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Те шко обо ле ли мла ди ћи до би ли 
ор га не пре ми ну лог 45-го ди шња ка

Брат Горан: „Хте ли смо да он и да ље
на не ки на чин на ста ви да жи ви”

Иа ко се кра јем про шле го ди не суд би на су ро во по -
и гра ла по ро ди цом Аша нин из Омо љи це и ње не
чла но ве за у век одво ји ла од Зо ра на, оца тро је де це,
ко ји је умро 1. ја ну а ра ове го ди не, на кон што му је
29. де цем бра по зли ло на ко шар ка шкој утак ми ци
из ме ђу „Цр ве не зве зде” и ЦСКА, они су на шли
сна ге да се из диг ну из над бо ла и тра ге ди је ко ја их
је сна шла и учи ни ли су рет ко ви ђен ху ма ни гест.
На пи та ње ле ка ра да ли би до зво ли ли да се Зо ра -
но ви ор га ни пре са де, од го во ри ли су по тврд но и та -
ко омо гу ћи ли да се про ду же жи во ти тро ји ци те -
шко бо ле сних мла ди ћа.

Та кав по тре сан гест ни је остао без од је ка, па им
се Ко шар ка шки клуб „Цр ве на зве зда”, ко ји је по -
кој ни Зо ран, по ред сво је де це и по ро ди це, во лео
нај ви ше на све ту, оду жио на нај леп ши мо гу ћи на -
чин. Тај клуб је на не дав ној утак ми ци ко ју је играо
с „Па на те на и ко сом” уго стио Зо ра но вог де ве то го -
ди шњег си на Ми ло ша, ње го ву се стру бли зна ки њу,
њи хо ву ста ри ју се стру и Зо ра но вог бра та Го ра на.
Они су има ли при ли ку да се срет ну с Ду ша ном
Смиљ ки ћем (23), те шко бо ле сним мла ди ћем ко ји
је остао у жи во ту са мо за хва љу ју ћи то ме што су му
ле ка ри пре са ди ли Зо ра но ву је тру.

Игром слу ча ја, и он је био у ха ли „Пи о нир” на
утак ми ци „Зве зде” са ЦСКА и ни је ни слу тио да ће
га суд би на за у век спо ји ти са Зо ра ном и по ро ди -
цом Аша нин. Иа ко се са да опо ра вља од тран -
сплан та ци је ко јој је био под врг нут, из ја вио је да
им је не из мер но за хва лан и да до кра ја жи во та не -
ће за бо ра ви ти њи хов пле ме ни ти гест. Ре као је и да
му је дра го што је имао при ли ку да се ви ди са Зо -
ра но вом по ро ди цом и да ће, док је жив, би ти њи -
хов ду жник.

Тра ге ди ја ко ја је за у век од не ла Зо ра на Аша ни на
те шко је по го ди ла ње го ву су пру гу Ју ли ја ну. Она је
из ја ви ла да је њен бол и бол ње них уку ћа на био
још ве ћи због то га што је њен су пруг три да на ле -
жао без све сти при коп чан на апа ра те у Ур гент ном
цен тру.

– Је дан по је дан цен тар у мо згу су му от ка зи ва -
ли и би ло му је све го ре. Ме ђу тим, ја сам се и по -
ред то га на да ла да мо же до ћи до не ког пре о кре та
и да се до го ди чу до. Осе ти ла сам же љу да га ви дим
у бол нич ком кре ве ту и то ми је ис пу ње но. Ме ђу -

тим, кад сам га ви де ла, би ло ми је ја сно да од ње -
га не ма ви ше ни шта, да је све го то во и да ви ше не
тре ба да ве ру јем у чу до. Тре ћег да на, 1. ја ну а ра,
све се за вр ши ло ка да нам је за зво нио те ле фон. По -
зва ла нас је јед на док тор ка из Бе о гра да и пи та ла
мо же ли до би ти на шу до зво лу да се Зо ра но ви ор -
га ни до ни ра ју мом ку с ко јим су се Зо ра нов син,
ћер ка и мој де вер сре ли на „Зве зди ној” утак ми ци,
као и јед ном мла ди ћу из До ло ва и јед ном Бе о гра -
ђа ни ну. Да ли смо са гла сност и то је убр зо по сле
то га и учи ње но. Да ли сам за жа ли ла због то га? Не,
ни јед ног мо мен та и ни ка да не ћу. Ја имам тро је де -
це и на дам се да ни ком од њих ни ка да не ће тре ба -
ти да се тран сплан ти ра ор ган. Ме ђу тим, ако би не
дај бо же би ло по тре бе за тим, на да ла бих се да ће
не ко по мо ћи – из ја ви ла је Ју ли ја на за „Пан че вац”.

Го ран Аша нин, брат по кој ног Зо ра на, ре као је да
су од лу ку о тран сплан та ци ји ор га на по сле раз го во -
ра до не ли сви уку ћа ни у же љи да спа су оне ко ји ма
је би ла по треб на по моћ.

Он је на гла сио да је до са да по во дом тог ге ста
до био ви ше по зи ва за го сто ва ња у еми си ји ма на
РТС-у, „Пин ку” и у „Бе о град ској хро ни ци”, али да
их је од био.

– Не же лим да се ме диј ски екс по ни рам по во дом
то га што смо ура ди ли и да то ис пад не као на ше ре -
кла ми ра ње. Од лу ку да до зво ли мо ле ка ри ма да узму
Зо ра но ве ор га не до не ли смо чи стог ср ца и без ика -
квог ин те ре са. Је ди на же ља нам је би ла да по мог не -
мо и про ду жи мо жи во те они ма ко ји ма је по моћ би -
ла по треб на и да спа се мо тро је мла дих љу ди ко ји су
жи ве ли из у зет но те шко због бо ле сти. Да је Зо ран
имао при ли ку да од лу чу је и да је мо гао да се кон -
сул ту је с на ма, си гур но би исто по сту пио. На ма је
ва жно да он на не ки на чин и да ље жи ви, иа ко фи -
зич ки ви ше ни је с на ма. Хтео бих да ка жем и да
осе ћам по тре бу да још јед ном за хва лим Ко шар ка -
шком клу бу „Зве зда”, за то што нам је омо гу ћио да
ви ди мо мла ди ћа ко ји је до био Зо ра но ву је тру и ње -
го вог оца, ко ји је ис пао мак си мал но фер, јер нам је
по ну дио сва ку мо гу ћу по моћ – из ја вио је Го ран.

М. Глигорић

ХУ МА НОСТ ПО РО ДИ ЦЕ АША НИН ИЗ ОМО ЉИ ЦЕ

СПА СЛИ ТРИ ЖИ ВО ТА

По тре сан су срет: син Зо ра на Аша ни на 
и мла дић ко јем је пре са ђе на је тра



је”, с јед ним, очи то пер фид ним ци -
љем – ка ко би по слу жи ло за спрд њу.
Ко ја нас је потом пре ску по ко шта ла.

С јед не, бе ниг не стра не, „ис хла пе -
ли” Ше ћер ко ис ко ри стио је сво јих
пет ми ну та сла ве. И то је у ре ду – да -
ти сва ком смрт ни ку шан су. Ме ђу -
тим, с дру ге, не ви дљи ви је, реч је о
не чем по тму лом, али су штин ски ве -
о ма ма лиг ном – за сле пљи ва њу на ро -
да пот пу ним иди о ти змом.

О че му се, у ства ри, ра ди ло? Реч је
о три ча вих по ла са та ко је је др жав на
те ле ви зи ја (ка сни је „сла вом овен ча -
на” „ТВ Ба сти ља”) „ве ли ко ду шно”
по ну ди ла кан ди да ти ма. И сви су то
пра во ис ко ри сти ли, из у зев јед ног,
ко ји се још „ве ли ко ду шни је” за хва -
лио на тер ми ну и вра тио га во ље ном
му на ро ду, од сил не скром но сти не
же ле ћи да се „про мо ви ше”...

Очи глед но, це ла по ен та би ла је у
обе сми шља ва њу вр хов не де мо крат -
ске те ко ви не – из бо ра. Ком би на ци ја
ве ли ко ду шног нат чо ве ка и мно штва
по лу де би ла стих на зо ви ри ва ла би ла је
са став ни део те па кле не умо тво ри не.
А до бро зна мо на шта је све иза шло...

Исто ри ја се, кан да, по на вља, па ће
на про ле ће не ки од ано ни му са, мо -
жда, опет укра сти пар че сла ве, док
ће они дру ги – феј ко ви, ули зи це и
чан ко ли сци, за ша ку сит но соп стве -
нич ког ин те ре са глу ма та ти спа ринг-
парт не ре.

И до кра ја обе сми сли ти ио на ко
дав но из ан ђа лу при чу...

Ј. Ф.

ри ва ли му би ли све не ка не јач; не
ра чу на ју ћи, до не кле, „ра ног” Ву ка с
три упа дљи во раз у ла ре на пр сти ћа,
за тим еле гант ног (про)Ју го сло ве на
Ива на Ђу ри ћа и тек на ра ста ју ћу го -
ро пад – вој во ду Во ју, тад ха рам ба ше
не чег што се зва ло Срп ски чет нич ки
по крет. Та да по крет, а мно го ле та
ка сни је – ко пер ни кан ски за о крет,
јер сви зна мо шта се све из то га из -
не дри ло...

Но вра ти мо се тим пре по топ ским
пре ми јер ним пред сед нич ким из бо -
ри ма. И то из ове ви зу ре – за на ук и
на ра во у че ни је.

Елем, ако их је (те из бо ре) не што
обе ле жи ло, то ни ка ко ни је ни Ђу ри -
ће ва ле по та, ни вуч ја бра да, ни вој -
вод ска тр бу ши на, па чак ни Сло би на
ћу би ца. Ма, ни ко дру ги до – Вик тор
Ше ће ро ски.

А ко то бе ше?! За оне ко ји та да ни -
су би ли ро ђе ни или оне дру ге што
им пре су ши ла ме мо ри ја, тај чи ка
бр ка се ме ђу пре о ста лих три де се так
то тал но не по зна тих кан ди да та (за то
им је би ло до вољ но ци гло сто пот пи -
са?!) про сла вио до тад не ви ђе ним
шо у ом (не ком вр стом пре те че да на -
шњих оп скур них ри ја ли ти ја), ка да је
сво јим бун ца њем о не ка квим „ме -
тла ма & чет ка ма” раз га љи вао на род -
не ма се. „Ма се”, ко је још увек ни на -
слу ти ти ни су мо гле шта им се иза
тих ку ли са спре ма.

