и сна је ЗО КЕ

(101/233673)

По след њи по здрав оцу

и де ди

ВЛА ДИ СЛА ВУ

БА БИН ЦУ 

ЛА ЦИ ЈУ
од ћер ке МИ ЛЕ, 

уну ча ди НЕ НЕ, НЕ ШЕ

и ЖЕЉ КА 

с по ро ди ца ма

(102/233673)

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

на ша мај ка

МЕ ЛА НИ ЈА ЋУР ЧИН
рођ. Бар јак та ре вић

из Пан че ва

пре ми ну ла 4. ја ну а ра 2017.

Си но ви ДУ ШАН и БО РИ ВОЈ, сна је 

БО ЈА НА и АЛЕК САН ДРА те уну ци 

АЛЕК САН ДРА, МИ ЛАН, МИ ЛА НА 

и АЛЕК САН ДАР

(137/233736)

По след њи по здрав дра -

гој про фе сор ки

МЕ ЛА НИ ЈИ
СВЕ ТЛА НА 

ТИ СИ НО ВИЋ
(142/233755)

По след њи по здрав на -

шој дра гој

МЕ ЛА НИ ЈИ

ЋУР ЧИН

С љу ба вљу 

и по што ва њем 

по ро ди ца 

НА ДР ЉАН СКИ

(154/233779)

По след њи по здрав ку му

ВЛА ДИ СЛА ВУ ЛА ЦИ ЈУ 

БА БИН ЦУ

По ро ди ца ЈЕФ ТИЋ
(161/233784)

МЕ ЛА НИ ЈА ЋУР ЧИН

По ро ди ци Ћур чин искре но са у че шће због ве ли -

ког гу бит ка.

По ро ди ца ШУЊ КИЋ
(183/233815)

С по што ва њем опра шта мо се од 

МЕ ЛА НИ ЈЕ 

ЋУР ЧИН

По ро ди ца МАР ТИ НО ВИЋ
(192/233821)

Мо јој ба ки

МЕ ЛА НИ ЈИ ЋУР ЧИН
Au fond de mon coeur

Тво ја МИ ЛА НА

(193/233821)

По след њи по здрав

МЕ ЛА НИ ЈИ

од др КО ЛУН ЏИЋ с по ро ди цом
(230/233867)

По след њи по здрав дра -

гој раз ред ној

МЕ ЛА НИ ЈИ

ЋУР ЧИН

Пам ти ће мо Вас по по -

све ће но сти, струч но сти,

пр о фе си о нал но сти, ве -

ли кој љу ба ви пре ма

свом по слу.

Пре во ди лач ко оде ље ње

Гим на зи је „Урош 

Пре дић”, ге не ра ци ја

1980/1982.

(249/233894)
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8. ја ну а ра 2017. го ди не пре ми нуо је наш дра ги отац

БО ЖИ ДАР КО ВА ЧЕ ВИЋ
1926–2017.

С по што ва њем и љу ба вљу се ћа ће га се син РА ДЕ, ћер ке

РАД МИ ЛА и ЈЕ ЛЕН КА, сна ја ЈО ВАН КА  

и уну ке АНА СТА СЈА, ИВОН и НИ КОЛ
(93/233668)

4. ја ну а ра 2017. на пу стио нас је наш во ље ни

ВЛА ДИ СЛАВ БА БИ НАЦ ЛА ЦИ
Ожа ло шће на по ро ди ца: син РУ ДОЛФ, сна ја ЗО РИ ЦА,

ћер ке МИ ЛЕ СА и ЈЕ ЛЕ НА с по ро ди ца ма и уну ци 
с по ро ди ца ма

(99/233673)

МИ НО ДО РА ПЕ КУ РАР
1968–2017.

Би ла си осо ба ве ли ког ср ца јер си зна ла во ле ти, да ва ти и опра шта ти.

Реч хва ла је ма ло на спрам оног што ми ду гу је мо те би и тво јим де -

ли ма.

На ша исти на је бол на и те шка, јер твој жи вот не ста де у тре ну.

По сто ји не што што ни ка да умре ти не ће, а то је љу бав, по нос и се -

ћа ње на те бе.

По след њи по здрав дра гој Ми ни од ко лек ти ва „Ко ра ла”

(132/233719)

МИ НО ДО РА ПЕ КУ РАР

Искре но са у че шће по ро ди ци Пе ку рар.

Ко лек тив д. о. о. „КУТ КО”

(164/Ф-2/2017)

По след њи по здрав

МИ НО ДО РИ
од дру га НЕ НА ДА 

с по ро ди цом

(165/233787)

По след њи по здрав дра -

гој

МИ НИ

СА ЛЕ и ДАР КО

(236/233876)

По след њи по здрав дра -

гој 

МИ НИ

СА ЛЕ, ГО ЦА, 

СИ МО НА и ИГОР

(237/233876)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо  род би ну и при ја те ље да је 10.

ја ну а ра 2017. го ди не, у 81 го ди ни пре ми нуо наш дра ги

ПЕ ТАР МАР ЈА НО ВИЋ
1935–2017.

Са хра на ће би ти оба вље на 13. ја ну а ра 2017, у 14 са ти, на Но вом

гро бљу у Пан че ву

Ожа ло шће ни: су пру га ЖИ ЖА, син ПА ВЛЕ, сна ја МА РИ ЈА, уну ци

МИ ЛИ ЦА, ПЕ ТАР и МАР КО, као и оста ла род би на и при ја те љи

(155/233780)

По след њи по здрав дра гој мај ци и ба ки

ДОН КИ АЛЕК СИЋ
1938–2017.

Не по сто је ре чи ко ји ма би опи са ла ту гу и пра зни -

ну у ду ши. За тво ри ла си очи, бо ла ви ше не ма.

Ни кад не ћеш би ти за бо ра вље на, за у век ћеш

оста ти у на шим ср ци ма.

Тво ја ћер ка ЉИ ЉА НА, зет ЗО РАН, уну ке 

ЈЕ ЛЕ НА и ИВА НА и пра у ну чи ћи
(221/233868)

9. ја ну а ра, у 94. го ди ни пре ми нуо је

ПА ВЛЕ ЂУ КИЋ
про фе сор у пен зи ји

Са хра на ће се оба ви ти у пе так, 13. ја ну а ра, у 14
са ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни брат НИ ЏА
Ба ћо, био си по нос по ро ди це Слав ка и Це це Ђу -
кић, по нос Љи ља ко вих и мој. Во лео сам те и по -
што вао, био си мој ста ри ји брат.

НИ КО ЛА
(227/233865)

С ту гом и се том оба ве шта ва мо при ја те ље да је наш
дра ги стриц

ПА ВЛЕ ЂУ КИЋ
пре ми нуо 9. ја ну а ра 2017. Са хра на ће се оба ви ти у пе так 13. ја -
ну а ра, у 14 са ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: бра ту чад ПАВ КА и НА ДА с по ро ди цом
(228/233865)

По след њи по здрав де да

ПА ЈИ

од уну ке ЈО ВА НЕ, зе та

АЦЕ и пра у ну ке АНЕ

(229/233865)

По след њи по здрав дра гој дру га ри ци

ЗО РИ КР СТИЋ

од ЦА ЦЕ, АНЕ, ВЕ РЕ, СНЕ ЖЕ и СО ЊЕ
(91/233664)

28. де цем бра 2016. у Ло -

зни ци пре ми ну ла је на -

ша

ДРА ГА 

ПА ВЛО ВИЋ

1929–2016.

Са хра ње на је у по ро -

дич ној гроб ни ци у Гор -

њем До бри ћу.

Ожа ло шће ни: кће р ка

ЦИ ЦА, зет РА ЦО, уну ци

НЕ НАД и НЕ ДА

с по ро ди цом

(238/233879)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
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.

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

По след њи по здрав 

МИ НО ДО РИ

од по ро ди це 

КР ЧА ДИ НАЦ

(254/4695)

По след њи по здрав

МИ НО ДО РИ

од ком па ни је Weifert

(255/4695)
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И да ље си си ла од чо ве ка, у гла ви и да ље од зва ња ка ко пу цаш од

сме ха.

МЕКИ

Де ли је Омо љи ца

(40/233573)

По след њи по здрав 

ЂО КИ 

ЈАН КО ВИ ЋУ

1945–2016.

Био си с на ма ка да нам

је тре бао отац и де да.

По што ва ли смо те до

кра ја твог жи во та и за -

хвал ни за све ле пе тре -

нут ке то ком на шег за -

јед нич ког жи во та.

Тво ји нај ми ли ји

(41/233574)

По сле ду ге бо ле сти пре ми нуо је наш во ље ни

МИ ХАЉ КЛИН КО
1943–2016.

Са хра на је оба вље на 5. ја ну а ра 2017. на Но вом

гро бљу у Пан че ву.

Са ду бо ким бо лом у ср цу и ду ши тво ји нај ми ли ји.

Су пру га АНУ ШКА
(56/233596)

По што ва ном

МИ ХА ЉУ КЛИН КУ
По след њи по здрав од

по ро ди це ЛО ВАС

(57/23359

КО ВИЉ КА ПЕ ТРОВСКИ
1930–2016.

По след њи по здрав дра гој мај ци од си на

МИ РО СЛА ВА, сна је МИР ЈА НЕ, уну ке

АЊЕ, сна је ЦИ ЦЕ, уну ка МИ РО СЛА ВА,

сна је ОЛИ ВЕ РЕ, МИ КИ ЦЕ и ЉУ БЕ

(58/233602)

ЗО РАН 

АША НИН

Би ћеш за у век у на шим

ср ци ма и ми сли ма.

Твоја по ро ди ца: су пру га

ЈУ ЛИ ЈА НА, ћер ке 

СО ФИ ЈА и ЈА НА и син

МИ ЛОШ

(73/233632)

По след њи по здрав нај-

бољем течи

ЗО РА НУ

ВЛАДИМИР

са родитељима

МИРЈАНОМ и

ДРАГОМИРОМ 

КО КА НО ВИЋ
(74/233632)

ЗО РАН 

АША НИН 

МЕ СЕЦ

Ту га у ср цу и су за у

очи ма, за у век.

Брат ГО РАН, сна ја 

ДА НИ ЈЕ ЛА и бра та ни це

МИ ЛИ ЦА и ЈЕ ЛЕ НА

(75/233632)

По след њи по здрав си ну

ЗО РА НУ 

АША НИ НУ

Ожа ло шће ни

отац ЛА КИЋ

(76/233632)

По след њи по здрав дра -

гом 

МИ ХА ЉУ

КЛИН КУ

Од бра та АДА МА 

и се стре МА РИ ЈЕ 

с по ро ди ца ма

(80/233639

Све што ра сте, ста ло је да ра сте, све што цве та, ста ло је

да цве та

МЕ КИ
Са мо ту га, ту га до не ба.

Ком ши ја ЂУ РА с по ро ди цом

(110/233690)

По след њи по здрав на -

шој дра гој учи те љи ци

АЛЕК САН ДРИ

ПЕ ТРО ВИЋ

од ње ног раз ре да III-1

са ро ди те љи ма

(104/233681)

По след њи по здрав ку ми

АЛЕК СИ

од ЗО РА НА КО СА
(120/233708)

По след њи по здрав дра гој

АЛЕК СИ

од ко лек ти ва Пар фи ме ри је „Ал фа”

(121/233705)

Во ље ној

АЛЕК САН ДРИ

ПЕ ТРО ВИЋ

Ни кад те не ће 

за бо ра ви ти по ро ди ца

ЦВЕ ТА НО ВИЋ

(86/233655)

По след њи по здрав во -

ље ном су пру гу

МИ ЛИ ЈИ 

МИ ЛЕН ТИ ЈЕ ВИ ЋУ

16. II 1951 – 31. XII 2016.

За у век ћеш оста ти у мо -

јим ми сли ма и ср цу.

Су пруга СЛА ВИ ЦА 

и та шта СО ФИ НА

(46/233579)

Дра ги та та

МИ ЛИ ЈА МИ ЛЕН ТИ ЈЕ ВИЋ
16. II 1951 – 31. XII 2016.

С љу ба вљу и ту гом у ср ци ма чу ва мо нај леп ше

успо ме не на те бе. Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Тво ји нај ми ли ји: син ДЕ ЈАН, сна ја ЗО РИ ЦА,

уну ци ДЕ ЈА НА и ЛА ЗА
(47/233580)

Дра ги та та

МИ ЛИ ЈА 

МИ ЛЕН ТИ ЈЕ ВИЋ
Ни све су зе све та, ни

све ре чи уте хе не мо гу

да убла же бол ко ју осе -

ћа мо.

За у век тво ји: ћер ка

СВЕ ТЛА НА и унук

АЛЕК СА

(48/233581)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље да је 31. де цем бра 2016, у 83. го ди ни

пре ми ну ла на ша бај ка

МА РИ ЦА РА ДО ЧАЈ
Ожа ло шће ни: су пруг НИ КО ЛА, син ФРА ЊА,

ћер ка АНА, зет МА ТА, се стра ЕВИ ЦА 

и уну ци СА ЊА, ИВА НА, ВЕ СНА, МА РИ ЈА, 

КА ТА РИ НА и ПЕ ТАР
(25/233552

По след њи по здрав дра гој бај ки

МА РИ ЦИ РА ДО ЧАЈ
Не ка те ан ђе ли чу ва ју!

По ро ди ца ЧИ ВЉА КУ

(26/233553)

По след њи по здрав на шој

СА ШКИ
1967–2017.

Не у те шно бо ли... Увек ћеш би ти део нас...
МА ТЕ ЈА, МАЈ ДА и ДРА ГА НА

(234/233873)

По след њи по здрав при -

ја те љи ци

СА ШКИ

1967–2017.

Не до ста јеш...

Тво ји: СТЕ ФАН, 

ВЛА ДА, ЈЕ РЕ МА 

и ГО ЦА

(235/233873)

По след њи по здрав

ЗО РА НУ АША НИ НУ
1971–2017.

од ко ле га из ЈКП „Хи ги је на” Пан че во

(248/ф-5/2017)

Не из мер но нас је рас ту жи ла вест о нео че ки ва -
ној смр ти на шег

АЛЕК САН ДРА ТО МИ ЋА СА ШКА
1948–2016.

Мој дра ги бра тић из не на да је пре ми нуо у За гре -
бу, 27. де цем бра 2016. го ди не. Пре ви ше смо да -
ле ко и мно го смо ту жни што не мо же мо до ћи да
те ис пра ти мо на твој по след њи пут. За у век ћеш
оста ти у на шим ср ци ма.

С љу ба вљу и бо лом тво ја тет ка МИ ЛЕ НА 
и се стра ЈА СМИ НА с по ро ди цом из Ка на де

(5/233513)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
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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29. де цем бра 2016. го ди не пре ми ну ла је на ша во ље на

МА РА СМИ ЉА НИЋ
рођ. Ми ле у снић

1930–2016.

По след њи по здрав на шој ба ка Ма ри, хва ла ти за сву љу бав, па жњу и

то пли ну ко ју си нам пру жи ла.

По но сни смо што смо те има ли. 

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

Син ДРА ГАН, сна ја НЕ ВЕН КА, уну ци ОГ ЊАН  и СР ЂАН, 

сна је АНИ ТА и ТА ЊА, пра у ну ци ВУК, ЛА НА, ЛЕН КА и ПЕ ТРА
(29/233557)

На шој дра гој при ји

МА РИ СМИ ЉА НИЋ

по след њи по здрав и за хвал ност за осмех до бро -

до шли це ко јим нас је са че ки ва ла на вра ти ма

сво га до ма.

При ја тељ ДУ ШАН МА ГЛОВ с по ро ди цом
(30/233557)

По след њи по здрав ба ка

МА РИ

од при ја те ља  ЖУ ПАН

и МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ

(31/233558)

28. де цем бра 2016. пре ми нуо је мој во ље ни брат

МИ О ДРАГ ЈО ВИЋ ДА ЦА
Не ка те на ше ми сли за гр ле, не ка те на ше су зе

по љу бе.