Е, то је два пи сме но, али сим па тич -
но лу пе та ло ка сни је је пу ни ло пре та -
бло ид не но ви не и раз не „без ве зе ви зи -

По бед ник је
Вик тор

И за хук та ва се лу да тр ка пред сед -
нич ка. Су лу да, ре кло би се... Али ни је
то (су)лу ди ло од ју че, ни ти од пре -
кју че... Тра је још од за чет ка пост мо -
дер не пре и сто ри је срп ског ви ше -
стра нач ја.

За пра во, од оно мад ка да је рах ме -
тли Сло ба од Га зи ме ста на су пар ни ке
по ту као до но гу и та ба на са ше зде сет
и ку сур од сто (прем да се доц ни је с
на ре че ним гад но рас ку су ра ва смо). А

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Ускликнимо с љубављу...

У петак, 27. јануара, у Културном центру

Снимио Владимир Ђурђевић

• „Магнум кримен”, је л’ то беше марка пиштоља?

• Математички речено, скупштинске седнице су празни скупови!

• Воз мора да стигне на одредиште. Чека га Ана Карењина!

• Како да не знам за Бога. Ми смо пријатељи на „Фејсу”.

• Наша сива свакодневица је црна.

• Потезање конопца је права дисциплина за Србе, јер ту свако 
вуче на своју страну!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НАША РАДНИЧКА КЛАСА ЈЕ УМОРНА ОД НЕЗАПОСЛЕНОСТИ.

Петак, 3. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Пеј стов пејст
Не ри зи ку је мо да ће мо се по но ви ти, већ се све сно по на вља мо: кра јем
сва ког ја ну а ра ре то рич ки се пи та мо да ли је цр кви ме сто у шко ла ма, од -
но сно шко ла ма у цр кви. Мо ра мо то да чи ни мо јер су ов да шњи од ра сли
„ђа ци” ви ше не го ле њи, а ма то ри Ла ти ни одав но ре ко ше: Repetition ma-
ter studiorum est, или „По на вља ње је мај ка зна ња”. Шта ће мо, има мо по -
сла с по на вља чи ма. Ма то рим.

По вод за ову при чу су, на рав но, све то сав ске про сла ве у пан че вач ким
обра зов ним уста но ва. Школ ска сла ва...

Не ка ко смо пре жи ве ли чи ње ни цу да је но ва мо да бо го бо ја жљи во сти
узе ла ма ха и сто га смо пре ста ли да пи ше мо о (бе)сми слу обе ле жа ва ња
пра во слав них сла ва јав них пред у зе ћа, у ко ји ма ра де и ате и сти и Је вре ји
и ка то ли ци... Јер ствар се по на вља из ме се ца у ме сец и из го ди не у го ди -
ну. Та ко се је дан леп, кућ ни, угод ни и ин тим ни оби чај, ти ха про сла ва на
ко ју се по зи ва ју нај бли жи ро ђа ци и нај бо љи при ја те љи (по же љи и све -
штен ство), пре тво рио у сво ју су прот ност – бу ку, су да ра ње по ход ни ци ма
с не по зна тим осо ба ма, не у ме сност и ла кр ди ју.

Али се би не до зво ља ва мо да се успа ва мо и пре ћут ку је мо да де ца, на -
ша де ца, до жи вља ва ју ин док три на ци ју. („У иде о ло шко-по ли тич ком сми -
слу: на сто ја ње не ког по кре та да по мо ћу рас по ло жи вих сред ста ва, не би -
ра ју ћи их и не др же ћи се на уч не исти не, на мет не ис кри вље на схва та ња,
ве ро ва ња и на чи не по на ша ња ши ро ким сло је ви ма на ро да, на ро чи то
мла дим љу ди ма”, ка же јед на од де фи ни ци ја тог, за на шу фе но ме но ло -
шку ра спру са свим од го ва ра ју ћег тер ми на.)

Ка ко се дру га чи је мо же опи са ти ор га ни зо ва ни слав ски од ла зак де це
основ но школ ског уз ра ста у пра во слав ну цр кву!?

Иде мо у кон тру: хај де да ви ди мо где су тек сто пи сци за ко на што се ба ве
обра зо ва њем по го ди ли у ме ту, ура ди ли ко ло сал но до бру ствар – од лич -
но су сми сли ли да ро ди те љи уме сто њи хо ве де це већ на по чет ку шко ло -
ва ња, с мо гућ но шћу про ме не ми шље ња, иза бе ру да ли њи хо ви на след ни -
ци тре ба да иду на ча со ве гра ђан ског вас пи та ња или ве ро на у ке. Ка мо
сре ће да је оста ло на то ме.

Кључ не ре чи у прет ход ном па су су је су „ро ди те љи”, „про ме на ми шље -
ња” и „из бор”: гра ђан ско дру штво под ра зу ме ва, по сту лат му је, мо гућ -
ност из бо ра у сва ком сми слу и тре нут ку. При том, у име ма ло лет них, на
по чет ку, би ра ју пу но лет ни нај бли жи срод ни ци или они на ко је су клин -
ци упу ће ни – на став ни ци и про фе со ри.

Та ко се де ца уче да се опре де љу ју за то да ли ће ли за ти сла до лед ка да
ка шљу, за о би ла зи ти до ма ће за дат ке или не, обу ћи тан ку јак ну и иза ћи на
снег, пре ско чи ти не ко сло во при ли ком уче ња азбу ке и да ли ће гле да ти
цр та ће у по ноћ или ће у то вре ме би ти у ду бо ком сну. Од ра сли, ло гич но
је, сно се сву од го вор ност и за „деч је”, али и за сво је од лу ке, као што је на
кра ју, или на по чет ку, она о то ме ко ју ћеш по ли тич ку оп ци ју по др жа ва -
ти, тј. да ли ћеш би ра ти уоп ште и на тај на чин ути ца ти на соп стве ни жи -
вот. „Чо век је по при ро ди по ли тич ка жи во ти ња”, ка зао је још оно мад
Ари сто тел.

У гра ђан ском дру штву реч с по себ ном спе ци фич ном те жи ном је сте
„из бор”. И у слу ча ју ор га ни зо ва ног од ла ска де це у пра во слав не хра мо ве
фи гу ри ра та реч, али са мо на сим бо лич кој рав ни; да, пред ви ђе но је да
не ки ро ди тељ мо же да ка же де те ту да не оде с дру га ри ма у цр кву, али и
не, ни ко то не ће учи ни ти, јер ни је пе да го шки за бра ни ти ма ли ша ну да
вре ме про во ди са сво јим вр шња ци ма, та кав став би мо гао са мо да збу ни
на след ни ке.

У Уста ву Ср би је је екс пли цит но на ве де но да је ова др жа ва се ку лар на,
или, у пре во ду, да је раз дво је на од ве ра, свих ве ра, тј. да је гра ђан ска.
Здрав ра зум го во ри да гра ђан ско дру штво не при ста је на то да ма ло жи -
ви мо у Швед ској, ма ло у Се вер ној Ко ре ји. И, да упо тре би мо по ли ти кант -
ску тер ми но ло ги ју: ко пре у зи ма од го вор ност за ства ра ње исто ми шље ни -
ка у ко пи-пејст ма ни ру?

По губ но је то...
И за то – ва ља ло је исте ове про шло го ди шње ми сли пеј сти ра ти.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић
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ИЗ ЛО ЖБА О СТРА ДА ЊИ МА МА ЂА РА

Се ћа ње на не ви не жр тве

Но ви Ра ди во је ви ћев
филм маг нет 
за гле да о це

Сни ма но на се дам
ло ка ци ја у исто 
то ли ко раз ли чи тих
гра до ва и у Бе о гра ду

Еки па фил ма „Вра ти се, Зо не”
по кло ни ла се пан че вач кој пу -
бли ци на кон про јек ци ја у
пре пу ној дво ра ни Кул тур ног
цен тра, ко је су одр жа не у по -
не де љак, 30. ја ну а ра.

За са мо не ко ли ко да на на -
ста вак при че о Зо ни Зам фи ро -
вој иза звао је ве ли ко ин те ре -
со ва ње љу би те ља до ма ћег
фил ма. Ми ро слав Ми тић, сце -
на ри ста и про ду цент, от крио
је да је филм до тре нут ка на -
шег раз го во ра по гле да ло
53.000 гле да ла ца са мо у на шој
зе мљи. То је исти ре зул тат као
и код пр ве „Зо не”, чак и ма ло
бо љи, а оче ку је се да ће филм
и над ма ши ти пр ви део.

– По ре ђе ња ра ди, у свим би о -
ско пи ма где су се при ка зи ва ли
„Зо на” и „Ла-ла ленд”, ко ји има
че тр на ест но ми на ци ја за „Оска -
ра”, наш филм има три пу та ве -
ћу гле да ност – ис ти че Ми тић.

Иде ја про ду цен та Ми ти ћа и
ре ди те ља Ју га Ра ди во је ви ћа о
на став ку ја ви ла се још дав не
2003. го ди не, ка да су сла ви ли
ми ли о ни тог гле да о ца.

– Же ле ли смо да цео филм
ре а ли зу је мо у „Зо не гра ду”. По -
што у Ср би ји не по сто ји је дин -
ствен ло ка ли тет у ко ме мо же мо
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да сли ка мо јед ну чар ши ју, хте -
ли смо да на пра ви мо гра дић на
Вла син ском је зе ру, ко ји би раз -
вио и ту ри стич ки по тен ци јал ју -
га Ср би је, и да у ње му сни ми мо
филм. Ме ђу тим, иде ја је би ла
зах тев ни ја не го што смо ми сли -
ли. Ле тос смо до не ли од лу ку да
ода бе ре мо ло ка ли те те у на шој
зе мљи – на шли смо се дам ло ка -
ци ја у исто то ли ко раз ли чи тих
гра до ва и Бе о град, где смо сни -
ми ли део ка да Зо на до ла зи код
се стре. Ус пе ли смо да до ча ра мо
епо ху – об ја шња ва Ми тић.

Глав не уло ге ту ма че Бран -
ки ца Се ба сти ја но вић и Ми лан

Ва сић, а го то во пот пу но но ву
глу мач ку по ста ву од ше зде се -
так глу ма ца и 400 ста ти ста, у
ко јој су и Ни ко ла Ри ста нов ски,
Ју го сла ва Дра шко вић, Љи ља на
Стје па но вић, Љи ља на Дра гу -
ти но вић, Ми лан Ла не Гу то вић,
Та ња Бо шко вић, Не ла Ми хај -
ло вић и Го ри ца По по вић, пу -
бли ка је сјај но при хва ти ла.

– По што не ки од глу ма ца из
пр вог де ла, на жа лост, ви ше
ни су ме ђу на ма, до не ли смо
од лу ку да про ме ни мо ком -
плет ну глу мач ку еки пу. Чвр -
сто сам ве ро вао у при чу ко ју
смо на пи са ли Ива на и ја. Југ

Ра ди во је вић је, као ре ди тељ,
пре у зео ту од го вор ност да на -
пра ви ка стинг и од ра дио је
фе но ме на лан по сао... – при ча
Ми ро слав Ми тић.

Ова при ча о дво је мла дих
љу ди ко ји успе ва ју у сво јим
на ме ра ма и ре а ли за ци ји сво -
јих и ма те ри јал них и емо тив -
них ци ље ва пре ми је ру је има -
ла 24. ја ну а ра у Цен тру „Са -
ва”. За ни мљи во је то да се од
са мог по чет ка филм при ка зу -
је упо ре до и у ино стран ству –
Не мач кој, Ау стри ји, Ен гле -
ској...

М. Манић

Фри зер ски сту дио „Про -
стор Б” на ста вља ле пу ак -
ци ју „Фри зу ра за де сет ку”,
ко ја је по чет ком про шле
го ди не, ка да је пр ви пут ор -
га ни зо ва на, на и шла на
оду ше вље ње не са мо оних
ко ји ма је би ла на ме ње на
већ и ме ди ја и ши ре јав но -
сти.

Та да је тим „Про сто ра Б”,
с Бран ком Пу ти ћем на че -
лу, од лу чио да се свим сту -
ден ти ма ко ји у са лон до не -
су ин декс са упи са ном де -
сет ком из бар јед ног пред -
ме та из те ку ће или про шле
го ди не, за њи хов труд и рад,
оду жи та ко што ће им по -
кло ни ти фри зу ру. Пу тић је
же лео да на тај на чин про -
мо ви ше по зи тив не вред но -
сти – рад, труд, за ла га ње,
ам би ци о зност, во љу, мо ти -
ви са ност... И у то ме је за и -
ста ус пео. Ве ли ки број див -
них мла дих љу ди с по но сом
је по ка зи вао сво је ин дек се у
„Про сто ру Б”, у са ло ну су се
при ча ле не ке ле пе при че,

скла па ла се при ја тељ ства и
бли ста ли осме си. А та ко то
обич но и би ва кад кре не те с
до брим на ме ра ма – та да се
чак и зрн це до бро те за ко тр -
ља и пре тво ри у ла ви ну по -
зи тив не енер ги је. На кра ју
је за ову ак ци ју са зна ла чи -
та ва Ср би ја. На да мо се да је
ова кав гест ин спи ри сао бар
још не ког да учи ни не што
слич но.

У „Про сто ру Б” од по не -
дељ ка, 30. ја ну а ра, па све до
1. мар та по но во ће се де сет -
ке на гра ђи ва ти фри зу ром.
До бро до шли су и сту ден ти
ко ји су про шле го ди не већ
уче ство ва ли у ак ци ји, а тим
овог сту ди ја ра ду је се и не -
ким но вим па мет ним гла -
ва ма. Сто га спа куј те ин декс
у џеп и про ше тај те до „Про -
сто ра Б” по свој за слу же ни
по клон. Са лон се на ла зи у
Ули ци ца ра Ла за ра 3, а до -
дат не ин фор ма ци је мо гу се
до би ти пу тем те ле фо на
013/344-067 и 063/70-50-
777. Д. К.

БИ О СКОП СКЕ СА ЛЕ ПО НО ВО ПУ НЕ

ВРА ТИ ЛА СЕ ЗО НЕ

Де вет на е ста „До ло вач ка ви -
на ри ја да” по че ла је про шлог
ви кен да на пи јач ном тр гу у
До ло ву про мо ци јом, де гу ста -
ци јом и про да јом про из во да
од гро жђа. До сре ди не фе бру а -
ра, до ка да ма ни фе ста ци ја
тра је, пре све га До ло во, али и
не ка окол на ме ста, би ће у зна -
ку ви на и до брог рас по ло же ња.

И иза ово го ди шње ма ни -
фе ста ци је сто ји Удру же ње
ви на ра и ви но гра да ра „Све ти
Три фун”, уз по моћ ве ћих и
ма њих спон зо ра. На кон
увод ног ја ну ар ског оку пља ња
про грам се на ста вља у уто -
рак, 7. фе бру а ра, од 18 са ти,
у до ло вач ком До му кул ту ре,
јер су за та да за ка за на пре да -
ва ња из обла сти ви но гра дар -
ства. Дан ка сни је, 8. фе бру а -
ра, у бо жан ском нек та ру мо -
ћи ће да ужи ва ју Пан чев ци, и
то од 11 до 17 са ти, на углу
ули ца Вој во де Ра до ми ра

Пут ни ка и Вој во де Жи во ји на
Ми ши ћа.

„До ло вач ка ви на ри ја да” има
и так ми чар ски карак тер, па сви

они ко ји же ле да се над ме ћу и
про ве ре ква ли тет свог ви на, мо -
гу пре да ти узор ке у про сто ри ја -
ма Ме сне за јед ни це у пе так, 10.

фе бру а ра, у по по днев ним ча со -
ви ма, као и у су бо ту, 11. фе бру -
а ра, од 9 до 15 са ти. У исто вре -
ме при год ним отва ра њем по че -
ће и са ма ма ни фе ста ци ја, по -
том ће на про гра му би ти так ми -
че ње у бр зом ис пи ја њу шпри це -
ра и бес плат на по де ла сад ни ца
ви но ве ло зе, а за 12 са ти пла ни -
ран је оби ла зак вин ског по дру -
ма у ку ћи Ђор ђа Ста ји ћа.

Истог да на, од 19 ча со ва,
усле ди ће оце њи ва ње и про -
гла ше ње по бед ни ка у до ло -
вач ком До му кул ту ре, уз фол -
кло ра ше и там бу ра ше.

На сам дан Све тог Три фу на,
14. фе бру а ра, ви на ри ће сим -
бо лич но оре за ти ви но град
удру же ња и би ће отво ре на из -
ло жба сли ка у шко ли, где ће, уз
ре за ње слав ског ко ла ча и уру -
че ње на гра да по бед ни ци ма,
би ти при ре ђе но за вр шно ве че
ово го ди шње „Ви на ри ја де”.

Ј. Ф.

ПО ЧЕ ЛА ДЕ ВЕТ НА Е СТА „ДО ЛО ВАЧ КА ВИ НА РИ ЈА ДА”

Хлад ни да ни у зна ку ви на

„ПРО СТОР Б” ПО НО ВО НА ГРА ЂУ ЈЕ „ДЕ СЕТ КЕ”

На по клон фри зу ра 
за па мет не гла ве

Сло ган кам па ње по во дом обе -
ле жа ва ња 31. ја ну а ра, На ци о -
нал ног да на без ду ван ског ди -
ма, гла си „Од ра сли пу ше и ме -
не гу ше”, а ово го ди шње ак тив -
но сти усме ре не су не са мо на
то да јав ност још јед ном бу де
упо зо ре на на штет не ефек те
из ла га ња ду ван ском ди му већ и
на чи ње ни цу ко ли ко се пу ше ње
штет но од ра жа ва на здра вље
па сив них пу ша ча, ме ђу ко ји ма
је нај ви ше де це и мла дих.

Пан че вач ки Дом здра вља
обе ле жио је овај дан ак ци јом у
окви ру ко је је др Дар ко Ма -
тић, ле кар у Са ве то ва ли шту за
од ви ка ва ње од пу ше ња, у
Елек тро тех нич кој шко ли „Ни -
ко ла Те сла” одр жао пре да ва -
ња на ме ње на уче ни ци ма че ти -
ри оде ље ња дру гих раз ре да.
Чи ње ни ца је да је не вољ на из -
ло же ност мла дих ду ван ском
ди му да нас из у зет но ве ли ка

(97,4%), и то пр вен стве но због
то га што нај ве ћи број њих жи -
ви у по ро ди ца ма с пу ша чи ма.

Упо тре ба ду ва на по ве за на је
са бли зу шест ми ли о на смрт -
них слу ча је ва ши ром све та. То
је и је дан од во де ћих фак то ра
ри зи ка за раз вој хро нич них
не за ра зних бо ле сти – од ма -
лиг них, пре ко кар ди о ва ску -
лар них и це ре бро ва ску лар -
них, па до бо ле сти ди сај них

пу те ва и ше ћер не бо ле сти.
Уче ста лост пу ше ња у Ср би ји
је из над европ ског про се ка и у
2013. го ди ни из но си ла је
34,7% у по пу ла ци ји ста ри јој
од пет на ест го ди на. Гло бал но
ис тра жи ва ње упо тре бе ду ва на
код мла дих у Ср би ји из 2013.
го ди не по ка за ло је да бар је -
дан од де сет уче ни ка (13%)
кон зу ми ра ци га ре те, њих
63,4% из ло же но је ду ван ском
ди му у сво јим до мо ви ма, а
њих 60,9% у за тво ре ним про -
сто ри ма.

Сту ди је су по ка за ле да за ко ни
ко ји ма се за бра њу је пу ше ње у
за тво ре ним про сто ри ма, као
што су ба ро ви и ре сто ра ни, мо гу
по бољ ша ти здра вље за по сле них
у тим про сто ри ма и здра вље оп -
ште по пу ла ци је. Ак ту ел ним За -
ко ном о за шти ти ста нов ни штва
од из ло же но сти ду ван ском ди -
му пу ше ње је у Ср би ји за бра ње -

но на рад ним и јав ним ме сти ма.
Про шле го ди не је при пре мљен
и на црт из ме не тог за ко на, ко -
јом би се у пот пу но сти за бра ни -
ло пу ше ње у уго сти тељ ским
објек ти ма. Тај пред лог, ме ђу -
тим, још увек ни је ушао у скуп -
штин ску про це ду ру.