Не ка те у ти ши ни веч ног ми ра пра ти на ша бес -

крај на љу бав

По чи вај у ми ру, не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ожа ло шће ни: се стра МИ РА ЈО ВИ ЧИЋ, зет ЈО ЛЕ,

се стри ћи НЕ НАД и ПРЕ ДРАГ с по ро ди ца ма
(42/233576)

По след њи по здрав дра -

гом уј ки

ДА ЦИ

Се стрић ПРЕ ДРАГ 

са су пру гом ТА ЊОМ

(43/233576)

Ту жан сам због смр ти мо је се стре

МА РЕ СМИ ЉА НИЋ

пре ми ну ле 29. де цем бра 2016, са у че ству -

ју ћи у бо лу ње не по ро ди це Сми ља нић.

По чи вај у ми ру по ред свог су пру га ГОЈ КА

Брат БРАН КО МИ ЛЕ У СНИЋ с по ро ди цом

(45/23357

МА РА 

СМИ ЉА НИЋ

По след њи по здрав ба ка

Ма ри од по ро ди це

ВЛАЈ КО ВИЋ

(89233662)

Наш дра ги

МИ ЛО РАД ЛУ КИЋ
1945–2017.

Из не на да нас је на пу стио. 

Успо ме ну на ње го ву ве дри ну чу ва ће ње го ви нај -

ми ли ји.

Су пру га СЛО БО ДАН КА и ћер ке БИ СЕР КА 

и МА РИ ЈА НА с по ро ди ца ма
(49/233589

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

ЛУ ЛЕ ТУ

од пен зи о не ра ПЕНГ-a

(94/233669)

По след њи по здрав дру гу

МИ О ДРА ГУ 

ЈО ВИ ЋУ ДА ЦИ
МИ ЛЕН КО, 

РЕ СИ МЛИЋ, ВУ ЈО ВИЋ,

ДУ ЛЕ, МИ РА, БА ТА,

ТА ЛИ ЈАН, ДРА ГАН ЧЕ,

АЛА МУ ЊА, ЗЕ КА, 

МА РЕ, РУ ПА, БР ЦА

и ВЛА ЈА СЕ КУ ЛИЋ

(33/233562)

Осе ти ти љу бав, па жњу,

бри гу од на ше тет ке

МА РЕ 
СМИ ЉА НИЋ

Би ла је част и при ви ле -
ги ја. Се ћа ње на њу тра -
ја ће док је нас – по ро -

ди це ПЕ ЋА НАЦ: 
ДРА ГАН, РАД МИ ЛА,

МИР КО и ЂОР ЂЕ

(138/233737)

ЉУ БИ ЦА

ШЕ РЕР

30. XI 1925 – 3. I 2017.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: син

ИЛИ ЈА, сна ја ВЕ РА,

унук СР ЂАН 

с по ро ди цом и уну ка

ЗО РИ ЦА с по ро ди цом

(14/233357)

ЉУ БИ ЦА 

ШЕ РЕР

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: кћи 

ЂУР ЂЕВ КА, зет ЂУ РА,

уну ци ЗО РАН 

с по ро ди цом, ДРА ГАН 

с по ро ди цом 

и уну ка СА ЊА

(15/233537)

По след њи по здрав на -

шем та ти и де ди

ЉУ БО МИ РУ

НИН КО ВИ ЋУ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма. По чи вај у

ми ру.

Тво ји нај ми ли ји

(148/233770)

По след њи по здрав

од сва сти ке ДРА ГИ ЦЕ 

с по ро ди цом

(149/233770)

За спа ла је на ша дра га мај ка

МА РИ НА ПА ВЛОВ
1927–2017.

Тво ји нај ми ли ји: ЉИ ШКА, РЕ НА ТА, БРАН КО, 
МА РИ НА и НИ КО ЛА

(167/233793)

Дра га мај ка

МА РИ НА 

ПА ВЛОВ

1927–2017.

Сва ки тре ну так мог жи -

во та обо га ти ла си сво -

јом не из мер ном љу ба -

вљу. 

Тво ја РЕ НИ

(168/233793)

14. ја ну а ра, у 11 са ти,

обе ле жи ће мо го ди шњи -

цу смр ти

ЈЕ ЛЕ НЕ 

ВИ ЛО ТИЋ

Ћер ка ВЕ СНА 

с по ро ди цом

(124/233710)

По след њи по здрав на -

шем ком ши ји

СВЕ ТИ СЛА ВУ

ВУЧ КО ВИ ЋУ

од ста на ра згра де у

Ули ци Д. Пе тро ви ћа

Ша не та 5

(128/233713)

По след њи по здрав 

ЉУ БО МИ РУ 
НИН КО ВИ ЋУ

ПРИ КИ
од по ро ди це 

ВУ КА ДИ НО ВИЋ
(218/233852)
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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

С ве ли ком ту гом и бо лом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је

из не на да пре ми нуо наш во ље ни су пруг, отац и де да

ВЕ СЕ ЛИН ТА НА СИ ЈЕ ВИЋ
1948–2017.

Са хра на је оба вље на 9. ја ну а ра на Пра во слав ном гро бљу у Стар че ву.

Хва ла ти за то пли ну ко јом си ис пу ња вао на ше жи во те. 

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га ДЕ СА, ћер ке ДРА ГА НА и СУ ЗА НА 

с по ро ди ца ма

(174/233800)

По след њи по здрав на шем во ље ном та ти и де ки

ВЕ СИ

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ја ћер ка СУ ЗА НА, зет ДА МИР 

и уну ка НИ КО ЛИ НА
(175/233801)

По след њи по здрав на шем во ље ном та ти и де ки

ВЕ СИ

За у век  ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји: ћер ка ДРА ГА НА, зет ЗВОН КО

и уну ци АЛЕК СА и СТЕ ФАН
(176/233802)

По след њи по здрав стри -

цу

ВЕ СЕ ЛИ НУ

од си нов ца 

СЛО БО ДА НА 

с по ро ди цом

(177/233802)

По след њи по здрав на шем дра гом зе ту

ВЕ СЕ ЛИ НУ

од ДО БРИ НА, АРАН КЕ и МИ ШЕ ЛЕ

(178/233803)

По след њи по здрав на -

шем дра гом при ја те љу

ВЕ СИ

од НАЈ ДА НА и МИЦ КЕ

(179/233804)

По след њи по здрав на -

шем ком ши ји

ВЕ СЕ ЛИ НУ

од ста на ра из ула за у

Сте ва на Шу пљик ца 157

(180/2338059

Дра гом уја ку

ВЕ СЕ ЛИ НУ ТА НА СИ ЈЕ ВИ ЋУ ВЕ СИ
Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

СА ША, ВЕ РИ ЦА, МИ ЛОШ и МИР ЈА НА с по ро ди цом

(181/233809)

По след њи по здрав мом

во ље ном при ја те љу

ВЕ СИ

од при је ВЕ РЕ.

По чи вај у ми ру!

(182/233807)

По што ва ном и во ље ном су пру гу

ВЕ СЕ ЛИ НУ

Био си мо ја сна га и по нос. Ве ли ко ти хва ла на

све му. 

С љу ба вљу у ср цу се ћа ћу се твог до брог ли ка и

чу ва ти успо ме ну на те бе.

Тво ја су пру га ДЕ СА
(191/233819)

Наш дра ги

СТЕ ВАН РА НИ СА ВЉЕ ВИЋ
1924 – 6. I 2017.

Био је наш по нос, ра дост и по др шка.

Усре ћио нас је сво јом љу ба вљу и по све ће -

но шћу.

С по што ва њем, пу но љу ба ви и ту ге: ћер ка

ЉИ ЉА НА, зет МИ ЛАН, унук МЛА ДЕН,

сна ја ИВА НА, пра у ну ци СТРА ХИ ЊА 

и СТЕ ФАН

(90/2333363)

ТИ ХО МИР БЕ ЛИЋ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Син ЗО РАН, сна ја ЈЕ ЛИ ЦА и уну ке САН ДРА и ИВА НА

(116/233697)

На ша дра га

СЛА ВОЈ КА РЕ ЉИЋ

пре ми ну ла је 8. ја ну а ра 2017.

Успо ме ну на њу чу ва ће мо у ср ци ма.

Ожа ло шће ни: син ЖЕЉ КО, унук МА ТЕ ЈА, сна ја

МА РИ ЈА и по ро ди ца ЖУ ДИЋ
(194/2338239)

По след њи по здрав

МИ ЦИ ЈА ГО ДИЋ
1948–2017.

Дра га ма ма, ба ко и та шта, хва ла ти за све див не

тре нут ке про ве де не с то бом, за сву по др шку и

љу бав.

Од ћер ке МА РИ ЈА НЕ, уну ка ЗО РА НЕ и ЈЕ ЛЕ НЕ

и зе та ЗО РА НА
(210/233841)

Умр ла је мо ја дра га сна ја

МИ ЦА 

ЈА ГО ДИЋ

У име ле пог дру же ња,

ле по про ве де ног жи -

вље ња пам ти ћу је ду го.

Де вер ЗО РАН ЈА ГО ДИЋ

(211/233841)

По след њи по здрав се -

стри и тет ки

МИ ЦИ 

ЈА ГО ДИЋ
Дра га се стро и тет ка

Ми цо, хва ла ти за сву

љу бав и по др шку ко ју

си нам увек пру жа ла.

По ро ди ца

СТА МЕ НО ВИЋ

(212/233841)

По след њи по здрав на -

шој дра гој се стри, тет ки

и сва сти ки

МИ ЦИ 

ЈА ГО ДИЋ

од БО ЖА НЕ, МИР ЈА НЕ,

ЈО ВА НЕ, 

ДАР КА и ТО МЕ

(213/233841)

Ту жна ср ца оба ве шта ва мо сву род би ну, при ја те -

ље и ком ши је да је 10. ја ну а ра 2017, у 79. го ди ни

пре ми ну ла

ДОН КА АЛЕК СИЋ
3. II 1938 – 10. I 2017.

Ожа ло шће ни: су пруг РА ДЕ, син БРА НИ СЛАВ 

и кће р ка ЉИ ЉА НА с по ро ди ца ма
(215/233846)

По след њи по здрав во -

ље ном де ки

ЛА ЗАР и РЕ ЉА 

са ро ди те љи ма

(242/233881)

По след њи по здрав во ље ној мај ци

АНИ БА ШНАР
13. III 1950 – 1. I 2017.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.
Ожа ло шће ни: ћер кеОЛИН КА и СНЕ ЖА НА с по ро ди цом

(54/233590)

РО ЗА 

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

1939–2017.

Дра га Го го, ни ка да те

не ће мо за бо ра ви ти.

Тво ји: ВЛА ДА, 

ВЛА ДА НА, ЦА КА 

и ОЉА

(166/233788)

РО ЗА ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ
Ку мо, хва ла за све не жне ре чи и љу бав ко ју си увек

има ла за нас.

АНИ ЦА и ЈО ВА с ро ди те љи ма и де цом

(233/233872)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 13. јануар 2017. 31

По след њи по здрав при -

ја те љу

МЛА ДЕ НУ

од при је ДРА ГИ ЦЕ 

НИ КО ЛА ЈЕ ВИЋ

(7/233517)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 28. де цем бра 2016. пре -
ми нуо наш дра ги отац и де да

ГЕ ОР ГИ ЈЕ ПО ЗНАН
1933–2016.

Са хра на је оба вље на 31. де цем бра 2016. на гро бљу Ко теж у Пан че ву. 

Ожа ло шће ни: син ЈО ВАН, ћер ка СНЕ ЖА НА, сна ја АН ГЕ ЛИ НА,
зет ЗО РАН и уну ци МИ ЛОШ, ЗО РИ ЦА, ПРЕ ДРАГ, СЛО БО ДАН, 

ЈЕ ЛЕ НА, НА ТА ША и ЈА СМИ НА
(10/233530

Во ље ном оцу, де ди  и пра де ди

БЛА ГО ЈУ ВА СИ ЋУ
1936–2016.

Са хра на је оба вље на 2. ја ну а ра 2017, на гро бљу

Ко теж. 

По след њи по здрав од де це ЗО РА НА, МИ ЛЕ НЕ 

и МИ ЛО РА ДА с по ро ди ца ма
(18/233540

По след њи по здрав на шем

ДРА ГО СЛА ВУ ВУ ЛИ ЋУ
1928–2016.

Син ВЛА ДИ СЛАВ, сна ја НА ТА ЛИ, уну ци ТЕ ДО РА 
и СТЕ ФАН, се стра БРАН КА и брат ПР ВО СЛАВ

(20/233542)

30. де цем бра 2016. пре ми нуо је наш во ље ни и дра ги

БРАН КО ШУ ПИ ЦА
1934–2016.

Са хра на је оба вље на 3. ја ну а ра 2016, у 14 са ти, на Но вом пан че вач ком

гро бљу.

Ожа ло шће ни: си но ви ЗО РАН и МИ ЛАН, сна је СЛА ЂА НА 

и ПА ТРИ ША, уну ке ДУ ШАН КА и МИ ЛА и се стра ДУ ШАН КА

(24/233550)

С по што ва њем и ту гом

опра шта мо се од дра гог

ком ши је 

БРАН КА 

ШУ ПИ ЦЕ

По ро ди ца 

ШТИВ ЧЕ ВИЋ

(35/233565)

По след њи по здрав

КО ВИЉ КИ ПЕ ТРОВ СКИ
1930–2016.

од по ро ди це ПЕ ТРЕ СКИ, сна ја ДРА ГИ ЦА, унук 
МИ РО СЛАВ, сна ја ОЛИ ВЕ РА и при ја СМИ ЉА

(37/233568)

По след њи по здрав

КО ВИЉ КИ 

ПЕ ТРОВ СКИ

1930–2016.

од по ро ди це ЈЕВ ТИЋ

(38/233568)

По след њи по здрав по -

што ва ном при ја те љу

СИ МИ 

АН ДРИ ЋУ

од по ро ди це 

ПУ ШИ ЧИЋ

(39/233571)

По след њи по здрав дра гом

чи ка БРАН КУ

С по што ва њем: ДРА ШКО, МА ША, МИР КО, 

БА ЛЕ, СУН ЧИ ЦА, СНЕ ЖА, ШОР КО, ГО ЦА, 

ЗО РАН, МР ДА, МА ЦА, МУ СА, СА ШКА, 

БО ЈАН и ЛА ЦИ
(44/233577)

По след њи по здрав

БРАН КУ 

ШУ ПИ ЦИ

Увек ће мо се ра до се ћа -

ти  те бе и тво је до бр о те.

Тво ји при ја те љи ИВА

и СЕ ЈА с по ро ди цом

(51/233586)

На ша дра га го спо ђа

ДА НИ ЦА ОПА ЧИЋ
је пре ми ну ла 1. ја ну а ра 2017.

По ла га ње ур не ће се оба ви ти у кру гу по ро ди це. За
њом ту гу ју ЛУ КА и ГОЈ КО

(52/2

30. де цем бра 2016. из гу би ла сам нај ми ли јег бра та

БРАН КА ШУ ПИ ЦУ

Оста је ве чи та ту га за њим.

Се стра ДУ ШАН КА ПА ВИ ЋЕ ВИЋ
(53/23358

По след њи по здрав дра -

гој

ДА НИ ЦИ 

ОПА ЧИЋ

По ро ди ца БАН ЧАК

(59/233686)

По след њи по здрав при -

ја те љу

РА ДЕ ТУ 

ВУ КА СУ

од при ја те ља СЛАВ КА и

ОЛ ГИ ЦЕ КО ВА ЧЕ ВИЋ

(2/233510)

ПАНЧЕВАЦ

телефон:

013/301-150

По што ва ном ком ши ји

БРАН КУ ШУ ПИ ЦИ

по след њи по здрав од ста на ра згра де 

у Ву ка Ка ра џи ћа бр. 6
(208/233841)

Дра гом ком ши ји

БРАН КУ ШУ ПИ ЦИ

С по што ва њем и ту гом по ро ди ца БЈЕ ЛЕ ТИЋ

(209/233841)

ЈОР ДАН 
ЛЕ СКА РО СКИ

Про шло је осам го ди на
от ка да ни си с  на ма.