С дру ге стра не, ис ку ство по -
ка зу је да се чак ни за кон ко ји је
тре нут но на сна зи не при ме њу -
је до кра ја. У при лог то ме го во -
ри и ис тра жи ва ње пан че вач ког
За во да за јав но здра вље, спро -
ве де но про шле го ди не у Ју жно -
ба нат ском окру гу, где је 15%
ис пи та ни ка из ја ви ло да је из -
ло же но ду ван ском ди му на по -
слу, а њих 47% на ме сти ма где
из ла зе. Уз то, чак 59,1% ан ке -
ти ра них сма тра да се ни За кон
о за бра ни про да је ду ван ских
про из во да ма ло лет ни ци ма не
при ме њу је у пот пу но сти.

Д. К.

НА ЦИ О НАЛ НИ ДАН БЕЗ ДУ ВАН СКОГ ДИ МА

Од ра сли пу ше и де цу гу ше

Филм је већ погледало преко 53.000 гледалаца

Из ло жбу под на зи вом „Ма -
ђа ри у ло го ри ма Со вјет ског
Са ве за 1944–1956” у Град -
ској би бли о те ци Пан че во
отво рио је 30. ја ну а ра ам ба -
са дор Ма ђар ске у Ср би ји
Ати ла Пин тер. Он је ре као
да је она по све ће на се ћа њу
на Ма ђа ре за то че ни ке у со -
вјет ском Гу ла гу (Глав на
упра ва за по прав но-рад не
ло го ре и ко ло ни је ко ји су
слу жи ли за ре пре си ју над
по ли тич ким не ис то ми шље -
ни ци ма и про тив ни ци ма и
при тва ра ње рат них за ро бље -
ни ка – прим. аут.). Они су
по ста ли жр тве јед ног бо ле -
сног ума ко ји је ми слио да
на те ме љи ма роп ског ра да
из гра ди ре жим ко ји већ по
сво јој су шти ни не мо же да

функ ци о ни ше. Циљ по став -
ке је да се не гу је се ћа ње на
жр тве и да се при ка же пра ва,
ко рект на сли ка о јед ном од
нај мрач ни јих пе ри о да ма -
ђар ске исто ри је.

За вре ме и по за вр шет ку
Дру гог свет ског ра та сто ти -
не хи ља да ма ђар ских др жа -
вља на – вој ни ка и гра ђа на –
од ве де не су у ло го ре као за -
ро бље ни ци вој них сна га и

сна га уну тра шњих по сло ва
Со вјет ског Са ве за.

– Њи хов број мо же би ти
из ме ђу се дам сто и осам сто
пе де сет хи ља да, што зна чи
да је ти ме био по го ђен сва ки
де се ти ма ђар ски др жа вља -
нин. А ако уз ме те у об зир да
су од во ди ли у ло го ре пре те -
жно му шкар це ко ји су из др -
жа ва ли по ро ди це, с пра вом
мо же мо твр ди ти да је суд би -
на ве ћи не ста нов ни штва би -
ла по го ђе на због тих окол но -
сти – ре као је Пин тер и до -
дао да се са мо не што ви ше
од по ло ви не њих вра ти ло ку -
ћа ма.

О то ме шта су пре жи ве ли,
ни су го во ри ли де се ти на ма
го ди на, јер исти на о ме ха ни -
зму тог си сте ма ни је би ла по

во љи та да шњег ма ђар ског
по ли тич ког ру ко вод ства, ко -
је је ве ли ча ло тај ре жим. 

– Оба ве за је да го во ри мо о
то ме шта је ви ше сто ти на
хи ља да Ма ђа ра пре жи ве ло,
да не гу је мо успо ме не на жр -
тве из про шло сти – за кљу -
чио је ма ђар ски ам ба са дор.

Из ло же на до ку мен тар на
гра ђа мо же се ви де ти до 15.
фе бру а ра. М. М.

По ве ре ни штво за из бе гли -
це Град ске упра ве Пан че во
оба ве шта ва из бе гла ли ца да
је 25. ја ну а ра на огла сној
та бли у Град ском услу жном
цен тру об ја вље на Од лу ка о
из бо ру ко ри сни ка за про -
грам до де ле осам стам бе -
них је ди ни ца у Гло го њу.

Реч је о спро во ђе њу про -
гра ма Ре ги о нал ног стам бе -
ног збри ња ва ња, а све до -
дат не ин фор ма ци је из бе -
гли це мо гу до би ти на број
те ле фо на По ве ре ни штва
013/308-818, рад ним да ни -
ма од 8 до 15 са ти.

М. Д.

ИЗ ПО ВЕ РЕ НИ ШТВА ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ

Ре зул та ти кон кур са 
на огла сној та бли
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Одр жан дво днев ни
се ми нар

Са вет за род ну рав но прав ност
Скуп шти не гра да је, у скла ду
са Ак ци о ним пла ном Гра да
Пан че ва за уна пре ђе ње по ло -
жа ја же на и оства ри ва ње род -
не рав но прав но сти и го ди -
шњим пла ном ра да Са ве та,
ор га ни зо вао се ми нар о уво ђе -
њу род не пер спек ти ве и род но
од го вор ном бу џе ти ра њу за
чла ни це Жен ске од бор нич ке
мре же, за по сле не у Град ској
упра ви, чла ни це Са ве та, пред -
став ни це удру же ња же на и
при пад ни це по ли тич ких пар -
ти ја.

Циљ пре да ва ња је да се уна -
пре де зна ња и раз у ме ва ње
про це са род но од го вор ног бу -
џе ти ра ња и уло ге раз ли чи тих
ак те ра. Се ми нар је одр жан у
Град ској упра ви у по не де љак и
уто рак, 30. и 31. ја ну а ра, а ре -
а ли зо ван је у са рад њи с Ку ћом
род них зна ња и по ли ти ка.

Пре ма ре чи ма Ми ли це То -
до ро вић, пред сед ни це Са ве та
за род ну рав но прав ност, по -
треб но је да се упо зна ју род на
ка те го ри ја и род на по ли ти ка,
ка ко би до шло до про ме на у
ло кал ној сре ди ни.

– Род не по ли ти ке кре и ра ју
род ни бу џет, ко ји је пред ви ђен
за кон ском оба ве зом до 2020.
го ди не. Да кле, нео п ход но је да
сви про гра ми, пла но ви и ак тив -
но сти пре по зна ју по тре бе же на
– из ја ви ла је То до ро ви ће ва.

Она је ис та кла да је Пан че во
је дан од пр вих гра до ва у Ср би ји
ко ји су за по че ли ова кву обу ку, и

СА ВЕТ ЗА РОД НУ РАВ НО ПРАВ НОСТ

СВИ ПРО ГРА МИ ДА ПРЕ ПО ЗНА ЈУ 
ПО ТРЕ БЕ ЖЕ НА

Ма ри ни ка Те пић, на род ни
по сла ник Ли ге со ци јал де мо -
кра та Вој во ди не, на пу сти ла
је ту пар ти ју због не сла га ња
с пред ло гом Пред сед ни штва
стран ке да се Не над Ча нак
кан ди ду је за пред сед ни ка
Ср би је.

Те пи ће ва је у уто рак, 31. ја -
ну а ра, за наш лист из ја ви ла:

– Због не сла га ња с пред -
ло гом и рас пра вом ве ћег
бро ја чла но ва Пред сед ни -
штва ЛСВ-а, па и са мог Чан -
ка, да он бу де пред сед нич ки
кан ди дат, ја сно сам из ра зи -
ла не го до ва ње. Сма трам да
је сва ки глас про тив Са ше

Јан ко ви ћа, за пра во глас
про тив Ср би је, на ме њен
кан ди да ту вла сти. С об зи -
ром на то да сам би ла у дра -
стич ној ма њи ни, на ши пу те -
ви се ра зи ла зе.

НА РОД НИ ПО СЛА НИК МА РИ НИ КА ТЕ ПИЋ

Ра зи ла же ње с ЛСВ-ом

Гра ђан ска ак ци ја Пан че во
је у пе так, 27. ја ну а ра, под -
се ти ла јав ност на хе рој ско
де ло Ср ђа на Алек си ћа, мла -
дог Тре бињ ца ко јег су пре 24
го ди не на смрт пре би ла че -
тво ри ца при пад ни ка Вој ске
Ре пу бли ке Срп ске, са мо за -
то што је то ком ра та у Бо сни
и Хер це го ви ни по ку шао да
од бра ни свог су гра ђа ни на
дру ге на ци о нал но сти. Ујед -
но је обе ле жен и Ме ђу на -
род ни дан се ћа ња на жр тве
Хо ло ка у ста.

Чла но ви овог удру же ња
гра ђа на су по ло жи ли цве ће
на спо мен-пло чу по све ће ну
Ср ђа ну Алек си ћу, у про ла зу

код Град ске упра ве, ко ји и
но си ње го во име.

Љи ља на Спа сић, из вр шна
ди рек тор ка ГАП-а, том при -
ли ком је из ја ви ла:

– На ше оку пља ње је до каз
да и на кон 24 го ди не пам ти мо
хе рој ско де ло Ср ђа на Алек си -
ћа, а ујед но је и при ли ка да
по во дом Ме ђу на род ног да на
се ћа ња на жр тве Хо ло ка у ста
ода мо по част ми ли о ни ма не -
ду жних Је вре ја и при пад ни -
ци ма дру гих ма њи на ко ји су
уби ја ни на не за ми сли во бру -
тал не и вар вар ске на чи не. Се -
ћа ње на стра да ле не сме ни ка -
да да пре ста не, ка ко би се
спре чи ло по на вља ње зло чи на.

ГРА ЂАН СКА АК ЦИ ЈА ПАН ЧЕ ВО

Се ћа ње на Алек си ћа 
и жр тве Хо ло ка у ста

Го ран Ме да ко вић, члан Срп -
ског по кре та Две ри, на вео је
да ће се од 1. фе бру а ра при -
ме њи ва ти но ве, ви ше це не за
пар ки ра ње и под се тио јав -
ност на сма ње ње пла та и
пен зи ја, на кна де за од вод ња -
ва ње, по ве ћа ње по ре за на
имо ви ну, на мет од 2.500 ди -
на ра при ре ги стра ци ји во зи -
ла, по ве ћа ње це на пу та ри на
и скок це не го ри ва. Он је на
кон фе рен ци ји за но ви на ре
одр жа ној у уто рак, 31. ја ну а -
ра, ис та као ка ко сва та по -
ску пље ња слу же за пла ћа ње
што ви ше стра нач ких пре ле -
та ча.

– Две ри су огор че не са зна -
њем да гра ђа ни Пан че ва из -
др жа ва ју Зо ра на Аша ни на.

Пре ма по да ци ма ко је је из не -
ла ло кал на те ле ви зи ја, он је у
ЈКП-у „Гре ја ње” на функ ци ји
ди рек то ра по тро шио три ми -
ли о на ди на ра у те ре та ни, а
за тим у хо те лу „Па ли сад” на
Зла ти бо ру 1.700.000 ди на ра.
На кон све га му је ис пла ће на
и от прем ни на у из но су од
460.000 ди на ра. Све вре ме је
пред у зе ће ко је је во дио по -
сло ва ло с гу бит ком. Са да је
по но во на ра чун гра ђа на на -
гра ђен ме стом са вет ни ка у
ЈКП-у „Хи ги је на” – из ја вио је
Ме да ко вић.

Он је до дао и ка ко Две ри
зах те ва ју од Град ског од бо ра
СНС-а да сво је функ ци о не ре
пла ћа од при ло га сво јих чла -
но ва, а не нов цем гра ђа на.

СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ

Гра ђа ни пла ћа ју 
пре ле та че

Оп штин ски и град ски од бо ри
„Но ве Ср би је” с те ри то ри је ју -
жног Ба на та при сту пи ли су
Срп ској на пред ној стран ци
због не сла га ња с вр хом пар ти -
је, то јест с по ли ти ком ко ју во -
ди Ве ли мир Илић.

На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у че твр так, 26.
ја ну а ра, Ми о драг Ра дој ко вић,
до ско ра шњи пред сед ник ГО
„Но ве Ср би је”, ис та као је да
Илић на ста вља из но ше ње оп -
ту жби на ра чун ко а ли ци је с
на пред ња ци ма, за бо ра вља ју ћи
да их је 2012. го ди не са рад ња
са СНС-ом за пра во спа сла не -
стан ка с по ли тич ке сце не.

– Нај бо љи при мер је ГО
„Но ве Ср би је” у Пан че ву, ко ји
је био го то во пот пу но не стао.
За хва љу ју ћи то ме што нам је
вла да ју ћа стран ка пру жи ла ру -
ку, има ли смо два од бор ни ка у
ло кал ном пар ла мен ту и ме не

као чла на Град ског ве ћа за ду -
же ног за обра зо ва ње. То је би -
ла из у зет на са рад ња без при -
ти са ка и уце њи ва ња – ре као је
Ра дој ко вић.

Са оп штио је и ка ко је чла -
но ви ма стран ке нај ви ше за -
сме та ло то што Илић на пр во
ме сто ста вља сит но соп стве -

нич ке ин те ре се и оства ре ње
лич них ам би ци ја, што не иде
у ко рист са мој пар ти ји.

Жељ ко Су шец, пред сед ник
Град ског од бо ра СНС-а, том
при ли ком је на вео ка ко је вла -
да ју ћа пар ти ја још ја ча због
при сту па ња не ка да шњих чла -
но ва „Но ве Ср би је”.

– Сва ко днев но се ве ли ки
број гра ђа на Ср би је учла њу је у
ве ли ки тим Срп ске на пред не
стран ке, по шту ју ћи по ли ти ку
Алек сан дра Ву чи ћа, то јест по -
ли ти ку ми ра, ста бил но сти, из -
град ње здра вог и на пред ног
си сте ма, еко ном ског и при -
вред ног на прет ка др жа ве – ка -
зао је Су шец.

Он је ис та као да СНС по шту -
је ко а ли ци о не стран ке и да та -
кав спо ра зум пр вен стве но зна -
чи од го вор ност пре ма др жа ви
и на ро ду. До дао је и да уко ли ко
не ко од парт не ра то не при хва -
та, не мо ра да бу де део ве ли ког
ти ма вла да ју ће пар ти је.

то са иде јом да се уо чи све оно
што би тре ба ло да при пре ми
бу џет за 2018. го ди ну, ка ко би
он за и ста био род ни.

Од го ва ра ју ћи на но ви нар -
ско пи та ње шта гра ђан ке мо гу
да оче ку ју и на ко ји на чин ће
се у прак си при ме ни ти све оно
о че му су го во ри ле на се ми на -
ру, она је ка за ла:

– На при мер, у на се љу Со -
да ра, у бли зи ни вр ти ћа и пи -
ја це, гра ђан ке ће мо ћи да
оче ку ју ја че осве тље ње и ас -
фал ти ра не ста зе на ко ји ма им
не ће би ти те шко да гу ра ју ко -
ли ца и хо да ју.

То до ро ви ће ва је на гла си ла
ка ко они ко ји кре и ра ју бу џет
Гра да, мо ра ју да раз ми шља ју о

по тре ба ма же на, ко је је су до -
не кле дру га чи је, и да над ле -
жни у скла ду с тим мо ра ју да
рас по ре ђу ју сред ства.

Том при ли ком је Би ља на
Ма ле тин, кон сул тант ки ња за
уво ђе ње род не пер спек ти ве,
ис та кла да се у Ср би ји ве о ма
по јед но ста вље но ми сли о род -
ној рав но прав но сти, јер гра ђа -
ни не раз у ме ју тај тер мин и у
ве ћи ни слу ча је ва ми сле да се
он од но си са мо на по ло жај
же на.

– То је до не кле и тач но, јер
же не у на шој др жа ви жи ве те -
же од му шка ра ца. Ипак, су -
шти на је да тер мин под ра зу -
ме ва и јед не и дру ге, а циљ је
да за јед но про ме ни мо мно ге

ства ри – са оп шти ла је Би ља на
Ма ле тин, до дав ши ка ко же не
на тр жи шту ра да тр пе ве ћу
дис кри ми на ци ју.

Го во ре ћи о род ном бу џе ти -
ра њу, она је ис та кла да је за -
пра во циљ да се при ли ком до -
но ше ња свих скуп штин ских
од лу ка раз ма тра ју по тре бе и
же на и му шка ра ца.

На кра ју се ми на ра ис пла ни -
ран је до го вор о да љој са рад њи
и ко ра ци ма у урод ња ва њу иза -
бра них бу џет ских про гра ма
то ком 2017. го ди не, ка ко би се
за бу џет за 2018. го ди ну
припремиo род но од го вор ни
бу џет ски про грам кojим би се
ис пу ни ле и оба ве зе из За ко на
о бу џет ском си сте му.

СРП СКА НА ПРЕД НА СТРАН КА

При сту пи ла „Но ва Ср би ја”

Чланови удружења грађана
„Месна заједница Младост”
саопштили су на конференци-
ји за новинаре одржаној у уто-
рак, 31. јануара, да је Мини-
старство грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре од-
говорило на посланичко пита-
ње Маринике Тепић које се од-
носило на измену идејног про-
јекта и плана детаљне регула-
ције за железничку пругу која
до станице Панчево–Варош
стиже кроз стару Мису.

У одговору се наводи како је
почетком 2016. године одр-
жан састанак представника
министарства и Града Панче-
ва на коме је локална власт
изразила вољу да финансира
израду дела нове техничке и

урбанистичке документације,
као и спремност да контакти-
ра с потенцијалним партнери-
ма зарад финансирања по-
требне документације. Напи-
сано је и да министарство ни-
је добило повратну информа-
цију и да уколико Панчево

сматра да је потребно измени-
ти поменуту документацију,
треба да обезбеди „изворе фи-
нансирања набавке услуга за
израду нове техничке и урба-
нистичке документације дела
обилазне пруге на подручју
источног дела града Панчева”.

Тим поводом су чланови поме-
нутог удружења одржали саста-
нак с Тиграном Кишем, председ-
ником Скупштине града, и Алек-
сандром Стевановићем, чланом
Градског већа задуженим за
стамбено-комуналне послове и
саобраћај. Према речима Соти-
ра Ђоровића, на разговор је био
позван и градоначелник Саша
Павлов, али он се није појавио.

Денко Тончев, такође при-
падник удружења и одборник
ЛСВ-а у локалном парламен-
ту, истакао је да градска власт
већ годину дана ништа није
урадила у погледу промене
планова, додавши да је на исту
тему постављао одборничка
питања, али да никада није до-
био одговор.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Министарство остало без повратне информације



На првој седници Скупштине Регио-
налне развојне агенције „Јужни Банат”,
која је одржана 30. јануара у Панчеву,
за председника Скупштине агенције
именован је Саша Павлов, градоначел-
ник Панчева, а за директора Игор Кне-
жевић, официр из Београда.

У оснивању ове агенције учество-
вале су све локалне самоуправе с те-
риторије јужног Баната – два града и
шест општина, као и два приватна
предузећа: „Финнет” из Панчева и
„Хајтим” из Вршца.

Уговор о годишњој чланарини који
су оснивачи том приликом потписа-
ли прописује финансијске обавезе за
све њих понаособ. Чланарина за Пан-
чево за ову годину је 23,9 милиона
динара и новац је обезбеђен из град-
ског буџета. За остале чланове виси-
на годишње чланарине израчуната је
на основу буџета сваке локалне само-
управе и плаћаће се квартално, а уку-
пан износ је чак 60 милиона динара.

– Није мало, али ми смо сигурни,
зато смо се и окупили, да ће ова чла-
нарина имати позитивне ефекте на
све нас. На овакав начин можемо да
конкуришемо за много већа средства
и стичемо услов да сви заједно кон-
куришемо – рекао је Саша Павлов,
председник Скупштине „Јужног Ба-
ната”.

вљања није открио детаље из своје
радне биографије. Рекао је да је офи-
цир и да је имао радно искуство у јав-
ном и приватном сектору, да је радио
у сфери грађевинарства, као и с но-
вим технологијама, али и да има ис-
куство на руководећим функцијама.
Оно што смо успели да сазнамо, јесте
да долази из Београда, да је током
2015. и 2016. године био директор
ЈП-а „Хиподром Београд”, а да је тре-
нутно председник Надзорног одбора
ЈКП-а „2. октобар” у Вршцу.