Тво ји нај ми ли ји

(251/233891)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

СЕ ЋА ЊЕ

СЛАВ КО 

ЛУ КА НО ВИЋ

2016–2017.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

По ро ди ца 

(133/233731)

СЕ ЋА ЊЕ

ЛА ЗАР ЈЕФ ТИЋ
2007–2017.

С по што ва њем по ро ди ца
(162/233784)

На ша дра га

СНЕ ЖА НА 

КО ЧИЋ

7. I 2014 – 7. I 2017.

Три го ди не од твог од -

ла ска, да те не ма зна мо

и схва та мо, али не при -

хва та мо.

Тво ји: син МИ ЛОШ и

су пруг МИ ЛУ ТИН

(23/233549)

16. ја ну а ра на вр ша ва се шест ме се ци од пре ра не смр -

ти на шег

НО ЛЕ ТА
Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво је тет ке: ЈЕЛ КА, МИ ЦА и ВЕР КА и ујак ЗО РАН

(186/233815)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

МИ ША ГР ГИЋ

2001–2017.

Го ди не про ла зе, ту га и

се ћа ње оста ју.

Тво ји нај ми ли ји

(217/233851)

У не де љу, 15. ја ну а ра

2017, на вр ша ва се че тр -

де сет ту жних да на од

из не над не смр ти на ше

во ље не

РА ДОЈ КЕ 

ВУ ЛЕ ВИЋ

Ту га и бол у ср цу су пре -

го ле ми. Мно го нам не -

до ста јеш. Са чу ва ће мо

те од за бо ра ва.

Тво ји нај ми ли ји

(219/233853)

У уто рак, 17. ја ну а ра

2017. да ва ће мо го ди -

шњи по мен на шем дра -

гом

БО РИ СУ 

ПА ВЛОВ СКОМ
За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(220/233856)

3. ја ну а ра 2017. на вр -

ши ло се шест ме се ци

от ка ко нас је на пу стио

наш во ље ни

ДУ ШАН 

ВУ КО ЈЕ ВИЋ

Не се бич ну до бр о ту и

љу бав ко ју нам је пру -

жио пам ти ће мо и у ср цу

га но си ти док смо жи ви.

Ње го ви нај дра жи: 

су пру га ДРА ГИ ЦА, 

ћер ка ЈЕ ЛЕ НА, уну ка

НИ НА и зет ЖЕЉ КО

(223/233860)

Про шло је ту жних шест

ме се ци от ка ко је пре -

ми нуо мој во ље ни син

ДУ ШАН 

ВУ КО ЈЕ ВИЋ

У ср цу те но си и од 

за бо ра ва чу ва тво ја

мај ка ЈЕ ЛА

(224/233860)

Про шла је ту жна го ди -

на от ка ко ни си ви ше с

на ма

ЗО РАН ЧО ВИЋ

Вре ме про ла зи, а бол у

ср цу се не ума њу је.

Тво ја се стра ЗО РА 

с по ро ди цом

(226/233863)

Дра га

СВЕ ТЛА НА

Би ли смо хра бри кад

ни ко ни је смео. Хра -

бри ла нас је и тво ја ве -

дри на, твој смех. Да ли

си се умо ри ла? Или си

же ле ла да до хва тиш хо -

ри зонт пла ви?

ВЕ РА, ЂУР ЂЕВ КА,

АН ТАЛ и ДА МИР

(231/233868)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ЗЕФ ХР ЋАН

ЈО ЦА

13. I 2014 – 13. I 2017.

Про ла зи са мо вре ме,

пра зни на и ту га оста ју. 

Су пру га ЈЕ ЛИ ЦА

(232/233869)

Дра гом

ЗО РА НУ
2016–2017.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

За љу бав и не за бо рав.

НЕ НА и ГА ГА

(114/233695)

14. ја ну а ра на вр ши ће се

че тр де сет да на от кад је

оти шла од нас на ша дра га

ЈЕ ЛИ ЦА 

РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ
1952–2016.

По мен ће се одр жа ти у
11 са ти на Пра во слав -
ном гро бљу.

Су пруг ЖАР КО и син
СТАН КО

(246/233899)

БО СИЉ КА 

ДА КИЋ

2008–2017.

Жи ви у на шим ср ци ма.

По ро ди ца

(247/233892)

По след њи по здрав де ди

ВЕ ЛИ МИ РУ

НИ НИ ЋУ

1928–2017.

од уну ка СЛО БО ДА НА 

с по ро ди цом

(172/233798)

По след њи по здрав оцу, де ди, пра де ди и чу кун де ди

ВЕ ЛИ МИ РУ НИ НИ ЋУ ВЕ КИ
1928–2017.

По чи вај у ми ру!

Од си на ПЕ ТРА с по ро ди цом 

(173/233798)

2. ја ну а ра 2017. го ди не

пре ста ло је да ку ца ср це

мог де де

ВЕ ЛИ МИ РА

НИ НИ ЋА

Го во рио си ми: „Све

што се ро ди – мо ра и

умре ти, то је за кон при -

ро де!” И то је та ко из -

гле да ло ла ко, али тај за -

кон не по зна је бол ко ја

по сле оста је?!

За слу жио си ме сто у

мом ср цу.

Уну ка ГО ЦА

с по ро ди цом

(50/233585)

16. ја ну а ра на вр ша ва се ше ст ме се ци од пре ра не

смр ти на шег оца и су пру га

НО ВИ ЦЕ СТА МЕН КО ВИ ЋА

Ни смо те мо гли са чу ва ти од смр ти, али ће мо те

са чу ва ти од за бо ра ва, јер смрт је ја ча од жи во та,

али не и од љу ба ви пре ма те би.

Тво ји: ЦА КИ, БО КИ, НЕ ВЕ НА и ЈАР МИ ЛА
(184/233816)

4. ја ну а ра, у 81. го ди ни

пре ми ну ла је на ша

ДЕ САН КА 

СТА МЕН КО ВИЋ

Чу ва ће мо те у на шим

ср ци ма.

Тво ји уну ци: 

СТРА ХИ ЊА, МИ ЛАН,

БО ЈАН 

и АЛЕК САН ДРА, сна је,

се стре и бра ћа

(185/233816)

СТЕ ВАН 

ЈО ВА НО ВИЋ

1938–2017.

1. ја ну а ра 2017. пре ми -

нуо је наш во ље ни Сте -

ван Јо ва но вић, у 79. го -

ди ни. Са хра на је оба -

вље на 2. ја ну а ра 2017, у

Ба на ском Но вом Се лу.

Ожа ло шће ни: ћер ке

БИ ЉА НА и ГОР ДА НА,

зет МИ КИ, уну ци 

СТЕ ФАН и АЛЕК СА 

и оста ла мно го број на

род би на и при ја те љи

(27/233555)

СТЕ ВАН 

ЈО ВА НО ВИЋ

1938–2017.

По след њи по здрав 

на шем дра гом 

при ја те љу Сте ви 

од КО ВИЉ КЕ и ПЕ РЕ

(28/235556)

По што ва ном

МИ ЛО РА ДУ

ГРУ ЈИ ЋУ

1951–2017.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(187/233817)

ВЕ РА ГРН ЧАР СКИ
11. I 1997 – 11. I 2017.

Увек си нам у ми сли ма. 

Тво ји нај ми ли ји

(32/233560)

По след њи по здрав дра гој

МИ ЛИ ЦИ 

TAСИЋ

од по ро ди це

ГЛИ ГО РОВ СКИ

(122/233706)

По след њи по здрав

МИ ЛЕ НИ

СТАН КО ВИЋ

20. VIII 1939 – 31. XII 2016.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Се стра СТА НА, 

МИ ЛИ ЦА и ЖЕЉ КО

(222/233858)

СЕ ЋА ЊЕ

РИ СТА 

ВУЈ НО ВИЋ

2007–2017.

По ро ди ца

(16/233538)
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Ше сто ме сеч ни по мен 

СИ НИ ШИ 

МА РИН КО ВИ ЋУ

СА ШИ
1967–2016.

На ша те љу бав ни је са -

чу ва ла од су ро ве бо ле -

сти ко ја је би ла ја ча од

на ших же ља и на да ња.

Бо рио си се хра бро и

до сто јан стве но.

Не у те шна мај ка 

ЈЕ ЛИ ЦА, син 

АЛЕК САН ДАР, кум

СВЕ ТА с по ро ди цом и

де да БА ТА с по ро ди цом

(12/4695)

Се ћа ње на на ше дра ге ро ди те ље

ТО МИЋ

СА ВА                ВЕ ЛИ МИР

1937–2014. 1938–1994.

С љу ба вљу и по но сом чу ва мо успо ме не на вас.

Ћер ке НА ДА и ЉИ ЉА с по ро ди ца ма
(113/ф)

11. ја ну а ра на вр ши ло се шест ме се ци ту ге и бо ла

МИ О МИР ЋУК
Ни кад те не ће за бо ра ви ти тво ји нај ми ли ји.

Су пру га НА ДА с де цом

(126/233712)

Ше сто ме сеч ни по мен

МИ О МИР ЋУК

С љу ба вљу брат БО ЖО с по ро ди цом

(127/233712)

МИЛАН

СИМИЋ

14. ја ну а ра 2017. про -

шло је по ла го ди не от -

ка ко ни си с на ма.

Тво ји во ље ни: су пру га,

син и уну ци

(134/233732)

СЕ ЋА ЊЕ

ДО БРИ ЛА 

СА ВИЋ

12. I 2014 – 12. I 2017.

Про шле су три го ди не,

али ни је дан дан без се -

ћа ња на те бе.

С љу ба вљу и по што ва -

њем тво ји нај ми ли јих

(135/233734)

14. ја ну а ра 2016. пре ми -

ну ла је на ша дра га

ДА ФИ НА 

АН ТО НИ ЈЕВ

На вр ша ва се го ди на от -

ка ко ви ше ни је с на ма.

Па ра стос ће мо одр жа ти

12. ја ну а ра 2017, у

10.30, на Ста ром пра во -

слав ном гро бљу.

Син ГО РАН 

с по ро ди цом

(136/

КО СТА 
СПА СЕ НО СКИ

Увек ћеш би ти у на шим
ср ци ма.
Тво ји нај ми ли ји: су пру га

РУ ЖИ ЦА и фа ми ли ја
(141/233752)

АН ДРАШ

КОР МА ЊОШ

6. I 2016  – 6. I 2017.

Про шла је го ди на да на

бо ла и ту ге.

Тво ји нај ми ли ји

(143/233761)

14. ја ну а ра 2017. го ди не, у 11 са ти, на Ста ром

гро бљу да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шој

мај ци

ЈО ВАН КИ МА РИН КО ВИЋ
Ту гу и бол ко ју осе ћа мо ни јед но вре ме не ће из -

ле чи ти, ни ка да... Ту га и бол оста ће за у век у на -

шим ср ци ма.

Тво је ћер ке с фа ми ли јом, уну ци ма и пра у ну ци ма
(144/233764)

Во ље ном

ЛА ЗИ БРАН КУ

ПЕ ТРО ВУ

Про шло је де сет го ди на.

Тво ји нај ми ли ји

(153233736

БЛА ГО ЈЕ БОК ШАН
6. I 1955 – 16. I 2012.

Пет го ди на про шло је, а те бе Бла го је не ма.

По мен да је мај ка 

(169/233793)

16. I 2005 – 16. I 2017.

при ма ри јус др ЖИ ВАН 

ПО ЗНА ТОВ

Остао си да жи виш у се ћа њи ма оних ко ји су те

во ле ли и по што ва ли.

По ро ди ца
(171/233797)

Про шле су две де це ни је

от ка да ни је с на ма наш

во ље ни

ВА СА 

ЈО СИ МОВ 

ВА СИ КА

1997–2017.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти, увек ћеш би ти у

на шим ср ци ма.

Су пру га СЕ КА, ћер ке

ЈЕ ЛЕ НА и ГОР ДА НА 

с по ро ди цом

(78/233637)

14. ја ну а ра на вр ши ло се
шест ту жних го ди на от -
ка ко ни је с на ма наш во -
ље ни

ФЕ РЕНЦ 
КЕ РЕ КЕШ

Жи ве ћеш веч но у на -
шим ср ци ма.

Су пру га ИЛОН КА, син
ФЕ РЕНЦ, сна ја 

МИР ЈА НА
и уну ка МА РИ НА

(92/233667)

МА РИ ЈА БЛА ГО ЈЕ ВИЋ
30. IV  1925 – 5. I 2011.

Са то бом је жи вот  био та ко леп и без бри жан. Увек ће -
мо те во ле ти.

Тво је ЛИ ДИ ЈЕ и ЈО ВАН КА

(8/233522)

12. ја ну а ра 2017. да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на -

шем дра гом

МИ ХАЈ ЛУ ТО ДО РО ВУ
По ро ди ца ТО ДО РОВ

(11/233532)

10. ја ну а ра 2017. на вр -

ша ва се три на ест го ди -

на од смр ти

МИ ЛО ЈА 
МА РИН КО ВИ ЋА
Увек ћеш жи ве ти с на ма.

Су пру га ТАН КО СА ВА,
син ГРУ И ЦА, сна ја 
ЉИ ЉА НА и уну ци 

МА РИ ЈА и НИ КО ЛА

(117/2133699)

11. ја ну а ра 2017. на вр -

ша ва се шест ме се ци от -

ка да ни је с на ма наш

МИ О МИР ЋУК

С по но сом ће мо те по -

ми ња ти, по до бр о ти

пам ти ти и увек во ле ти.

Се стра СТА НА 

с по ро ди цом

(188/233818)

Про шла је ту жна го ди на от ка да ни је с на ма

ШАН ДОР ПАП
1954–2016.

Го ди шњи по мен да ва ће се у уто рак, 17. ја -

ну а ра 2017, у 11 са ти, на Ка то лич ком гро -

бљу, а ми су за за ду шни це у по не де љак, 16.

ја ну а ра 2017. у 18 са ти у Ка то лич кој цр -

кви у Пан че ву.

По ро ди ца ПАП

(189/Ф)

t

ШАН ДОР ПАП

1954–2016.

Про шао је мој пр ви ро -

ђен дан, мој пр ви Бо -

жић, мо ја пр ва Но ва го -

ди на без те бе.

Не до ста јеш мно го.

Твој син ПЕ ТАР 

(190/ф)

19. ја ну а ра на вр ши ће се че тр де сет да на од смр -

ти на шег во ље ног

КО СТЕ БА ША РА ГИ НА
1951–2016.

По мен ће се одр жа ти, у 11 са ти, на Но вом гро -

бљу.

С ту гом тво ји нај ми ли ји
(195/233824)

14. ја ну а ра 2017, у 11 са ти, на Но вом гро бљу да -

ва ће мо по мен на шем дра гом

СВЕ ТИ МАЈ СТО РО ВИ ЋУ

Све нај леп ше људ ске осо би не кра си ле су на шег

та ту. Та ко је те шко жи ве ти без ње га.

Бес крај но те во ле: ЦЕ ЦА, БИ ЉА, РА ЦА, 

МА РИО, ЛУ КА, ДУ ШАН, ЛЕН КА и ЛУ КИ АН
(204/233832)

СТОЈ ЧИЋ

СЛА ВЕ                       СТОЈ НА
1992.                                          2012.