– Прво морамо да препознамо оно
што је најбитније за сваку локалну
самоуправу што се тиче инфраструк-
турног и привредног амбијента. Када
удружимо све те локалне стратегије,
добићемо једну општу регионалну
стратегију на којој би требало да ра-
димо, а град Панчево, као највећи и
по броју становника и по приходној
страни, биће носилац... Желимо да
дамо своје ресурсе, да припремимо
инфраструктурне пројекте и да при-
зовемо стране улагаче – изјавио је
Игор Кнежевић.

Директор „Финнета” Филип Перић
рекао је да ће и за привреднике бити
лакше ако регион има стратегију раз-
воја, као и да ће захваљујући овој
агенцији инострани фондови бити
приближени и привредницима.

Директор „Хајтима” из Вршца Де-
јан Танасијевић рекао је да је њихов
мотив за учешће у оснивању Регио-
налне развојне агенције тај што сма-
тра да је за њих важно да раде у успе-
шном окружењу, као и то што овакве
иницијативе повезују локалне самоу-
праве и приватни сектор.

Уговор о оснивању Агенције пот-
писан је прошле недеље. Мандат
председника Скупштине је годину
дана, а директора четири године. Пр-
ви следећи задатак Агенције биће да
брендира регион јужни Банат. Регио-
нална развојна агенција „Јужни Ба-
нат” треба да почне да ради у фебру-
ару, а седиште ће јој бити у Карађор-
ђевој 4.

М. Д.

Једна од главних активности биће
и побољшање односа с привредним
субјектима, нарочито са микро, ма-
лим и средњим предузећима, па ће
Агенција покушати да им приближи
подстицајне мере и конкурсе међу-
народних фондова.

Оснивачи очекују да ће „Јужни Ба-
нат” добити акредитацију од Развој-
не агенције Србије и да ће радити на
прилагођавању привредног амбијен-
та и ресурса за довођење страних ин-
веститора, па су и задаци за ову годи-
ну припрема развојних пројеката и
остваривање међународне, прекогра-
ничне и међуопштинске сарадње.

Први директор Регионалне развој-
не агенције „Јужни Банат” је Игор
Кнежевић, који приликом предста-

Петак, 3. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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С об зи ром на то да се На ци о нал ни
дан без ду ван ског ди ма обе ле жа ва
31. ја ну а ра, пи та ли смо су гра ђа не да
ли ку пу ју ци га ре те, ка кве су це не,
тре ба ли пот пу но за бра ни ти пу ше ње
на јав ним ме сти ма и ка ко сма њи ти
број по тро ша ча ду ва на.

СНЕ ЖА НА ЖЕЉ СКИ, ме на џер:
– Је сам пу шач, а ци га ре те су код

нас мно го јеф ти ни је не го у дру гим
зе мља ма и сма трам да тре ба да бу ду
ску пље. То је сва ка ко је дан од на чи -
на да се број пу ша ча сма њи. Еду ка -
ци ја је нео п ход на, мо ра мо зна ти ко -
ли ко је ду ван не здрав, сто га би од
пред школ ског уз ра ста де ци мо ра ло
да се го во ри о то ме. Та ко ђе, у ре ду је
да се по де ле објек ти и ме ста за пу ша -
че и не пу ша че.

ЉУ БИ ЦА ВЕ ЈИЋ, пен зи о нер ка:
– Ја не пу шим, као ни мо ја по ро -

ди ца. Ми слим да би тре ба ло пот пу но
за бра ни ти пу ше ње на јав ним ме сти -
ма, као и да се мно го ви ше па жње

по све ти еду ка ци ји, с ци љем сма ње ња
бро ја пу ша ча. Сма трам да су ци га ре -
те већ мно го ску пе и осо бе с ни ским
при ма њи ма не мо гу да их при у ште.

ЛА ЗАР НЕ ДЕЉ КОВ, фи зи о те ра пе ут:
– Пу шач сам и сма трам да су це не

ци га ре та из у зет но ви со ке, а би ће још
ви ше, то јест уса гла си ће их са европ -
ским, али не зна мо да ли ће и на ше
пла те пра ти ти те стан дар де. Ми слим
да то ле ран ци ја мо ра по сто ја ти и
сма трам да не би тре ба ло сву да да
бу де за бра ње но пу ше ње. Што се еду -
ка ци је ти че, ми слим да је по треб на,
али да не мо же љу де на те ра ти да
оста ве ду ван.

ДИ МИ ТРИ ЈЕ СТЕ ФА НО ВИЋ, 
спор ти ста:

– Спор ти ста сам и не пу шим. Ми -
слим да је ко рект но то што у ка фи -
ћи ма и ре сто ра ни ма по сто је де ло ви
за пу ша че и не пу ша че. Сма трам да је
нео п ход но да се ра ди на еду ка ци ји о
штет но сти ду ва на, али ни сам си гу -

ран ко ли ко би то ути ца ло на гра ђа не.
Та ко ђе, ми слим да су ци га ре те пре -
ску пе за наш стан дард.

СВЕ ТЛА НА ЂУ РИ ШИЋ БО ГО СА ВЉЕВ,
не за по сле на:

– Сма трам да је по треб но да се
сву да, на свим јав ним ме сти ма, за -
бра ни пу ше ње. Ра ни је сам пу ши ла, а
он да сам по ста ла алер гич на и на дим
ци га ре те. Це не мо ра ју би ти што ви -
ше да би љу ди ма кар због то га пре -
ста ли да ку пу ју ду ван, а тре ба ра ди ти
и на еду ка ци ји.

ДРА ГАН БО ГО СА ВЉЕВ, пен зи о нер:
– Пре стао сам да пу шим пре ви ше

од го ди ну да на, и то са мо због нов ца.
Ина че ни кад не бих пре стао, јер сма -
трам да су ци га ре те ко ри сне за здра -
вље. Уко ли ко до ђе до за бра не пу ше ња
на јав ним ме сти ма, тре ба ло би про те -
сто ва ти. Да кле, тре ба да по сто је одво -
је на ме ста за пу ша че, ко ји не сме ју да
бу ду дис кри ми ни са ни на тај на чин.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

Д. СТЕФАНОВИЋЛ. НЕДЕЉКОВ С. Ђ. БОГОСАВЉЕВ Д. БОГОСАВЉЕВ

НАША АНКЕТА

ТРЕ БА ЛИ ПОТ ПУ НО ЗА БРА НИ ТИ ПУ ШЕ ЊЕ НА ЈАВ НИМ МЕ СТИ МА?

То ле ран ци ја мо ра по сто ја ти

Љ. ВЕЈИЋС. ЖЕЉСКИ

ХРОНИКА

Про јек ти за по та ми шки
ко лек тор и при ступ ну 
са о бра ћај ни цу

Укуп на вред ност ра до ва
око 370 ми ли о на ди на ра

За нај ве ћу ка пи тал ну ин ве сти ци ју у
овој го ди ни – из град њу по та ми шког
ко лек то ра од „Лу ке Ду нав” до се вер -
не ин ду стриј ске зо не, као и за из -
град њу тре ће де о ни це са о бра ћај ни це
у бу ду ћој ин ду стриј ској зо ни Ули це
7. но ва и де ла пу та за Цре па ју, Град
Пан че во ће тра жи ти но вац од ре пу -
блич ких и по кра јин ских ор га на, на -
кон што су они рас пи са ли кон кур се –
од лу чи ли су чла но ви Град ског ве ћа
на сед ни ци одр жа ној 27. ја ну а ра.

Ми ни стар ства при вре де Ср би је
спро во ди „Про грам по др шке раз во ју
по слов не ин фра струк ту ре у 2017. го -
ди ни” и из два ја но вац за су фи нан си -
ра ње ра до ва на ин фра струк тур ном
опре ма ње по слов них зо на. С об зи ром
на то да је стра те шки при о ри тет Пан -
че ва у овој го ди ни да се се вер на по -
слов на зо на опре ми (што је ујед но и
нај ве ћа ка пи тал на ин ве сти ци ја), Град
ће кон ку ри са ти за сред ства за из град -

њу по та ми шког ко лек то ра. Пр ва фа за
ових ра до ва про це ње на је на не пу них
300 ми ли о на ди на ра с ПДВ-ом, а код
над ле жног ми ни стар ства Град кон ку -
ри ше за 60 од сто без ПДВ-а од но сно за
139,9 ми ли о на ди на ра. Уко ли ко тај

из нос бу де одо брен, а чел ни ци Гра да
се на да ју да хо ће јер је про шле го ди не
исто ми ни стар ство већ фи нан си ра ло
из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је за
овај про је кат, оба ве за на ше ло кал не
са мо у пра ве би ће да уче ству је са исто

то ли ко сред ста ва (40 од сто вред но сти
ра до ва без ПДВ-а, а то је 93,3 ми ли о -
на, као и ПДВ на укуп ну вред ност, што
је још око 46,6 ми ли о на ди на ра).

У опре ма ње се вер не ин ду стриј ске
зо не спа да и из град ња пу та до ње, а

РЕ ПУ БЛИЧ КИ И ПО КРА ЈИН СКИ КОН КУР СИ

ГРАД ОЧЕ КУ ЈЕ НО ВАЦ ЗА ИН ДУ СТРИЈ СКУ ЗО НУ
но вац за те ра до ве Пан че во оче ку је
од Упра ве за ка пи тал на ула га ња
Вој во ди не, ко ја је рас пи са ла кон -
курс за су фи нан си ра ње про је ка та у
обла сти са о бра ћај не ин фра струк ту -
ре. Уко ли ко би но вац до би ли, а тра -
же око 35 ми ли о на ди на ра, би ла би
фи нан си ра на из град ња тре ће де о -
ни це Ули це 7. но ва, као и де ла пу та
за Цре па ју у бли зи ни се вер не по -
слов не зо не.

Укуп на вред ност ових ра до ва је
69,3 ми ли о на ди на ра с ПДВ-ом, а ако
про је кат бу де одо брен, уче шће Гра да
ће из но си ти 34,6 ми ли о на ди на ра.

Већ ни ци су усво ји ли и за кљу чак
ко јим су овла сти ли ЈП Ди рек ци ју да
уче ству је у по ступ ку ре а ли за ци је ви -
ше ин ве сти ци ја за Град.