Не из бри си ве успо ме не на ших нај ми ли јих.
Син - брат с по ро ди цом

(206/233835)

СЕ ЋА ЊЕ

КА ТА РИ НА

КЛЕН

Вре ме про ла зи, а успо -

ме не и се ћа ње на те бе

оста ју.

Син НИ КО ЛА

с по ро ди цом

(214/233846)
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ПАНЧЕВАЦ

телефон:

013/301-150

14. ја ну а ра 2017. на вр ша ва се го ди на да на од смр ти на -

ше дра ге

ЉИ ЉА НЕ ПЕТ КО ВИЋ
Оста ћеш за у век у на шим ср ци ма.

Тво ји: син НЕ ША, ћер ка МИ РА и су пруг ЈО ВА
(67/233628)

13. ја ну а ра на вр ша ва се

шест го ди на от ка ко ни -

је с на ма

МИ ЛИ ЦА 

ВУ ЧИ ЋЕ ВИЋ

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва ће мо успо ме ну

на те бе.

ВЕ СНА и ЈО ВИ ЦА

(77/233636

У пе так, 13. ја ну а ра, у 11 са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву да је мо

че тр де се то днев ни по мен на шем во ље ном

МИ ЛО РА ДУ БО ДИ РО ГИ

По ро ди ца БО ДИ РО ГА

(82/233641)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДА КА РАС
11. I 1998 – 11. I 2017.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме не на те бе.
Тво ји нај ми ли ји

(88/233661)

НА ДА АН ЂЕ ЛО ВИЋ
1943 – 18. I 2016.

Про шла је го ди на, али је увек у на шим ср ци ма у

на шим ми сли ма... на ша мај ка.

Ћер ке ДИВ НА и БРАН КА с по ро ди ца ма
(125/133696)

У пе так, 13. ја ну а ра 2017. на Ста ром гро бљу одр жа ће -

мо че тр де се то днев ни по мен  на шој во ље ној

МА ЛИН КИ РАН ЧИЋ
1952–2016.

Тво ји нај ми ли ји
(1/233397)

Про шле су две  ту жне и пре те шке го ди не от ка да

ни је с на ма во ље на мај ка и су пру га

ВУ КИ ЦА ЖЕ БЕ ЉАН

По ро ди ца
(118/233702)

21. ја ну а ра, у 11 са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву

да ће мо го ди ну да на на шем во ље ном оцу и си ну

СА ШИ ГОР ЊИ КУ

Не у те шни син МИ РО СЛАВ, мај ка РА ДО ВАН КА

и се стра СЛА ЂА НА с по ро ди цом
(125/233371)

18. ја ну а ра  је пу них пет го ди на отка ко ни си с на ма

МИ О ДРАГ ВЕ ЛИЧ КОВ
18. I 2012 – 18. I 2017.

Бол и ту га ни кад не ће пре ста ти. 
Мај ка СЛАВ КА с по ро ди цом

(129/233719)

У су бо ту, 14. ја ну а ра

2017, у 11 са ти, по се ти -

ће мо веч ну ку ћу на шег

дра гог

ПЕ ТРА ПАЈ КА

Пу но нам не до ста јеш.

По но сни смо на тво је

ре чи, де ла... на те бе.

Био си ди ван чо век, ве -

ли ки отац, су пруг, до -

бар до ма ћин и по но сни

де да.

Тво ји нај ми ли ји

(130/233726)

СЕ ЋА ЊЕ

ГА ВРИ ЛО ВИЋ

МИ ЛО РАД             КА ТА
1926–1966.                    1930–2005.

Успо ме ну на дра ге ро ди те ље чу ва ју 

син ВЛА ДА и ћер ка НА ДА с по ро ди ца ма
(150/2337719

6. ја ну а ра се на вр ши ло че тр де сет ту жних да на от ка да нас је на пу -

сти ла на ша ми ла, во ље на

РАД МИ ЛА МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ
1925–2016.

То га да на смо оба ви ли по мен у Ус пен ском хра му у Пан че ву.

Дра га на ша Ра до, бол но је се ћа ње на те бе. Хва ла ти за бри гу и љу -
бав ко ју си пру жа ла на ма и на шим по ро ди ца ма као и сво јо јој, то -
пло и не се бич но. Се ћа ће мо се те бе као во ље не се стре, тет ке и ба -
бе, јер си нам сви ма би ла као бри жна мај ка и хва ла ти за бри гу ко -
ју си пру жи ла на шим по што ва ним ро ди те љи ма.

Веч но за хвал ни се стра ДРА ГИ ЦА БА СА РИЋ са си но ви ма и њи хо -
вим по ро ди ца ма, се стра СМИ ЉА ЈО ВА НО ВИЋ с по ро ди цом, брат

МОМ ЧИ ЛО ПАН ТИЋ с по ро ди цом, ро ђа ци и при ја те љи

(34/

Наш дра ги

МИ ЛЕН КО МОМ ЧИ ЛОВ
17. I 2002 – 17. I 2017.

Мно го нам не до ста јеш. 

Оста ћеш за у век у ср цу и ду ши.

Тво ја по ро ди ца

(139/233745)

Се ћам се са ту гом и по но сом мо јих див них и пле ме ни тих ро ди те ља

ЂУР ЂЕВ

ВЕ РА                               РА ДИ ВОЈ

1913–1991. 1904–1992.

Љу бав и за хвал ност пре ма ва ма тра ја ће за у век.

ДЕ ЈАН с по ро ди цом

(145/233764)

13. ја ну а ра на вр ша ва ју се три ту жне го ди -

не без мо је ми ле и до бре ма ме

РА ДИН КЕ МИ ЛЕ У СНИЋ

Се ћа мо је се с љу ба вљу, по но сом и за хвал -

но шћу.

МИ РА и ДЕ ЈАН

(146/233765

Већ че тр де сет да на ка -

ко нас је за у век на пу -

сти ла у 85. го ди ни во ље -

на  мај ка и ба ка

БОР БА ЛА 

ТО ШКОВ

1932–2016.

Веч но ће ту го ва ти за

њом син КАР ЧИ, ћер ке

АНА и ЖУ ЖА НА и зет

ЕР НЕ с по ро ди ца ма

(147/

За у век у на шим ср ци ма

МИ ЛИ ЦА 

ВУ ЧИ ЋЕ ВИЋ

2011–2017.

Уну ци ГО РАН 

и ГОР ДА НА 

с ро ди те љи ма

(253/4695)
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У сре ду, 4. ја ну а ра 2017. го ди не, у 10.30,

на Ста ром пра во слав ном  гро бљу у Пан че -

ву, да ва ли смо че тр де се то днев ни по мен 

ПЕ ТРУ НИ КО ДИ МО ВИ ЋУ

По ро ди ца

(3/233511)

ВА СА ЖИ ВУЉ
11. I 2002 – 11. I 2017. 

Веч но ожа ло шће на 

по ро ди ца

(4/233512)

РА ТО МИР ВУ КО ВИЋ
29. XII 2000 – 29. XII 2016.

На вр ши ло се ше сна ест го ди на от ка ко са на ма ни је
наш су пруг, отац и де да

Ње го ви нај ми ли ји

(6/233516)

Дво го ди шњи по мен на -

шем во ље ном

МИ ЋИ 
СТАН КО ВИ ЋУ
8. IX 1940 – 5. I 2015.

Ни кад те не ће мо за бо -
ра ви ти.

Су пру га РУ МЕ НА, 
ћер ка ЗЛА ТА и зет 

ЗО РАН с по ро ди цом

(9/

12. ја ну а ра на вр ша ва се

пет го ди на от ка ко ни си

с на ма

ВЛА СТИ МИР

МЛА ДЕ НО ВИЋ

1928–2012.

Су пру га БАР БА РА, 

ћер ка ВЕ РА, унук 

ДАР КО и уну ка БИ ЉА НА

(17/2335

СЕ ЋА ЊЕ

11. ја ну а ра на вр ши ло се

че тр на ест го ди на од од -

ла ска на шег

КР СТЕ ЋО СО

Го ди на про ла зе, а успо -

ме не и ту га за то бом

оста ју веч но.

Су пру га ЗОР КА, ћер ке

РАЈ КА и БРАН КА

(21/233545)

11. ја ну а ра на вр ши ло се

де вет го ди на од смр ти

на шег во ље ног

СВЕ ТИ СЛА ВА

ИЛИ ЋА

С по што ва њем се се ћа ју

су пру га ЦА НА, син 

ЗО РАН и ћер ка 

ДУ ШАН КА

(22/233547)

Про шле су две го ди не отка ко ни је с на ма наш

во ље ни

МИР КО МОЛ НАР

Го ди не про ла зе, а бол и ту га  не пре ста ју. За у век

си с на ма у се ћа њу и ми сли ма.

МИ ЛЕ НА и СТА НА
(36233566)

Две ту жне го ди не от ка ко ни је с на ма на ша ћер -

ка и се стра

ЗО РИ ЦА НА КОМ ЧИЋ

Ожа ло шће ни: мај ка РАД МИ ЛА 

и се стра ВЕ РИ ЦА с по ро ди цом
(19/233541)

ПО МЕН

ЗО РАН ИЛИЋ
9. I 2012 – 9. I 2017.

Нај ми ли ји

(55/233594)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗО РАН 

АН ГЕ ЛИН

10. I 1996 – 10. I 2017.

Го ди не ни су из бри са ле

љу бав и се ћа ња.

Тво ји нај ми ли ји

(60/233618)

СЕ ЋА ЊЕ

СА ВА ПЕ ТРИЋ

12. I 2010 – 12. I 2017.

Тво ји нај ми ли ји

(61/233620)

СЕ ЋА ЊЕ

ТИ О САВ 

СИ МИЋ

1938–1997.

ТОМ КА и МИ ЛЕ

(62/233621)

СЕ ЋА ЊЕ

ПЕ ТАР ДА БИЋ

13. I 1998 – 13. I 2017.

Го ди не про ла зе, ти оста -

јеш у на шим ср ци ма.

Син ВЕ ЛИ МИР, сна ја

РА ДА и уну ци ПЕ ТАР 

и АЛЕК САН ДАР

(64/233623)

БРЕ ЂАН

СТО ЈАН КА               СРЕТ КО

2007–2017. 1984–2017.

Мно го го ди на је про шло без вас.

Ни шта не мо же да ис пу ни пра зни ну, убла жи ту -

гу и ума њи бол ко ји осе ћа мо.

Не у те шни: син АЛЕК САН ДАР и ћер ка МА РИ ЈА
(65/233624)

16. ја ну а ра 2017. на вр ша ва се че тр де сет нај ту -

жни јих да на од пре ра не смр ти на шег во ље ног

оца и де де

ДРА ГУ ТИН ЈО ВИЋ ГУ ТЕ
1954–2016.

То га да на, у 11 са ти, иза ћи ће мо на ње гов гроб и

за ли ти га су за ма.

Ожа ло шће на по ро ди ца
(66/233626)

Че тво ро го ди шњи по мен на шем дра гом

БО ЖИ ОЖЕ ГО ВИ ЋУ
Вре ме про ла зи, а бол и ту га оста ју.

Тво ји: отац ЗДРАВ КО, мај ка БО СИЉ КА и брат 
СЛО БО ДАН с по ро ди цом

(79/233638)

СЕ ЋА ЊЕ

ДАЛ ФИ НА

СТЕ ФА НОВ

14. I 2002 –  14. I 2017.

У на шим си ср ци ма.

Ћер ка СЛА ВИ ЦА 

с по ро ди цом

(81/233640)

СЕ ЋА ЊЕ

12. I 1988 – 12. I 2017.

РА ДУН КА 
МАР КО ВИЋ

рођ. Пе ро вић
из Стар че ва

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

Су пруг МИ ЛУН 
и ћер ка ВЕ РА

(83/233644)

Про шле су две ту жне го ди не од смр ти на шег

БРАН КА ЦВЕ ТА НО ВИ ЋА
1938–2015.

Још увек жи ви се ћа ње на те бе и увек ћеш нам не до ста ја ти.
По ро ди ца

(85/233655)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ФА НОВ

ДРА ГА НА                  ИЛИ ЈА
2010–2017.                            2014–2017.

Про ла зи вре ме, а ту га и бол оста ју исти.

Ва ши: ЈО ВАН КА, ВЕ СНА и ДА НИ ЛО
(87/233656)

У су бо ту, 14. ја ну а ра 2017, у 11 са ти, на

Но вом гро бљу, да ва ће мо ше сто ме сеч ни

по мен на шој дра гој мај ци, та шти, ба би и

пра ба би

ВИ ДИ СТАН КО ВИЋ

По до бро ти те пам ти мо, с по но сом те увек

спо ми ње мо. По чи вај у ми ру.

Тво је ћер ке СЛАВ КА, ЗО РИ ЦА 

и РАД МИ ЛА с по ро ди ца ма

(68/233629)

СЕ ЋА ЊЕ

СПА СО ЈЕ               ЗО РИ ЦА 

БУ КУР               УГЉЕ ШИН
15. I 2009 – 15. I 2017. 14. VII 2012 – 14. I 2017.

Вре ме про ла зи, успо ме не оста ју.

За у век у ср ци ма ва ших нај ми ли јих.
(111/233691)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Ве о ма је бит но да се кре ће те и
да што ви ше бо ра ви те на све жем
ва зду ху. Ма ње пре пре ке на по -
слу не ће вас из ба ци ти из ко ло се -
ка. Но вац сти же не пла ни ра но –
као при јат но из не на ђе ње. Сми -
ри те стра сти, ре ша вај те про бле -
ме раз го во ром.

Бо ље се ор га ни зуј те и не пре пу -
штај те дру ги ма да вам ре ше чак
ни ма ли про блем. На мно ге
ства ри не ће те мо ћи да ути че те,
што ће би ти ви ше не го до бро.
Мно ги ма ће се у ве зи по ја ви ти
тре ћа осо ба. Ра ди те ма ло ви ше
на иму ни те ту.

Про ме не на бо ље се по ла ко на -
зи ру. Ду бо ко удах ни те и иди те
стр пљи во ко рак по ко рак. Не ве -
руј те пре ви ше са рад ни ци ма да
се не што не ис ком пли ку је. Тре -
нут но ни сте за ин те ре со ва ни за
ре ша ва ње свог љу бав ног жи во -
та. Не пре те руј те у је лу и пи ћу.

Ма њи бо ло ви у лум бал ном де лу
кич ме са мо ће по ја ча ти ва шу
нер во зу. Ко ли ко год нов ца да
има те, не ра си пај те се. Пла но ви
о про ме ни по сла мо ра ће да са че -
ка ју. Пе ри од љу бав не стаг на ци је.
Ва ша и парт не ро ва оче ки ва ња се
не по кла па ју.

На ђи те на чин да се опу сти те. До -
ћи ће до од ла га ња по слов них са -
ста на ка и до го во ра. Не бу ди те
очај ни, све ће про ћи бо ље од оче -
ки ва ног. До ћи ће те до нов ца пу тем
парт нер ства или на пла те ду га. Бу -
ди те опре зни у раз го во ру с парт -
не ром да не бук не ве ли ки пла мен.

По не кад је бо ље не ра ди ти ни -
шта не го бр зо пле то на пра ви ти
гре шку. Бу ди те му дри и стр пљи -
ви. Не спо ра зу ми с парт не ром ће
би ти го то во сва ко днев ни, а нај -
бо ље ће про ћи они ко ји су раз -
дво је ни због по сла. Ма ње гла во -
бо ље.

Нај бо ље би би ло да ову сед ми -
цу пре спа ва те. Под стре сом сте,
ре а гу је те пре ви ше бур но чак и на
не бит не ства ри, због че га би сте
мо гли на пра ви ти по гре шне по -
слов не по те зе. У љу ба ви сте еу -
фо рич ни, а отва ра ју вам се мо -
гућ но сти да за поч не те но ву ве зу.