До не та је и од лу ка да бу де фор ми -
ран Тим за ре ви зи ју пла на ка пи тал -
них ин ве сти ци ја и ин фра струк тур ног
опре ма ња Пан че ва за пе ри од 2015–
2017. го ди не. Тим бро ји де вет чла но -
ва, а ко ор ди на то ри су Алек сан дар
Сте ва но вић, члан Град ског ве ћа за
стам бе но-ко му нал не по сло ве и са о -
бра ћај, и Пре драг Жив ко вић, за ме -
ник гра до на чел ни ка. Рок за из ра ду
из ме не овог пла на је крај мар та.

М. Ди ми трић

Два ми ли о на ди на ра би ће на рас по -
ла га њу Оп штој бол ни ци Пан че во у
овој го ди ни за на бав ку ме ди цин ске
и дру ге опре ме – од лу че но је 27. ја -
ну а ра на сед ни ци Град ског ве ћа.

Овај но вац из град ског бу џе та би -
ће на ме њен са мо за на бав ку опре ме
нео п ход не за ле че ње оних па ци је на -
та у пан че вач кој бол ни ци ко ји су с
те ри то ри је гра да.

Ка ко се мо гло чу ти у обра зло же њу
ове од лу ке на сед ни ци, но вац за
функ ци о ни са ње Бол ни це, по пут дру -
гих здрав стве них уста но ва, сти же од
Ре пу блич ког фон да за здрав стве но
оси гу ра ње, а на осно ву ове град ске
од лу ке опре де ље не су до дат не фи -
нан си је, ко је ће с ра чу на Гра да, пре -
ма при о ри тет ним по тре ба ма, а на
осно ву обра зло же ног зах те ва, Оп шта
бол ни ца по вла чи ти сук це сив но.

М. Д.

СА СЕД НИ ЦЕ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

Нов ча на по моћ Бол ни ци
РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА 

АГЕНЦИЈА „ЈУЖНИ БАНАТ”

Удружени ка пројектима



За ор га ни за ци ју Сај ма за по шља -
ва ња Град ће одво ји ти 500.000 ди -
на ра, а оче ку је се да ће са јам по се -
ти ти ви ше сто ти на не за по сле них. У
овом пла ну ни је на ве де на про це на
то га ко ли ки број њих ће и до ћи до
по сла. За струч ну прак су је из дво је -
но пет ми ли о на ди на ра, а у пла ну је
да кроз ову ме ру око 20 ли ца бу де
оспо со бље но за са мо ста лан рад у
стру ци. Са 1,6 ми ли о на ди на ра Пан -
че во ће уче ство ва ти у фи нан си ра њу
јав них ра до ва за ка те го ри је те же за -
по шљи вих ли ца и оче ку је се да ће
би ти ан га жо ва но 30 не за по сле них, а
кроз сту дент ску лет њу прак су 50
мла дих, за ко је ће би ти из дво је но
600.000 ди на ра; за уна пре ђе ње кон -
ку рент но сти сред њих шко ла пу тем
по бољ ша ња усло ва за из во ђе ње
прак тич не на ста ве би ће из дво је но
1,4 ми ли о на ди на ра, а у овај про је кат
би ће укљу че не че ти ри сред ње шко ле.
За про грам на ме њен по чет ни ци ма у
би зни су опре де ље но је 1,6 ми ли о на
ди на ра, а прав но-фи нан сиј ско са ве -
то ва ње ће до би ти два де се так ли ца. За
са мо за по шља ва ње је на ме ње но 8,5
ми ли о на ди на ра, а оче ки ва ни ре зул -
тат је 17 за по сле них ли ца. За про -
грам за отва ра ње но вих рад них ме ста
би ће одво је но 7,5 ми ли о на ди на ра,
па је оче ки ва ни ре зул тат за по шља ва -

ње 30 ли ца. Укуп но ће на ша ло кал на
са мо у пра ва у овој го ди ни из дво ји ти
26,7 ми ли о на ди на ра, а про це њу је се
да ће на тај на чин би ти упо сле но 170
ли ца, као и ви ше њих ко ји би уче -
ство ва ли у по је ди ним про гра ми ма.

Уку пан број за по сле них 17.031
Оно што смо мо гли да ви ди мо у Ло -
кал ном ак ци о ном пла ну за за по шља -
ва ње Пан че ва за 2017. го ди ну, је сте и
по да так по ко јем је у 2016. го ди ни

уку пан број за по сле них из но сио
17.031. Нај ве ћи број за по сле них је
у сек то ру пре ра ђи вач ке ин ду стри -
је и тр го ви не. Пан че вач ки при -
вред ни ци су у овом до ку мен ту на -
ве ли да је про блем и не ус кла ђе -
ност обра зов ног си сте ма с по тре -
ба ма при вре де.

Зва нич на про сеч на не то за -
ра да у Пан че ву у де цем бру про шле
го ди не из но си ла је 45.767 ди на ра,
а Пан че во се по тој су ми на ла зи на
25. ме сту ме ђу 175 ло кал них са мо -
у пра ва у зе мљи.

Нај ви ше не за по сле них 
са сред њом спре мом
Кра јем про шле го ди не у Пан че ву
је укуп но би ло 10.327 не за по сле -
них, а реч је о оним ли ци ма ко ја су
при ја вље на На ци о нал ној слу жби
за за по шља ва ње. Од тог бро ја нај -

ви ше је оних са сред њом струч ном
спре мом – чак 5.502, са основ ном
шко лом је 3.421 ли це, с ви со ком
струч ном спре мом их је 817, а с ви -
шом 587.

Сва ка ко јед на од нај у гро же ни јих
не за по сле них гру па је су ли ца ста ри ја
од пе де сет го ди на ко ја су про гла ше на
за тех но ло шки ви шак у не ка да шњим
пан че вач ким фа бри ка ма.

Пре ма по да ци ма На ци о нал не слу -
жбе за за по шља ва ње, по сло дав ци с

те ри то ри је Пан че ва су ис ка зи ва ли
по тре бу за фар ма це у ти ма, ра чу но во -
ђа ма, де фек то ло зи ма..., па су то ујед -
но и де фи ци тар на за ни ма ња, а су фи -
ци тар на за ни ма ња, то јест она ко јих
има нај ви ше на еви ден ци ји, сва ка ко
су ма ту ран ти гим на зи је, еко ном ски
тех ни ча ри, али и ди пло ми ра ни прав -
ни ци.

Са ста вља чи град ског Ак ци о ног
пла на за за по шља ва ње узе ли су у об -
зир све ове ста ти сти ке, па су као
основ ни циљ стра те ги је за по шља ва -
ња у овој го ди ни на ве ли „ус по ста вља -
ње ста бил ног и одр жи вог трен да ра -
ста за по сле но сти пра ће ног ра стом
уче шћа рад но спо соб ног ста нов ни -
штва на тр жи шту ра да”.

Сто па не за по сле но сти у Пан че ву
мо же се сма њи ти са мо под усло вом
да при вре да за бе ле жи раст. Иа ко на
пр ви по глед мо же из гле да ти да је за
не за по сле не Пан чев це пред ност то
што нам је пре сто ни ца бли зу и што
по сао мо гу и та мо тра жи ти, гле да ју -
ћи на ду ге ста зе, са чи ме се сла жу и
мно ги еко но ми сти, цен тра ли за ци ја
нов ца са мо на јед ном ме сту ни је до -
бра. Де бе о гра ди за ци јом Ср би је би ће
по ве ћан број за по сле них у це лој зе -
мљи, па и у Пан че ву. Под усло вом да
др жав ни апа рат не бу де то ли ко оп те -
ре ћен, а круг та ко за тво рен.

Са ве сни ста нов ни ци Ка ча -
ре ва при ја ви ли су Ме сној за -
јед ни ци да су при ме ти ли
опа сне ма те ри је. На про сто -
ру вој не ка сар не у Ули ци
ЈНА у том се лу ме шта ни су
кра јем про шле не де ље ви де -
ли кон теј не ре с ра ди о ак тив -
ним ма те ри ја лом.

Кон теј не ри ко ји су ту до -
ве зе ни и оста вље ни би ли су
ста ри и у ло шем ста њу, што
је и при ву кло па жњу ме шта -
на, али и по ја ча ло сум њу.

На зва нич ној „Феј сбук”
стра ни Ме сне за јед ни це Ка -

ча ре во на во ди се да су ре а го -
ва ли струч ња ци Ин сти ту та за
ну кле ар не на у ке „Вин ча”,
ко ји су уста но ви ли по ви шен
ни во зра че ња и на ло жи ли за -
бра ну при ла ска по ме ну тим
кон теј не ри ма, али и оба ве -
зно огра ђи ва ње тог про сто ра.

Ин спек ци ја за за шти ту
жи вот не сре ди не Пан че ва
упу ти ла је зах тев ре пу блич -
кој ин спек ци ји да ис пи та цео
слу чај. До за кљу че ња овог
бро ја ни је сти гао од го вор.

Вој ни ком плекс „Ка ча ре -
во” Вој сци Ср би је ви ше ни је
по тре бан, па је већ не ко вре -
ме на про да ју. Ре пу блич ка
ди рек ци ја за имо ви ну рас пи -
са ла је оглас 25. но вем бра
2016.

Ова ка сар на оста ла је уре -
за на у се ћа њу Пан че ва ца 24.
мар та 1999, ка да је пр вог да -
на НА ТО бом бар до ва ња би ла
га ђа на. Реч је о јед ном од
вој них ком плек са за ко је се
спе ку ли ше да има не ек спло -
ди ра них бом би.

У овој го ди ни Град из дво јио
26,7 ми ли о на ди на ра за
ме ре за за по шља ва ње

Кра јем про шле го ди не 
зва ни чан број не за по сле них
у Пан че ву 10.327

Пред лог ло кал ног ак ци о ног пла на за
за по шља ва ње Гра да Пан че ва за ову
го ди ну усво јен је на сед ни ци Град -
ског ве ћа 27. ја ну а ра. Са ста вља чи
овог до ку мен та су при ли ком ње го ве
из ра де ана ли зи ра ли еко ном ску си ту -
а ци ју гра да, ста ње на тр жи шту ра да и
про бле ме и при о ри те те по ли ти ке за -
по шља ва ња, са истим ци љем као и
ра ни јих го ди на – да се сма њи не за по -
сле ност на те ри то ри ји Пан че ва.

За ре а ли за ци ју ме ра за за по шља ва -
ње би ће из дво је но 26,7 ми ли о на ди -
на ра. А ко је су ме ре за за по шља ва ње
пред ви ђе не Ло кал ним ак ци о ним
пла ном за ову го ди ну?