Све што сте гур ну ли под те пих,
са да се мо ра за вр ши ти. Но вац
до ла зи и тре ба га уло жи ти у по -
сао. Парт не ро ва про мен љи ва
при ро да ће вас до во ди ти до лу -
ди ла, али бу ди те стр пљи ви. По -
моћ бли ских љу ди ће вам да ти
сна гу.

Бу ди те опре зни ако пре го ва ра -
те о по сло ви ма ве ли ке вред но -
сти. Но вац до ла зи и од ла зи, али
га има те. Ис пу ње ни сте не ким
бе сом, по ма ло сте его и стич ни и
се бич ни, па би парт нер, ре вол ти -
ран, мо гао да вам окре не ле ђа.
Осло бо ди те се стре са у те ре та ни.

Бу ди те опре зни с до ку мен ти ма
– пре не го што би ло шта пот пи -
ше те, чи тај те два пут. Ко ли ко год
вам не што де ло ва ло као из гу -
бље но, ипак ни је та ко. Ства ри се
ре ша ва ју на пот пу но нео че ки ван
на чин. Ве руј те ма ло ви ше парт -
не ру.

Про бле ми се ни жу је дан за
дру гим, а мно ге од њих сте са ми
иза зва ли. Ре ша вај те их у кру гу
по ро ди це или по тра жи те струч ну
по моћ. Са са рад ни ци ма је у то ку
игра глу вих те ле фо на. Не тра жи -
те пре ко хле ба по га че, јер би
парт нер мо гао да диг не си дро.

Оку пи ра ни сте ра зним про бле -
ми ма, али пра ву гла во бо љу ства -
ра ју вам за ду же ња из прет ход не
го ди не. Охла ди те гла ву и ре ше ње
ће се већ ука за ти. Бу ди те му дри
ка да раз го ва ра те с парт не ром.
Не ле чи те сво је не за до вољ ство
хра ном.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
6. де цем бра: Ва не су – Ми ли ца То нев ски и Де нис Пе шев ски; 12. де цем бра: Лу ну – Со фи ја

На од и Мар ко Бац ко вић; 13. де цем бра: Са ру – Ани та и Га бри јел Ме са рош, Ан ђе лу – Ива на

Ни ко лић и Ђу ра Но ва ков; 15. де цем бра: Ива ну – Кри сти на Ла за ре вић и Алек сан дар Ко џо; 16.

де цем бра: За ру – Ери ка и Злат ко Гло зик; 18. де цем бра: Ле ну – На та ша и Си ни ша Ко ла ров;

19. де цем бра: Ми ли цу – Ан дри ја на и Дра ган Шуј ли кић, Ми ли цу – Са ња и Ста ни слав Кља ић.

До би ли си на
24. но вем бра: Злат ка – Би ља на Ђер фи и Вла дан Ша јић; 29. но вем бра: Ни ко лу – Ива на Ђор -

ђе вић и Бран ко Осто јин; 10. де цем бра: Ре љу – Да ни је ла Би ро и Зо ран Ла шанц; 12. де цем -

бра: Лу ку – Ива на Бог да нов и Са ша То мић, Алек су – Бо ја на Шуњ кић и Жељ ко Ку ри џа; 13. де -

цем бра: Сте фа на – Гор да на и Гој ко Но ва ко вић; 14. де цем бра: Лу ку – Мир са да Хи лић и Ја -

смин Са вић;  16. де цем бра: Ене са – Азра и Да мир Та со; 17. де цем бра: Мом чи ла – Ја сми на

Жив ко вић и Ду јо Шће па но вић, Ма те ја – На та ша Мо снак Жол нај и Ште фан Жол нај; 19. де цем -

бра: Ни ко лу – Бо жи ца Дра гу шев и Мар јан Но ва ков; 20. де цем бра: Ни ко лу – Еми ли ја Ата нац -

ко вић, Ла за ра – Сне жа на и Станко Су ва ча ров. 

ВЕН ЧА НИ

24. де цем бра: Ви до са ва Јо ва но вић и Иван Па влов, Ми ли ца Син ђић и Ни ко ла Јо вић, Та ња

Спа сов ски и Го ран Ха са но вић; 25. де цем бра: Ва ни за Аре ла но и Ти хо ми мир Авра мо вић, Јо ва -

на Јо ва но вић и Мар ко Ла зић, Еми на Ма рин ко вић и Вла ди мир Кру шка.

УМР ЛИ

22. де цем бра: Бо шко Бе рић (1950), Ђерђ Ха лас (1940), Ду шан Ву кас (1959), Да ни ца Ку куљ

(1940); 23. де цем бра: На да Ан дрић (1932), Ма ри ја Мар ков (1935), Јо ван ка Ко стић (1965), Да -

ни ца Ми лин (1931), Јо ван Не сто ров (1944), Сто јан ка Ан ђел ко вић (1934), Ду шан Ве рас (1931),

Љу би ца Пе тро вић (1959); 24. де цем бра: Дра ган Ра ђе но вић (1947), Жељ ко Ђу рић (1965), Ра -

до ји ца Јев тић (1941), Вла ди мир Сту ка ло (1929), Да ни ца Фајхт (1930); 25. де цем бра: Ра де Ву -

кас (1943), На да Ра кић (1950), Сми ља Бо шков (1928), Си мо Ан дрић (1948), Ду шан ка Цве та но -

вић (1935), Ер же бет Оно ди (1936), Ђу ри ца Вур де ља (1961), Ма ћаш Ба ра баш (1954), Ми ро слав

Тил гер (1956), Мо мир ка Рај ков (1946), Ве ли ка Стој ме но вић (1932); 26. де цем бра: Је ли ца

Стан ко вић (1938), Де сан ка Или јев ски (1945), Ста на Ни ко лић (1940), Ни ко ла Жив ко вић (1934),

Сне жа на Ива но вић (1960), Ко ста Сте фа нов (1929), Иван Ми ли ћев (1934); 27. де цем бра: Ми -

ло сав Бе рат (1935), Цве та Трај че ски (1941), Сла ви ца Ма ће шић Дра ги ће вић (1956), Ни ко ла Ја -

рић (1937), Је ле на Ке ље вић (1943), Бран ко Го ве да ри ца (1936), Алек сан дар Ми шић (1949),

Мла ден Пу зић (1929), Ђор ђе  Ду ја но вић (1942), Стој на Зла та но ски (1947), Не над По по вић

(1951), Жи ва на Ди ми три јев ска (1942), Пе тра Ми лу ти нов (1940), Ни ко ла Та на ско вић (1947); 28.

де цем бра: Мир ко Кан дић (1936), Ми ли ца Бу за џи ја (1923), Сло бо дан Стој ко вић (1955), Ге ор ги -

је По знан (1933), Ђо ка Јан ко вић (1945), Сте ван Жи ва нов (1937), Ми о драг Јо вић (1947), Илин -

ка Штр бац (1927), Пер ка Стој ко вић (1929), Зо ра Кр стин (1965), Све то зар Гр ба (1925), Ми ли ца

То до ро вић (1927), Љу би ца Ли чи на (1935); 29. де цем бра: Ђу ра Ра да нов (1932), Бла го је Ва сић

(1936), Бо ри во је Ја ко вље вић (1929, На да Бар јак та ре вић (1934), Ми ли ца Ан ђел ко вић (1925). 

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА – Ма гич ни лик 6 х 8:сто па рац, мо ле ба ни, опе ра тор, Са ба -

ти ни, Бра ти нац, ка но на да. Ми ни-укр ште ни ца: ма ска ра да, ак ти ва тор,

ста на ри на, Ки ри, окер, аван, га ра. Скан ди нав ка: пи вар, ЈДП, изум,

Зо ро, ко чи на, аз, Оли, Ара пи, фа та ли тет, Ма ри ја Цр но бо ри, али за -

рин, за лив, пас, Ба ја зит, ја, ас, за да ци, Иран. Сти хов ни ана гра ми: (1)

ане мо на, (2) пи јан ка.

ВЕЛИКА
ЈУГОСЛОВЕН-

СКА 
ГЛУМИЦА

Јединица за
електрични
капацитет

Одвајање,
издвајање

(стр.)

Житељ
Вучитрна

Марка
француских
аутомобила

Ознака за
пречник

Југословен-
ско драмско
позориште

(скр.)

11. и 18.
слово 
азбуке

Дугачка
непровидна

завеса

Супротан
негативном

Произвођач
пива

Почети са
рибањем

Проналазак

Јунак из црта-
них филмова

Задатци,
наређења

Простор за
свиње, 
свињац

Слово 
глагољице

Корално
острво

Оливера
одмила

Семитски
народ

Академија
наука (скр.)

БИЛА 
ЧЛАНИЦА

ЈДП

Географска
карта

Речни
рибар

Дивља
мачка

Предлог уз
генитив

Фаталност

Река на
северу
Ирана

ГЛУМИЦА
СА СЛИКЕ

Боја из
корена
броћа

Увала,
затон

Суседна
слова

Верна
домаћа

животиња

Турски 
султан

9. слово
азбуке

Лична 
заменица

Ознака за
разред

Кец, 
адут

Циљеви,
дужности

Држава на
Блиском
истоку

Слогови: БА, БА, БРА, ДА, КА, ЛЕ, МО, НА, НАЦ, НИ, НИ, НО, О, ПА, ПЕ,

РА, РАЦ, СА, СТО, ТИ, ТИ, ТОР.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. новчић од сто пара, 2. пригодни молитвени

обред (мн.), 3. хирург, 4. аргентинска тенисерка (Габријела), 5. место у Србији

код Пожаревца, 6. учестала артиљеријска паљба.

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

МА ГИЧ НИ ЛИК 6 х 8

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
(1) БИЉКА ШУМАРИЦА

Узбрала је цветак мама

и викнула из свег гласа:

шумарице ЕНО НАМА,

коју чешће зову с а с а.

(2) НАЛИВАЊЕ ПИЋЕМ

ЈАПАНКИ је

после славе

т е р е в е н к а

дошла главе.

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

ВО ДО РАВ НО: 1. пре ру ша ва ње, ма шка ре, 2. по кре тач хе миј ских про -

це са, 3. на кна да за ко ри шће ње ста на, 4. фран цу ски но бе лов ци (Пјер и

Ма ри ја) – ни јан са жу те бо је, 5. ку хињ ска по су да с туч ком – цр на ов ца.

УС ПРАВ НО: 1. обра зи на, 2. рад но ста ње гла го ла, 3. вре ме шна, 4. лек

про тив ма ла ри је, 5. име глу ми це Гард нер, 6. мор ски рак, 7. по лу о стр -

во у Грч кој, 8. хо ланд ски ша хов ски ве ле мај стор (Јо ха нес Хен дрикс), 9.

вр ста па па га ја.



Та тић по ма гао је су пру зи у про -
да ји цве ћа; сва ке го ди не је на
истом ме сту у исто вре ме и ка -
же да је, упр кос не ви ђе ној
хлад но ћи, со лид но про шао. А
и да ни је, до бро би се осе ћао
бу ду ћи да му је Бо жић је дан од
нај о ми ље ни јих пра зни ка. Ка ко
и не би – та да му до ла зе три
ћер ке с му же ви ма и че тво ро
уну ча ди, за ко је, по ред оста лог,
при пре ма обил не па ке ти ће.

Жи во рад Ми ха и ло вић про -
да вао је са мо сво је про из во де –
„ле пе и кул тур не бад ња ке”,
вен це и дру ге аран жма не, али
нај ви ше му је ишло жи то у
сак си ја ма. Ин те ре сант но је да
он и су пру га бад ње ве че про во -
де на ап со лут ном по сту, то јест
не је ду ни шта, али их за то су -
тра дан „жељ но оче ку је” реш

За ста нов ни ке гра да (али и
око ли не) увод у бо жић не пра -
зни ке у ве ли кој ме ри „вр ти” се
и око Зе ле не пи ја це. За пра во,
око на бав ки ар ти ка ла без ко -
јих се ни ка ко не да за ми сли ти
про сла ва нај ра до сни јег хри -
шћан ског пра зни ка.

Та да се, без пре те ри ва ња, на
хи ља де Пан че ва ца „сту шти”
ка те зга ма нај ве ће пан че вач ке
тр жни це ка ко би се оп скр би ло
до вољ ним ко ли чи на ма ора ха,
ле шни ка, су вих шљи ва, смо ка -
ва, ме да...

На рав но, бад њак и пше ни ца
у сак си ја ма не за о би ла зан су
део бо жић ног де ко ра, а тр пе за
без ри бе го то во да ни је за ми -
сли ва.

Еки па „Пан чев ца” је тог по лар -
но хлад ног пет ка, 6. ја ну а ра,
око по дне ва, на ми нус „о-хо-
хо”, про цу ња ла Зе ле ном пи ја -
цом, не где пред ње но за тва ра -
ње тог да на, у на ме ри да у раз -
го во ру с про мр злим про дав ци -
ма су ми ра би ланс пра знич не
тр го ви не. Ни је пре те ра но ре ћи
да су они ви ше под се ћа ли на
ле де не ста туе ко је су се још од
ра них ју тар њих са ти на на шој
нај ве ћој тр жни ци по ви ја ле под
на ле ти ма си бир ски брит ког
ве тра.

Ис пред са мог ула за за те кли
смо чо ве ка по име ну Вла ди -
мир, ве што „скри ве ног” ис под
ка пе и ка пу ља че. Бад њак је, гле
чу да, на ба вио у шу ма диј ској
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ЗЕ ЛЕ НА ПИ ЈА ЦА УО ЧИ БАД ЊЕ ВЕ ЧЕ РИ

Бо жић ну на бав ку не спре ча ва ни ле де ни та лас

ове го ди не пр ви пут је ну ди ла
све то хра сто во др во у Пан че ву
и од лич но је про шла. Не да ле ко
ода тле, ма ло за шти ће ни ји од
опа ке зи мо ће, пен зи о нер Рат ко

шу ми и на из ма ку бад њег пи -
јач ног да на крч мио га у „бес це -
ње” – три гра не за сто ди на ра.
Го то во да не пам ти ова кву
хлад но ћу, па се, це де ћи по -
след ње ато ме из др жљи во сти,
спре мао да сва ког тре на од ју ри
на траг у то пло по ро дич но гне -
здо, у ко јем га је окре пљу ју ћа
бо жић на ри бља чор ба. Пре ко
пу та се, као и сва ке го ди не у
исто ово вре ме, на ла зио Сте ва.
У кар тон ским ку ти ја ма бад њак,
на сто чи ћу ора си – очи шће ни и
нео чи шће ни, ка ко је му ште ри -
ја ма во ља. Про да јом, ка ко ка -
же, ни је ни ма ло био за до во љан
– оти шло „све га” пе де се так
гран чи ца...

С дру ге стра не, Ац ка Си муљ
из Мра мор ка, ста ци о ни ра на
тик уз ка пи ју, зра чи ла је пот пу -
но друк чи јим рас по ло же њем:

пе че но пра се. Гор да на Илић из
се ла Бо шња ци код Ле сков ца
сва ке го ди не до ла зи у Пан че во
у да ни ма пред бо жић не пра -
зни ке, ка ко би про да ва ла бад -
њак из соп стве не шу ме. Пет
да на је ов де про ве ла, али јој се,
то не кри је, бо ра вак на шем
гра ду при лич но ис пла тио –
има ла је око се дам сто ко ма да,
а оста ло јој је све га два де се так.

И ри бар ни це су го то во „опу -
сто ше не”... Вла сник про дав ни це
„Ке ба кра ба”, Пе тар Пе тро вић,
ока рак те ри сао је ову го ди ну
као ло ши ју, a углав ном су би ли
тра же ни ша ран и мик се ви за
ри бљу чор бу. Ду шко Ра до са -
вље вић, је дан од тро је за ку па -
ца про сто ра у ко јем се ис кљу -
чи во про да је реч на ри ба, ка же
да је на пи ја ци три де сет го ди -
на и да из го ди не у го ди ну па -

за ри опа да ју или, у нај бо љем
слу ча ју, стаг ни ра ју. И код ње га
је, као и код ко ле ге, ша ран
ишао убе дљи во нај бо ље, уз тек
по не што сму ђа и со ма.

На су прот то ме, вла сник ри -
бар ни це „Ба ра ку да” Ми лен ко
Авра мов био је са свим ле по
рас по ло жен – на про да вао се
осли ћа, па стрм ки, ску ша, све -
жег и ди мље ног ша ра на, а би ло
је и екс клу зив ни јих же ља, по -
пут ора де, ло со са, ту не, ли ста...

Нај ве ћа пан че вач ка пи ја ца
уско ро је у пот пу но сти опу сте -
ла, тек по не ки пре о ста ли про -
да вац па ко вао је пин кле, а у да -
љи ни је све гла сни је од зва њао
пра сак пе тар ди, не баш до сто -
јан стве но на ја вљу ју ћи до ла зак
нај ра до сни јег хри шћан ског
пра зни ка...

Ј. Ф.

(НЕ)ЗГО ДЕ С БА КИ ЦА МА

Као и увек, то ком пред бо жић не јур ња ве до го ди се и по не ка

ко мич на си ту а ци ја. Та ко се Ми лен ко је два су здр жа вао да

не пр сне у смех ка да се јед на ба ки ца, ко ја је по што-по то по -

ку ша ва ла да про ве ри са др жај на руџ би не, про пи сно ис по ли -

ва ла и ис фле ка ла ма ри на дом од пе че не ску ше. Жр тва је

би ла јед на див на сви ле на блу за...

С дру ге стра не, по зна ти пан че вач ки пче лар Вој кан Ми лу -

ти но вић, ко ји го ди на ма про да је мед на пи јач ној те зги, на вео

је да му је из ве сна ста ри ца до шла са за ни мљи вом иде јом:

тра жи ла је по пуст као ре дов на му ште ри ја. На и ме, пред сва -

ки Бо жић увек баш код ње га ку пи по ла ки ле ме да за че сни -

цу. Због то га, овог пу та ни је мо ра ла да се ла ти нов ча ни ка...

Прослављен је још један Бо-
жић у нашем граду. Поред
традиционалног породичног
окупљања у домовима, бројни
верници присуствовали су ли-
тургијама служеним у свим
православним црквама.

Остатак најрадоснијег хри-
шћанског празника проведен
је у кругу породице, а понегде
је оживљена заборављена тра-
диција. Као, на пример, у До-
лову, кад су другог дана Божи-
ћа, упркос невиђеној зими, на
сокаке изјахали одважни ко-
њаници...

Долово је једно од аутентич-
нијих банатских места, где се
више него другде држи до тра-
диције. Посебно занимљиво и
живописно било је другог дана
Божића.

Но кренимо редом...
Празновање по старим оби-

чајима, упркос абнормално
ниским температурама, по-
чело је у петак, 6. јануара, од-
ласком најодважнијих верни-
ка у шуму по бадњак. Они су
се пре тога окупили у порти
Велике цркве и одатле се уз
благослов свештеника упути-
ли у оближњу Пешчару. На-
кон посне породичне вечере
велики број верника учество-
вао је у поноћним литургија-
ма у два доловачка право-
славна храма, као и сутрадан
на сам Божић.

Други дан најрадоснијег
хришћанског празника поје-
дини Доловци обележавају на
традиционалан и помало забо-
рављен начин. Тада се у глав-
ним ролама налазе коњаници,

НАЈРАДОСНИЈИ ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИК У ДОЛОВУ

КАД БЕЋАРИ НА ЛИПИЦАНЕРИМА КРЕНУ ПО СОКАЦИМА

који, јашући своје грациозне
љубимце, обилазе сокаке и до-
маћинске авлије уз неизбежне
веселе и шаљиве песме, а око-
сницу репертоара чине врцави
бећарци.

Чување старих обичаја
Све је почело нешто пре по-
днева у недељу, 8. јануара, у
дворишту доловачке Велике
цркве. У тамошњем Светосав-
ском дому по завршетку ли-
тургије нашли су се верници
да се, уз чашицу разговора, по-
ред осталог, присете и старих
добрих времена.

Један од аутентичних ме-
штана је Петар Баћука, рођен
1941. године, који памти да се

некада јахало и првог дана Бо-
жића.

– Долина наше село дели на
две целине, па једни друге зо-
вемо прекодолинци, а некад
су се одржавале трке између
те две стране. Циљ је био на
баваништанском путу, након
чега су проглашавани побед-
ници. Потом се одлазило у се-
ло на честитање Христовог ро-
ђења, а због великог броја ко-
ња формирано је више група.
Све капије су биле отворене за
јахаче, који су ту прилику ко-
ристили и да се удварају девој-
кама. Слично је било и за Бадње
вече, када су у, како ми Доловци
кажемо, ’ринђање, поред деце,
ишли и младићи. Такође, пр-
вог дана Божића људи су ма-
совно излазили на корзо и ше-
тали главним сокаком све до
увече, али је, нажалост, тај оби-
чај одавно ишчезао – казује Ба-
ћука.

До њега седи суграђанин Ву-
кашин Аврамовић родом из
Сјенице, који се у Долово досе-
лио је 1974. године. Он каже
да се у његовом завичају друга-
чије славило, па је веома зани-
мљиво направити поређење.

– По бадњаке се ишло пре
зоре, а увече су убацивани у

велико огњиште, какво је сва-
ка тадашња кућа имала. То је
за децу био посебан догађај,
јер је из ватре искакало без-
број искрица. Сутрадан је, пре
положајника, у домове увођен
и во. Ова животиња, без које се
ниједно домаћинство није мо-
гло замислити, ритуално је
провођена кроз просторију са
огњиштем, у чијој средини би
била заустављена како би јој
се на рог окачила чесница. На-
кон што се трипут окрене, во
се изведе на друга врата, а по-
том се приступи ломљењу ко-
лача – присећа се овај Доло-
вац пореклом из Санџака.

Тик уз њега седи још један
„дођош” – Србин Митић, који
се још 1957. године с породи-
цом доселио из пиротског кра-
ја. Одлично познаје све обича-
је, с обзиром на то да је још
као мали од оца наследио љу-
бав према цркви, у којој је и
данас веома активан, чак и као
појац. И он је из завичаја по-
нео неке разлике у обележава-
њу празника, па се тако, на
пример, на његовој бадњој тр-
пези налазе и печене лудаје и
пита под називом тиквеник.

И Дејан Јованов и Живица
Стојанов воле старе обичаје,

посебно поменуту традицију
изласка коњаника на улице.
Међутим, присећају се и не-
ких не баш веселих анегдота.
Кажу, догађало се да прили-
ком поменутих трка дође и до
преблиског контакта између
грла, па је било и падова и же-
шћих свађа, а приликом ула-
ска у тесни ајнфор један јахач
се веома тешко озледио. Стога
су ови рођени Доловци апело-
вали на своје младе и, поне-
кад, превише куражне сугра-
ђане да буду врло опрезни и,
нарочито, да не претерују с ра-
кијом и вином (бар док су у се-
длима), ма колико их љубазни
домаћини срдачно нудили.

Ал’ не ваља љубити бећара...
Баш у том тренутку коњи су у
порти гласно зарзали, што је
био знак свештенику Бојану
Гавриловићу да позове све
окупљене како би, уз молитву
и песму, испратили коњанике.

Било је веома хладно. Али
то није навело десетак младих

Можда и главни бећар јесте
Ђурица Молдован, који је увек
започињао песму.

Они су се у добром располо-
жењу и уз благослов оца Боја-
на упутили у парохијски дом,
где свештеник и живи. Тамо су
послужени жестоким напици-
ма и традиционалним кало-
ричним мезетлуком. Коњани-
ци су се домаћину одужили
староградском песмом „Три
метера сомота”, али су, очеки-
вано, ескивирали ону безобра-
знију верзију. Одатле су кре-
нули, право кроз центар, глав-
ном улицом до куће старе до-
ловачке породице Ковач, где
су их дочекали отац и син –
Станко и Драган, а потом су
прешли преко пута улице, у
дом Ненада Станковића. У тој
домаћинској авлији промрзле
јахаче врућом ракијом, вином,
соком и сувомеснатим произ-
водима нудили су његова су-
прага Гордана, син Саша и
таст Трајан Цика.

људи, између петнаест и четр-
десет година, да посустану у
свом науму. А иза њега се кри-
је огромна љубав према пле-
менитим животињама (сви од-
реда држе их из чистог хобија,
за разлику од њихових преда-
ка, који су то радили зарад ег-
зистенције).

У питању су све сами липи-
цанери, које су јахали прави
окретни џокеји: Ненад Станко-
вић, Мића Живојновић, Жељ-
ко Ристић, Слободан Милићев
Керба, Саша Терза, па стасити
бркајлија Бранислав Николић
и најмлађи, петнаестогоди-
шњак под надимком Порјаз.

И тако су ови весели мом-
ци наставили да до касних
поподневних сати обилазе се-
ло на својим лепотанима уз
чаробно „пуцкетање” копита
по калдрми, док су се кроз
банатски ваздух чули бећар-
ци. А доловачким божићним
коњаницима један од најоми-
љенијих је „Ала, ала, ала то
не ваља, ал’ не ваља љубити
бећара... Откако сам, ваљан
био нисам и умрећу, попра-
вит се нећу...”

Све док је таквих људи, ова-
ко лепи обичаји сасвим сигур-
но неће изумрети...

Ј. Филиповић



УСПЕШНИЈЕ ПРОЛЕЋЕ
Први део сезоне у Српској ли-
ги група „Војводина” фудбале-
ри Железничара завршили су
на једанаестом месту на табе-
ли, с петнаест бодова. Оства-
рен је скор од три победе,
шест ремија и пет пораза, уз
гол-разлику 17:18. Играчи по-
пуларне „дизелке” тренутно су
на одмору, а тренер Александар
Стевановић, са својим сарад-
ницима Ненадом Стојчићем и
Владимиром Растовићем, на-
јавио је прво окупљање за 23.
јануар, када ће почети при-
преме за наставак сезоне.

СПОРТ
Петак, 13. јануар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Не ка да ка пи тен 
ка дет ске 
ре пре зен та ци је Ср би је

Же сток ри там 
у Аме ри ци

Ка да је, као ше сто го ди шњи де -
чак, на на го вор бра та Алек сан -
дра, уско чио у ба зен и ста вио
ка пи цу на гла ву, ве ро ват но ни -
је ни слу тио да ће му ва тер по -
ло по ста ти сва ко дне ви ца. Да
ће му од ре ди ти жи вот ни пут...
Ју нак на ше при че је Ђор ђе
Ста врев ски, наш су гра ђа нин
ко ји је већ три го ди не сту дент
Уни вер зи те та у За пад ној Вир -
џи ни ји („Salem International
University”), али и мо мак ко ји
оду ше вља ва Аме ри кан це ва -
тер по ло мај сто ри ја ма.

– До че тр на е сте го ди не сам
играо у свим се лек ци ја ма на -
шег Ди на ма, укљу чу ју ћи и пр -
ви тим. Та да сам од лу чио да
поч нем озбиљ ни је да се ба вим
ва тер по лом, па сам пре шао у
ВК Бе о град, на „Та шмај дан”. У
ле пом се ћа њу ми је оста ла
2010. го ди на, јер сам та да, као
ка пи тен, пред во дио ка дет ску
ре пре зен та ци ју Ср би је на тур -
ни ри ма у Ха но ве ру, Си ро су,
као и на не зва нич ном европ -
ском пр вен ству у Зре ња ни ну.
Та да је са мном у на ци о нал ној
се лек ци ји био и Сло бо дан
Стан чул Бу ца, мој пр ви тре нер
у Ди на му, ко ји има из у зет но
ве ли ке за слу ге за мој ва тер по -
ло пут. За ни мљи во је да је део
те се лек ци је био и са да шњи А-
ре пре зен та ти вац Ср би је Ни ко -
ла Јак шић. Упо ре до, за јед но
са са и гра чи ма из Бе о гра да, ак -
тив но сам играо у елит ној ли ги

ОД ПАН ЧЕ ВА ДО ЗА ПАД НЕ ВИР ЏИ НИ ЈЕ

ПУТ КРОЗ ЖИ ВОТ С ВА ТЕР ПО ЛО КА ПИ ЦОМ

су ствар за ва тер по ли сте на
ко ле џу – до да је наш са го вор -
ник.

Утак ми це се игра ју ис кљу -
чи во ви кен дом, ка да школ ске
оба ве зе ма ло утих ну...

– Сва ког пет ка, по сле ју тар -
њег тре нин га и руч ка у школ -
ској ка фе те ри ји, кре ће мо на
ме че ве. Углав ном се од и гра ју
три до че ти ри утак ми це у та
два да на, што је из у зет но на -
пор но. Глав на раз ли ка из ме ђу
ва тер по ла у Ср би ји и на ко ле -
џу, је сте то што сам у сво јој зе -
мљи играо јед ну до две утак -
ми це не дељ но, а у Аме ри ци по
две утак ми це днев но, у све га
два да на. Мно го се пу ту је, па
сам имао при ли ку да оби ђем
Њу јорк, Чи ка го, као и мно ге
дру ге гра до ве у ко ји ма смо
игра ли тур ни ре. По се тио сам

од и гра чак три де се так утак -
ми ца, он да је ја сно да та кав
ри там из и ску је ве ли ки на пор.
Сва ке го ди не оку пља ње ва тер -
по ло ти ма је сре ди ном ав гу -
ста, ка да нам и по чи њу при -
пре ме, ко је тра ју две не де ље,
та ко зва ни hell week, и ка да је
ин тен зи тет тре нин га уби та -
чан. Ве жба мо два пу та днев но,
а на про гра му је пли ва ње у ба -
зе ну, око пет ки ло ме та ра по
тре нин гу, па по том рад с лоп -
та ма ме ди цин ка ма и гу ма ма.
По сле те две при прем не не де -
ље по чи ње се зо на. То ком пр -
вен ства има мо тре нин ге сва -
ко днев но од по не дељ ка до
пет ка, два пу та днев но, ка да
пр ви тре нинг по чи ње већ у
шест са ти. Пли ва ње, те ре та на,
рад с лоп том и мно го са ти
про ве де них у ба зе ну нор мал на

и нај е лит ни је уни вер зи те те у
Аме ри ци, по пут Прин сто на
или Хар вар да, где смо игра ли
утак ми це – ка же Ста врев ски.

Ђор ђе је тре нут но на тре ћој
го ди ни свог уни вер зи те та, на
ко јем сту ди ра ИТ (ин фор ма -
ци о не тех но ло ги је).

– Пре да ва ња су на про гра -
му од по не дељ ка до че тврт ка,
а рад с про фе со ри ма је не што
што бих ис та као као нај бо љу
ка рак те ри сти ку шко ло ва ња у
Аме ри ци. Мак си мал но су до -
ступ ни за пи та ња и по моћ, па
уко ли ко сту дент има би ло ка -
кву не до у ми цу око гра ди ва,
про фе сор ће му иза ћи у су -
срет и об ја сни ти на пре да ва -
њу или по сле пре да ва ња. Та -
ко ђе, про фе со ри има ју мно го
раз у ме ва ња за све сту ден те
ко ји се ба ве не ким спор том –

опи су је Ђор ђе жи вот на ко ле -
џу у САД.

Јед на од ка рак те ри сти ка ко -
леџ ва тер по ла је сте и чи ње ни -
ца да Аме ри кан ци ге не рал но
по шту ју и ува жа ва ју ту ли гу
(NCAA).

– Сва ке не де ље се до де љу ју
на гра де за нај у спе шни јег ва -
тер по ли сту, за нај бо љег де фан -
зив ног игра ча, као и за нај си -
гур ни јег гол ма на тог ви кен да.
Ви ше пу та у то ку ове три го ди -
не био сам про гла ша ван за нај -
бо љег игра ча не де ље (player of
the week), а три пу та сам био
иза бран и у иде а лан тим ре ги о -
на у ко ме се так ми чи мој уни -
вер зи тет – за вр шио је са би ра ње
ути са ка наш су гра ђа нин.

Ђор ђе Ста врев ски – Пан че -
вац ко ји жи ви свој сан у Аме -
ри ци. Он је и нај е фи ка сни ји
стре лац у исто ри ји Уни вер зи -
те та у За пад ној Вир џи ни ји.
То ком три се зо не је по сти гао
228 го ло ва, а по ста вио је и ре -
корд сво је шко ле с нај ви ше
по го да ка на јед ној утак ми ци –
био је пре ци зан чак два на ест
пу та. Ове се зо не је иза бран и у
нај бо љи тим Аме ри ке свих ва -
тер по ло уни вер зи те та Ис точ не
и За пад не оба ле, што је та ко -
зва на на гра да „All-American”,
ујед но и нај пре сти жни је при -
зна ње ко леџ так ми че ња.

Уз све то, Ђор ђе је и члан
удру же ња „Срп ска Спа р та”, па
је као нај мла ђи уче ство вао и у
пли ва њу за ча сни бо го ја вљен -
ски крст у на шем гра ду, а на
еду ка тив ној три би ни „Спо р -
том про тив дро ге” био је је дан
од го вор ни ка.

Пра ви спор ти ста, од ли чан
сту дент. Срећ но у на став ку ка -
ри је ре!

на ше зе мље, где смо се над ме -
та ли про тив на ших нај бо љих
клу бо ва: Цр ве не зве зде, Пар -
ти за на и Вој во ди не – по чео је
при чу за чи та о це „Пан чев ца”
Ђор ђе Ста врев ски.

По за вр шет ку сред ње шко ле
наш мла ди су гра ђа нин је од -
лу чио да се оти сне „пре ко ба -
ре”. По ло жио је аме рич ки
при јем ни ис пит, па је 2014.
го ди не по стао сту дент Уни -
вер зи те та у За пад ној Вир џи -
ни ји.

– Све ми је би ло вр ло чуд но
ка да сам сти гао у Аме ри ку,
али сам се ве о ма из не на дио
ка да сам ви део ко ли ко су мо је
ко ле ге на уни вер зи те ту опу -
ште не, ко ли ко су дру же љу би ве
и при ја тељ ски на стро је не пре -
ма сви ма, а на ро чи то пре ма
стран ци ма но вај ли ја ма. Са да,
по сле три го ди не про ве де не у
Аме ри ци, мо гу ре ћи да сам
имао и мно го сре ће ка да је ва -
тер по ло у пи та њу, јер ми је
тре нер из у зет на лич ност, мак -
си мал но ко рек тан по сва ком
пи та њу и спре ман да по мог не
у би ло ко је до ба – на ста вља
Ђо ле да пре при ча ва ути ске из
да ле ке зе мље.

Ва тер по ло у Аме ри ци и ва -
тер по ло у Ср би ји раз ли ку ју се
по мно го че му.

– Има мо из у зет не усло ве за
тре нинг. Ба зен је ре зер ви сан
са мо за пли вач ки и ва тер по ло
тим, има мо без број тер ми на
за ве жба ње, две те ре та не на
рас по ла га њу, али и мно штво
дру ге спорт ске опре ме нео п -
ход не за успе шан рад. Ва тер -
по ло се зо на тра је од сеп тем бра
до сре ди не но вем бра, што на
пр ви по глед де лу је крат ко, али
ако се зна да се у том пе ри о ду

ФУДБАЛСКЕ АКТУЕЛНОСТИ

На заједничком састанку
управе клуба и стручног штаба
донет је закључак да су у овом
тренутку постигнути задово-
љавајући резултати, као и да
се на пролеће очекује пласман
међу првих осам екипа.

– Остварили смо очекивани
резултат у веома јакој конку-
ренцији. Похвалио бих рад
стручног штаба који је, с трене-
ром Александром Стеванови-
ћем на челу, већ другу сезону у
клубу. Тим је подмлађен и мо-
рам истаћи да су играчи својим
радом и залагањем на утакми-
цама показали да поседујемо
квалитет и да можемо боље.
Засад је само Црномарковић
изразио жељу да оде из клуба, а

остали играчи су потврдили
останак. Пред свима нама су
тешке пролећне борбе и очеку-
јем да ћемо у прелазном року
довести адекватна појачања с
којима ће овај тим остварити
бољи пласман на табели – ре-
као је председник Железнича-
ра Зоран Наунковић.

С много оптимизма почетак
припрема очекују и Данило
Ковачевић, први стрелац еки-
пе, тренер голмана Владимир
Растовић, али и сви остали
чланови популарне „дизелке”.

НОКИЋ ПРВА ЛАСТА
Екипа ФК-а Динамо 1945 ће у
наставку првенства Војвођан-
ске лиге група „Исток” бити
прилично другачија и подмла-
ђена у односу на тим који је у
јесењем делу сезоне освојио
прво место.

Клуб су засад напустили:
Марјан Спасић, Филип Пе-
штерац, Ненад Радојевић, Лука
Лукић, Вукашин Милановић,

својим добрим резултатима.
Што се тиче мог клуба, жеља
нам је да задржимо место које
смо освојили на половини пр-
венствене трке – истакао је
тренер Стреле Гиле Рајковић.

Клуб су напустили голман
Милош Лукић, који је отишао
у Дорћол, и Алекса Динић, ко-
ји је прешао у Раднички из
Ковина.

ЖЕЉА – ВРХ ТАБЕЛЕ

После релативно лоше јесени
у Првој јужнобанатској лиги, у
којој је заузето десето место са
седамнаест бодова, у ФК-у Бо-
рац из Старчева дошло је до
промена.

је пао на Жарка Тодоровића,
амбициозног и успешног тре-
нера који је радио у многим
клубовима, где је имао добре
резултате. Верујем да смо на-
правили добар избор и да ћемо
остварити пласман у виши ранг
– истакао је Драган Лукић.

Жарко Тодоровић има А
тренерску лиценцу и досад је
предводио многе клубове, као
што су: Златибор (Чајетина),
Златар (Нова Варош), Поли-
мље, Металац (Ваљево), Рад-
нички (Нова Пазова), Графи-
чар (Београд), Динамо (Пан-
чево) и Слога (Сјеница).

– Свестан сам да имам те-
жак задатак да у наставку пр-
венства остваримо пласман у
виши ранг. Не бежим од оба-
веза и мислим да ћу заједно са
играчима успети да испуним
циљ. Захвалио бих досада-
шњем тренеру Несторовићу,
који ми је пожелео добродо-
шлицу и дао информације ко-
је ће ми пуно значити у раду
са екипом. Он ће и даље бити
с нама у клубу и желео бих да
истакнем да оваквим приме-
ром треба да се воде све коле-
ге са ових простора – рекао је
нови тренер омољичких фуд-
балера Жарко Тодоровић.

Припреме у ФК-у Младост
почињу у фебруару.

Б. С.

– После слабе јесени донели
смо једногласну одлуку и дали
потпуно поверење тренеру Ко-
вачевићу, па с њим желимо да
у наставку првенства превази-
ђемо резултатску кризу. Веру-
јемо да ће он својим знањем и
искуством успети да оствари
боље резултате и да ћемо на
крају сезоне изборити пласман
у горњи део табеле – рекао је
секретар Борца Петар Оре-
шковић.

Драган Ковачевић, који је са
успехом радио у Динаму, Во-
ждовцу, на Фарским острвима

и у Либији, предводио је стар-
чевачки тим у последњих осам
кола у јесењем делу шампио-
ната.

– Прихватио сам позив љу-
ди из клуба да наставим запо-
чети посао и сигуран сам да
заједничким снагама можемо
завршити првенство међу пр-
вих пет екипа на табели. Тим
има потенцијала и уз неколи-
ко нових играча сигурно мо-
жемо више. Услове које нам је
обезбедила управа, има мало
који тим и у вишем рангу – с
много оптимизма говори тре-
нер старчевачких фудбалера
Драган Ковачевић.

За Борац су јесенас насту-
пали: Иван Топић, Миладин
Поповић, Никола Пољак,
Драган Максимовић, Никола
Минић, Предраг Вучић, Мар-
ко Ћирковић, Марко Брајо-
вић, Урош Ђукић, Владимир
Станисављевић, Милош За-
рић, Миленко Божић, Стеван
Николов, Никола Станојевић,
Зоран Стефановић, Милош
Мијаиловић, Иван Негован,
Дарко Дружнић, Владо Ћалић
и Игор Стојчев.

ТОДОРОВИЋ ПРЕУЗЕО

МЛАДОСТ
Тренер Жарко Тодоровић, не-
кадашњи фудбалер Слободе
из Ужица, ОФК Београда и ин-
тернационалац у Немачкој,
одлучио је да у наставку сезо-
не седне на клупу Младости из
Омољице. Директор клуба
Драган Лукић, задужен за
играчки кадар, после неколи-
ко разговора с кандидатима за
наследника Владана Несторо-
вића одлучио се за тренера То-
доровића.

– После одлуке тренера Не-
сторовића да због приватних
обавеза поднесе оставку, избор

њихова места. У преговорима
смо с неколико момака и ве-
рујем да нећемо погрешити у
избору играча. Ако остане у
клубу, Ахчин ће нам много
значити. Много очекујем и од
повратка Теофанова, који је
први део сезоне пропустио
због повреде. Имаћемо довољ-
но времена да се спремимо и
да добро одрадимо припрем-
ни део. Најважније је да сви
будемо здрави. Наш циљ се
зна – пласман у виши ранг.
Одиграћемо седам контрол-
них утакмица и сви играчи ће
имати довољно прилика да се
изборе за стартну поставу –
рекао је тренер Динама 1945
Бранко Ђокић.

Почетак припрема је зака-
зан за 30. јануар на Градском
стадиону.

СТРЕЛА ЗА АНАЛЕ
Фудбалери Стреле су први део
шампионата у Првој јужноба-
натској лиги окончали на ше-
стом месту, са 24 бода. За
историјски успех овог спорт-
ског колектива најзаслужнији
су фудбалери које је предво-
дио искусни тренерски вук
Милорад Рајковић Гиле.

– Драго ми је да сам месту
Иванову, које има око хиљаду
становника, заједно са играчи-
ма, али и уз помоћ управе и
навијача, донео много радости
у протеклих годину и по дана,
колико сам у клубу. Добра ат-
мосфера, организација и се-
лекција играча дале су резул-
тат који од свог оснивања клуб
никад није остварио. У Бео-
граду је много лакше, јер
играчи редовно долазе на тре-
нинге и клубови су у бољој си-
туацији, док у овој лиги има
само неколико клубова, попут
БАК -а и Младости из Омољи-
це, који су озбиљни и органи-
зовани и то уједно показују

Илија Бајић и Милош Ракић,
а прво појачање „брзог воза”
је млади голман Стефан Но-
кић, који је дошао из ОФК Бе-
ограда.

– Доста играча је отишло и
док траје прелазни рок, по-
требно је довести замене на



ДОНАЦИЈА ЗА ОРК ПАНЧЕВО

У НОВO ЛЕТО С НОВОМ ОПРЕМОМ

Рукометаши Омладинског
рукометног клуба Панчево
ушли су у нову календарску
годину с новом спортском
опремом, коју им је донира-
ла компанија „Моцарт”.

ОРК Панчево постоји од
средине прошлог века и обич-
но је окупљао бивше играче
суперлигаша Динама. Клуб је
2000. године престао да се
такмичи, али није званично
угашен. Прошлог лета је гру-
па момака из нашега града и
околине одлучила да поново
активира ОРК Панчево и
почне да се такмичи из нај-
нижег ранга. Како кажу пред-
ставници клуба, на овај корак
су се одлучили искључиво из

љубави према спорту. Тре-
нутно се такмиче у Трећој
лиги група „Јужни Банат”, а
после јесење полусезоне зау-
зимају прво место.

– Наш циљ је да се пласи-
рамо у виши ранг. Донација у
виду нових дресова нам заи-
ста много значи, јер смо има-
ли само једну гарнитуру, коју
су играчи сами купили. Сва-
како верујем да ће нови дре-
сови бити и додатна мотива-
ција за рукометаше – рекао је
тренер ОРК-а Панчево Ми-
лован Ћурчија.

Првенствена трка за бодо-
ве у Трећој лиги „Јужни Ба-
нат” наставља се средином
марта.

Жен ски од бој ка шки клуб Ди -
на мо го ди на ма се ис ти че у ра -
ду с мла ђим ка те го ри ја ма. Из
ју ни ор ског по го на тог по пу -
лар ног спорт ског ко лек ти ва
„цр пе” се игра чи це за пр ви
тим, ко је по том има ју мно го
успе ха и у над ме та њу с нај бо -
љим од бој ка ши ца ма у Ср би ји.

Про шле го ди не ју ни ор ски
тим ЖОК-а Ди на мо осво јио је
шам пи он ску ти ту лу у Вој во ди -
ни, а на Пр вен ству Ср би је оки -
тио се сре бр ном ме да љом. И та -
да, баш као и ове се зо не, с мла -
дим пан че вач ким „ла ви ца ма”
ра дио је тре нер Сло бо дан Ра ди -
во је вић (ина че и дру ги тре нер у
се ни ор ском са ста ву пан че вач -
ког ти ма), а на тре нин зи ма му
по ма же Иван Мар ко вић, ко ји је
и ста ти сти чар ка да пр ви тим
Ди на ма игра сво је утак ми це.

Ове се зо не, под по кро ви тељ -
ством Од бој ка шког са ве за Вој -
во ди не, од и гра на је ли га на ше
по кра ји не, у ко јој су уче ство -
ва ли сви клу бо ви ко ји не што
зна че на овим про сто ри ма.
Над ме та ли су се ко лек ти ви
чи ји се ни ор ски са ста ви игра ју
у Су пер ли ги и Пр вој ли ги, па

је кон ку рен ци ја би ла ве о ма ја -
ка. По го то ву ако се зна да је
ве ћи део ква ли те та срп ске од -
бој ке, из у зев Бе о гра да, кон -
цен три сан упра во у Вој во ди ни.

Игра ло је осам еки па, по дво -
кру жном си сте му, а по сле же -
сто ких окр ша ја на пар ке ту Ди -
на мо је осво јио ви це шам пи он -
ску ти ту лу. Пр во ме сто је при -
па ло Је дин ству из Ста ре Па зо -
ве, а тре ће Кле ку. Тре ба ре ћи да
је Пан чев ка ма злат на ме да ља
из ма кла са мо због јед ног се та.

– Има ли смо про бле ма и с
по вре да ма и бо ле шћу игра чи ца,
што је про у зро ко ва ло и по ме ра -
ње тер ми на не ких утак ми ца. Да
смо има ли ма ло ви ше сре ће,
по но ви ли би смо про шло го ди -
шњи успех и опет би смо би ли
шам пи о ни Вој во ди не, али до -
бро је и ова ко. За ти ту лу нам је
не до ста јао је дан сет. Иде мо да -
ље, на ста ви ли смо кон ти ну и тет
осва ја ња ме да ља и, што је нај ва -
жни је, из бо ри ли смо пла сман на
Пр вен ство Ср би је, ко је ће би ти

одр жа но у ма ју – ре као је тре нер
ју ни ор ског ти ма Ди на ма Сло бо -
дан Ра ди во је вић.

Још је дан успех пан че вач ке
од бој ке оства ри ле су: Да ша Ми -
ха и ло вић, Ми ли ца Јо ва но вић,
Ти ја на Стој ко вић, Ка та ри на
Ма ри са вље вић, Ва ња Си ме у но -
вић, Ја на Ћук, Ва ња Ста нић,
Са ња Ђур ђе вић, Ми ли ца Се ку -
лић, Ди на Со ло мон, Вла да на
Те ки ја шки, Са ра Ђу рић, Је ли -
са ве та Ко ја ди но вић и Бо ја на
Стан ко вић.

СПОРТ
Петак, 13. јануар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дe7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Ко шар ка ши Та ми ша
над ви си ли и Ме та лац

Сле де не у год на
го сто ва ња

У но вој го ди ни, ка да су пан че -
вач ки спор ти сти у пи та њу, пр -
ви су стар то ва ли ко шар ка ши
Та ми ша. Утак ми ца ма два на е -
стог ко ла на ста вље на је тр ка
за бо до ве у КЛС-у, а у по не де -
љак, 9. ја ну а ра, у Ха ли спор то -
ва на Стре ли шту го сто вао је
Ме та лац из Ва ље ва. Би ла је то
још јед на сјај на спорт ска при -
ред ба у на шем гра ду, ко ја је,
иа ко одр жа на на ве ли ку сла ву
– Све тог Сте фа на, у пан че вач -
ку дво ра ну при ву кла око 300
љу би те ља игре под обру че ви -
ма. Игра ла се до бра ко шар ка,
тим из Ва ље ва је још јед ном
по ка зао сво је ква ли те те, али
не ка да шњи АБА ли гаш ни је
мо гао да из др жи си ло ви те на -
ле те пан че вач ких ко шар ка ша:
Та ми ш–Ме та лац 82:69, по че -
твр ти на ма 21:21, 13:21, 22:13
и 26:14.

По че так су сре та про те као је
у из јед на че ној бор би. Ва љев ци
су мо ти ви са но ушли у овај ду -
ел, чак су пре утак ми це на ја -
вљи ва ли евен ту ал ни три јумф
у Пан че ву. Пред во ђе ни ка пи -
те ном Ђу ка но ви ћем, би ли су
до сто јан ри вал ко шар ка ши ма
Та ми ша, ко је су у пр вој че твр -
ти ни пред во ди ли Вла ди мир
Ве лич ко вић и Игор Ке сар.
Егал игра у пр вој че твр ти ни
окон ча на је с не ре ше ним ре -
зул та том.

Дру ги пе ри од утак ми це по -
чео је ве о ма до бро за до ма ће.
Са два ефект на по гот ка Алек -
сан дар Ил кић је по ди гао пу -
бли ку на но ге, али он да је Ме -
та лац за и грао чвр сто и агре -
сив но у од бра ни, па је и ре -
зул тат на се ма фо ру по чео да
се ме ња. Го сти су у тим мо -
мен ти ма игра ли с ве о ма ви со -
ком по ста вом на те ре ну, слу -
жио их је и шут с дис тан це, па
је при ре зул та ту 31:38 Бо јан
Јо ви чић био при мо ран да ре -
а гу је тајм-ау том. Ипак, до по -
лу вре ме на го сти су на ста ви ли
да игра ју сво ју игру, па су на

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА
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за ста вом – ре као је по сле утак -
ми це играч Та ми ша Ду шан
Ву ле тић.

Нај е фи ка сни ји у ре до ви ма
до ма ћег ти ма био је Вла ди мир
Ве лич ко вић, ко ји је по сти гао
17 по е на, а ефи ка сно шћу су се
ис та кли и Ни ко ла Си мић (16),
Игор Ке сар (13) и Адам Мир -
ко вић (10 по е на).

Тим из на ше га гра да је са да
уса мљен на че твр том ме сту, а
по сто ји мо гућ ност да се на ђе и
у за вр шни ци Ку па Ср би је (пр -
ве че ти ри еки пе из КЛС-а на
кра ју пр вог де ла шам пи о на та,
за јед но са че ти ри АБА ли га ша)
у Ни шу. Ипак, без об зи ра на
ис ход ду е ла у Вр шцу, Та миш је
јед но од нај при јат ни јих из не -
на ђе ња ове се зо не у Ко шар ка -
шкој ли ги Ср би је. Ако се ус пе си

На све ча но сти одр жа ној кра -
јем 2016. го ди не Атлет ски са -
вез Ср би је иза брао је и на гра -
дио нај у спе шни је атле ти чар ке
и атле ти ча ре у ле ту за на ма.

У кон ку рен ци ји мла ђих
се ни ор ки за нај бо љу атле ти -
чар ку у на шој зе мљи про гла -
ше на је Зо ра на Бар јак та ро -
вић, чла ни ца АК-а Ди на мо.
Ово при зна ње је сти гло као
кру на ње них ре зул та та у
2016. Зо ра на је у про те клој
го ди ни осво ји ла злат но од лич -
је на се ни ор ском пр вен ству
Ср би је у тр ци на 100 ме та ра, а
на ду пло ду жој де о ни ци за -
слу жи ла је сре бр ну ме да љу.
Нео п ход но је по ме ну ти и то
да је Зо ра на про шле го ди не
би ла је ди ни пред став ник Ср -
би је на „Ме ди те ран ским
игра ма” у Ту ни су.

На ве ли ком ин тер на ци о -
нал ном так ми че њу „Ср би ја
опен” у Бе о гра ду на ша су гра -
ђан ка је осво ји ла тре ће ме -
сто у тр ци на 60 ме та ра, у ко -
јој је ујед но би ла и нај у спе -
шни ји пред став ник на ше зе -
мље. Та ко ђе, про гла ше на је
за нај бо љу так ми чар ку на

два ин тер на ци о нал на ми -
тин га – „Ма ђар со” у Сен ти и
„Бар 2016” у Цр ној Го ри, на
ко ји ма је убе дљи во три јум -
фо ва ла у нај по пу лар ни јој
сприн тер ској ди сци пли ни.

Зо ра нин лич ни ре корд на
100 ме та ра са да из но си
11,65 се кун ди, што спа да у
нај бо ље ре зул та те у исто ри ји
срп ског сприн та.

По ка те го ри за ци ји Олим -
пиј ског ко ми те та Ср би је, Зо -
ра на Бар јак та ро вић већ две
го ди не за ре дом но си и при -
зна ње спор ти сте на ци о нал -
ног раз ре да.

Нај бо љим атле ти ча ри ма
Ср би је на гра ду су уру чи ли
пред сед ник АСС-а Ве се лин
Је вро си мо вић и ге не рал ни
се кре тар Сло бо дан Бран -
ко вић.

Све ча но сти ко ју је ор га -
ни зо вао Атлет ски са вез Ср -
би је, по ред Зо ра не Бар јак та -
ро вић, при су ство ва ли су и
но во и за бра на пред сед ни ца
АК-а Ди на мо Сан дра Бо -
жић, пот пред сед ник клу ба
Зо ран Бо жа нић и Зо ра нин
тре нер Љуп чо Цвет ко ски.

ПРО ГЛА ШЕ ЊЕ НАЈ БО ЉИХ АТЛЕ ТИ ЧА РА

ЗО РА НА ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛА ГО ДИ НУ

Сев ну ла је Сим ке то ва „трој ка”
за 39:42, а он да је он сре ди ном
тре ће че твр ти не у по след њој
се кун ди на па да из јед на чио на
44:44. По ен ти рао је по том и
Мла ден Вит ко вић... Пан чев ци
су „пре ве ли” ре зул тат... Ни шта
ви ше ни је мо гло да за у ста ви
ко шар ка шку ма ши не ри ју из
на ше га гра да.

У че твр тој че твр ти ни играо
је са мо је дан тим – Та миш. У
кош Ме тал ца „си па ли” су
„трој ке” Ни ко ла Си мић, Вла -
ди мир Ве лич ко вић, Мла ден
Вит ко вић и Сте фан Са вић, а
Игор Ке сар је на ста вио са сјај -
ним по те зи ма, баш као на по -
чет ку утак ми це. Пи та ње по бед -
ни ка ви ше се ни је ни по ста вља ло,
а Та миш је био то ли ко до ми -
нан тан и си гу ран да је Бо јан

за слу жу је ре спект. У пр вом де -
лу ни смо ус пе ли нај бо ље да се
сна ђе мо у ду е лу с ви со ком по -
ста вом еки пе из Ва ље ва, али
смо у на став ку су сре та по бољ -
ша ли игру без лоп те пре све га
и на кра ју сти гли до за слу же не
по бе де. Пред на ма је ве о ма те -
жак рас по ред, јер нам сле де
три го сто ва ња. На ред ног ви -
кен да иде мо у Вр шац, по том и
у Зе мун и Ста ре Ба нов це, а он -
да нам до ла зи ли дер Ди на мик.
За то овај три јумф над Ме тал -
цем још ви ше до би ја на зна ча -
ју – ис та као је на кон фе рен ци -
ји за но ви на ре по сле утак ми це
тре нер Та ми ша Бо јан Јо ви чић.

Пан чев ци су на че твр том
ме сту на та бе ли, са ско ром од
осам по бе да и че ти ри по ра за и
са два де сет бо до ва.

ЈОШ ЈЕ ДАН УСПЕХ МЛА ДИХ ОД БОЈ КА ШИ ЦА ДИ НА МА

МА ЛЕ „ЛА ВИ ЦЕ” ВИ ЦЕ ШАМ ПИ ОН КЕ

од мор оти шли са осам по е на
„ви шка” (34:42).

А по сле пет на е стак ми ну та
па у зе на те рен Ха ле спор то ва
као да је иза шао не ки дру ги
тим. Ни ко ла Си мић је по вео
сво је са и гра че у но ви, од лу чу -
ју ћи об ра чун са сјај ним ти мом
из Ва ље ва. И кре ну ло је ка ко
се са мо по же ле ти мо же. Упра -
во је ка пи тен Та ми ша био тај
ко ји је пре у зео од го вор ност...

Јо ви чић у фи ни шу ме ча шан су
ука зао и мла дим ко шар ка ши -
ма Вла ди ми ру Ка њев цу и Вла -
ди ми ру Трај ко ви ћу.

– Ле по је ка да се по бе ди по -
сле па у зе, ка да го ди на поч не
три јум фом. У дру гом по лу вре -
ме ну смо би ли мно го бо љи и
за слу же но смо до шли до но -
вих бо до ва. Оче ку је мо те шко
го сто ва ње у Вр шцу, али сва -
ка ко не иде мо та мо с бе лом

ти ма из на ше га гра да уоп ште
ви ше мо гу и свр ста ва ти у из не -
на ђе ња.

– Би ла је то вр ло до бра утак -
ми ца, пу на ди на ми ке и пре о -
кре та. Че сти там мо јим игра -
чи ма на по бе ди над те шким и
не у год ним ри ва лом. Ве о ма по -
шту је мо Ме та лац и зна ли смо
да нас че ка же сток меч. Еки па
у ко јој игра ју чак три мом ка
ко ји су на сту па ли у АБА ли ги

Стране припремио

Александар
Живковић
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Еле на Ке ре кеш,
уче ни ца:
     
– За ви кенд ћу се
игра ти на по љу с 
дру га ри ма. Пла ни ра мо
да се гру два мо и 
сан ка мо, а по сле ћу
се од ма ра ти код ку ће
с ма мом и та том. Још
увек сам на рас пу сту, па
не мам оба ве зе у шко ли.

Ни ко ли на 
Кр сма но вић, 
сту дент ки ња:
    
– С об зи ром на то да 
је у пе так до чек, 
пла ни рам да иза ђем 
с дру штвом, а то ћу
ура ди ти и у су бо ту.
Оста так вре ме на ћу 
по све ти ти при пре ма њу
ис пи та.

Кри сти на Су са,
сту дент ки ња:
     
– У пе так ћу про сла ви ти
до чек пра во слав не 
Но ве го ди не, 
а пла ни рам да иза ђем
и у су бо ту. Сле ди 
ис пит ни рок, па ви ше
вре ме на по све ћу јем
уче њу.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Ка да
Ис тра жи вач ки дух ра не мла до сти пра те не си гур ни ко ра ци. И

стреп ња. По не кад и без раз ло жни страх.

    Али ка да се ута ба ју пр ве ста зе, стреп ња и страх не ста ју. Би ло

би иде ал но да дух гла дан но вих зна ња и ис ку ста ва оста не при -

су тан. За у век.

    Иза ћи на сред за ле ђе не ре ке је сте иза зов. Про ше та ти ис под мо -

ста пред ста вља но ву пер спек ти ву. Та миш мо же да де лу је као

огром на ви ју га ва ка да по чи јој се за ле ђе ној во де ној по вр ши ни хо да.

    Уго ђај је ве ћи ка да је ту и дру га ри ца да све му по све до чи.

Упло вља ва ње
Шта је чо ве ку по треб но да би ужи вао, про ди сао? Или да би, бар,

од мо рио очи?

    Ми ли он до ла ра? Ва зду шна ба ња? Пре ле па осо ба на ви ди ку?

Па, за ви си од пер цеп ци је по сма тра ча. Што се пот пи са ног ти че,

мно го се ви ше ужи ва, лак ше ди ше и бо ље ви ди ка да до пу стиш

не ма те ри јал ном све ту да упло ви у те бе. Ка да те сли ка ле дом око -

ва них спла во ва и ча ма ца ин спи ри ше на ми сли о сло бо ди.

    Не шко ди ако са со бом на лед по ве деш пса. Или два.

Са њаш
Ка да су у рас ко ра ку же ље и ре ал ност, по што ти сва ко дне ви ца не

ис пу ња ва сно ве, ако ти се чи ни да је оно што ви диш за пра во оп -

се на – пре о ста је да про ше таш сам са со бом.

    И да ми слиш. Пре и спи ту јеш сво је ста во ве и од лу ке. Ко ра ке по

кли за вом те ре ну зва ном жи вот. Да би ја сно раз дво јио ствар но од

све га дру гог.

    Ути сак не ствар ног снег ко ји ве је мо же са мо да по ја ча. До мо -

мен та у ком по ми слиш да са њаш бу дан.

Већ у пред но во го ди шње по под не
ули це су ла га но опу сте ле

Омо љич ки ма ли ша ни су свр ну ли
у цен тар по па ке тић...

За хук та ло се и по бо ем ским
ка фа на ма, по пут „Ђер ма”

По не где, као у „Ку пеу”, ат мос фе ра је
до сти гла вр ху нац уз же сто ку сви р ку

На кра ју кре а тив но хла ђе ње уз Сне шка,
Де да Мра за и оми ље ни лист

На пу ни ли су се и број ни
клу бо ви и ка фи ћи

Већ пре ко да на кре нуо је до бар шти мунг,
као на при мер у „Хе до ни сту”

У ме ђу вре ме ну је бле сну ла град ска укра сна
ра све та и на ја ви ла уз бу ђе ња

... а но во се љан ски су има ли ја ко ле пу при ред бу

По не ко је по ку ша вао да за ра ди
још ко ју цр ка ви цу

И до че ка ли смо ту ду го че ка ну „срећ ну но ву”. И то без сва ке сум -
ње пре лом ну... Још јед ну од мно гих...

Е, сад, ви де ће мо ко ће шта и ка ко пре ло ми ти, али то је, као и увек,
до бар по ла зни мо ме нат за не ки но ви по че так, бил до ва ње во ље и хра -
бро за цр та ва ње озбиљ них ци ље ва. Прет ход но, у нај лу ђој но ћи да -

ли смо све од се бе да се, ма кар, још је дан пут до бро про зе за мо, а
пре ла ма ње оста ви мо за „од мах” по сле пра зни ка.

По не ко се, бо га ми, до бро „пре ло мио” на не кој од број них жур ки
у гра ду, па су му су тра дан ра со и ки се ла чор би ца уз беч ке вал це ре
би ли нај бо љи дру га ри... Ј. Ф.

ДО ЧЕ КА СМО НО ВУ ГО ДИ НУ

СРЕЋ НА НАМ ЈОШ ЈЕД НА ПРЕ ЛОМ НА