Петак, 3. фебруар 2017.
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Бли зу 180 ми ли о на
ди на ра од усе ва 
ски ну тих са 
узур пи ра них 
др жав них ора ни ца

Без прав ног осно ва
об ра ђи ва но пре ко
8.000 хек та ра

Ка да је у ав гу сту про шле го ди не
ми ни стар по љо при вре де Бра ни -
слав Не ди мо вић у Пан че ву на ја -
вио да ће др жа ва до кра ја го ди не
утвр ди ти ко су узур па то ри по љо -
при вред ног зе мљи шта у вла сни -
штву др жа ве и да ће пре ма њи ма
би ти пред у зе те санк ци је, а да ће
с пар це ла за ко је се не зна ко их
нео вла шће но ко ри сти би ти ски -
ну ти усе ви, мно ги, па и узур па -
то ри, би ли су сум њи ча ви. Нео п -
ход но је би ло да се уве де ред у
тој обла сти, јер се пре све га ра -
ди ло о ве ли ким фи нан си ја ма за
бу џе те Ре пу бли ке, По кра ји не и
ло кал не са мо у пра ве. 

А по че так про бле ма ве зу је
се за по сту пак ли ци та ци је др -
жав не по љо при вред не зе мље,
ка да су без ли ци та ци је мно ги
на ста ви ли да об ра ђу ју др жав -
не ора ни це. За агро е ко ном ску
2015/2016. го ди ну у Пан че ву
ни је ни спро ве ден по сту пак
јав ног над ме та ња за да ва ње у
за куп зе мљи шта у др жав ној
сво ји ни. 

Са чла ни цом Град ског ве ћа
за ду же ном за по љо при вре ду
Зо ри цом Ре пац, ко ја је над гле -
да ла овај по сао у Пан че ву,
под ву кли смо цр ту и ана ли зи -
ра ли спро ве де ну ак ци ју, ко ја
је за вр ше на кра јем де цем бра. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ АК ЦИ ЈЕ СКИ ДА ЊА УСЕ ВА

НИ ЈЕ БИ ЛО ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈЕ, 
ПA JE БИ ЛО УЗУР ПА ЦИ ЈЕ

ЕКОНОМИЈА

Укуп на по вр ши на по љо при -
вред ног зе мљи шта у др жав ној
сво ји ни на те ри то ри ји Пан че -
ва с ко јег је ски нут усев из но си
бли зу 9.000 хек та ра. Од то га је
у ле гал не то ко ве, на кон спро -
ве де не ак ци је, ста вље но не што
пре ко 7.000 хек та ра, а укуп но
је на осно ву ван суд ских по рав -
на ња и от ку па по љо при вред -
них про из во да на пла ће но 179
ми ли о на ди на ра. Овај но вац се
слио у пан че вач ку (40 од сто),
ре пу блич ку и по кра јин ску ка -
су (по 30 од сто). 

– По сла ли смо ја сну по ру ку.
Ни ко не мо же би ти ја чи од др -
жа ве и та кво бе за ко ње и ба ха -

Страну припремила

Марина
Димитрић

тост, ко ји су тра ја ли ду жи низ
го ди на, не ће би ти ви ше то ле ри -
са ни. Ни је би ло ла ко, има ли
смо и про бле ма на те ре ну, али
љу ди су схва ти ли по ру ку. Ни су
из о ста ли ни фи нан сиј ски ре зул -
та ти – ре кла је Зо ри ца Ре пац.

По че ло ван суд ско по рав на ње
У ак ци ји ски да ња усе ва са зе -
мљи шта у др жав ној сво ји ни
ко је се ко ри сти ло без прав ног
осно ва ин тер ве ни са ло се у са -
рад њи с ре пу блич ким по љо -
при вред ним ин спек то ром.
Ни је би ло ка та стар ске оп шти -
не у ко јој ин спек то ри ни су
еви ден ти ра ли узур па то ре. Пр -
ви ко рак је био да Град по ну ди
тим по љо при вред ни ци ма ван -
суд ско по рав на ње.

– На пра ви ли смо 216 ван суд -
ских по рав на ња, с пре по ру че -
ном про сеч ном це ном, за по вр -
ши ну од око 5.900 хек та ра, па је
упла ће но око 138 ми ли о на ди -
на ра. Пре по ру че на про сеч на
це на за ку па на те ри то ри ји Вој -
во ди не из но си ла је 191 евро по
хек та ру – ре кла је Зо ри ца Ре -
пац.

За кон о по љо при вред ном
зе мљи шту про пи су је да ако
прав но или фи зич ко ли це ко -

ри сти бес прав но зе мљи ште,
ду жно је да ко ри шће ње пла ти
тро стру ким из но сом нај ви ше
про сеч не це не по хек та ру на
те ри то ри ји окру га где се на ла -
зи. Ако то не учи ни, Град мо -
же да ски не усев. У том слу ча -
ју је про сеч на це на би ла 830
евра по хек та ру.

– У слу ча је ви ма ка да смо
зна ли ко је узур па тор, по ну ди -
ли смо но ва ван суд ска по рав -
на ња, али с тро стру ком це ном
– под се ћа Зо ри ца Ре пац.

Тре ћи па ра лел ни ко рак ко ји
је ра ђен од но си се на Н. Н. по -
чи ни о це. Ту ак ци ју је Пан че во
за по че ло тек кра јем ав гу ста, јер
је би ло нео п ход но да у том слу -
ча ју Град на ба ви ме ха ни за ци ју
ко јом ће по сао би ти оба вљен.

– Има ли смо сре ћу да се
„ПКБ Кор по ра ци ја” ја ви ла на
наш оглас. Мно ги су се и пла -
ши ли да кре ну у овај по сао.
Скло пи ли смо уго во ре и кре -
ну ли за јед но да ски да мо сун -
цо крет, со ју, ку ку руз и ше ћер -
ну ре пу са пре ко 880 хек та ра –
ре кла је она.

Усе ви ипак ни су ски ну ти са
свих узур пи ра них пар це ла,
по пут пше ни це, јеч ма..., а на
те ре ну је би ло и слу ча је ва да
су узур па то ри би ли бр жи, па
су ле ти ну ски да ли и но ћу. Би -
ло је и оправ да них и нео прав -
да них при мед би – ка же на ша
са го вор ни ца и до да је да су се
тру ди ли да не на пра ве гре шку.

Ли ци та ци ја по ла по сла
Зо ри ца Ре пац су ми ра да је
пре вен ти ва у ства ри ли ци та -
ци ја, па је до бро што је у 2016.
го ди ни ура ђе на ли ци та ци ја
упра во по ме ну тог зе мљи шта.
Пр ви круг је био у ав гу сту, а
дру ги ка јем де цем бра. Оста ло
је око 600 хек та ра зе мљи шта
ко је ни је из да то, али је реч о
не ква ли тет ном зе мљи шту.

Бла го вре ме на ли ци та ци ја је
јед на од озбиљ них ме ра про -
тив узур па то ра, а не из ли ци ти -
ра них 600 хек та ра је на кра ју
мно го јед но став ни је кон тро -
ли са ти. Чла ни ца Град ског ве -
ћа за по љо при вре ду за кљу чу је
да упра во због то га што је го то -
во сва др жав на зе мља из да та у
2017. го ди ни не оче ку је ак ци ју
ве ћег ин тен зи те та про тив
узур па то ра.

Кра јем про шле не де ље сру -
ше на је згра да ста ре фа бри -
ке обу ће на углу ули ца Сте -
ва на Шу пљик ца и Мил ке
Мар ко вић. 

Пре ви ше го ди на тај ру и -
ни ра ни обје кат дат је на ко -
ри шће ње Ми ни стар ству
прав де, јер је би ло у пла ну да
се на том ме сту из гра ди но ва
згра да, у ко јој би био Пре кр -
шај ни суд Пан че ва. Због то га
је Скуп шти на гра да Пан че ва
2008. го ди не до не ла од лу ку о
пре но су пра ва ко ри шће ња

фа бри ке обу ће на Ми ни стар -
ство прав де.

По след њих го ди на у ви ше
на вра та на оро ну лу згра ду
жа ли ли су се ста нов ни ци Те -
сле, али и ро ди те љи ђа ка ко -
ји су по ред тог објек та сва ко -
днев но про ла зи ли.

Фа бри ка обу ће је из гра ђе на
1955. го ди не, а по стро је ње на
тој но вој ло ка ци ји, где су пре -
ме ште не ма ши не, отво ре но је
1981. го ди не. Фа бри ка је 2007.
оти шла у сте чај и убр зо је ли -
кви ди ра на.

РАШ ЧИ ШЋЕН ПЛАЦ

Сру ше на фа бри ка 
обу ће

У КА САР НИ У КА ЧА РЕ ВУ

По ви ше но зра че ње

КУ КУ РУ ЗА УЗЕ ТО НАЈ ВИ ШЕ

Ка да го во ри мо о по љо при вред ном зе мљи шту ко је су без

прав ног осно ва об ра ђи ва ла за др жа ву Н. Н. ли ца, за ски -

да ње усе ва с тих њи ва би ла је пу тем огла са ан га жо ва на

фир ма „ПКБ Кор по ра ци ја”. Нај ви ше је ски ну то ку ку ру за, и

то са пре ко 5.200 хек та ра њи ва, од но сно пре ко 2.636.578

ки ло гра ма ку ку ру за. На дру гом ме сту је сун цо крет, ко јег је

би ло на 1.540 хек та ра с при но сом од 286.236 ки ло гра ма,

ре пе је би ло за се ја но на 1.200 хек та ра, с при но сом од

4.128.139 ки ло гра ма, а со је, ко је је би ло на 950 хек та ра,

ски ну то је 289.720 ки ло гра ма.

ГРАД ДО НЕО ЛО КАЛ НИ АК ЦИ О НИ ПЛАН ЗА ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ

Ка ко до но вих рад них ме ста?

Зорица Репац



Ко а ли ци ја 27 је про шле не -
де ље на кон фе рен ци ји за но -
ви на ре у „Ме ди ја цен тру”
пред ста ви ла свој тре ћи из ве -
штај под на зи вом „По гла вље
27 у Ср би ји: још увек у при -
пре ми”. Реч је о го ди шњем
из ве шта ју у ко ме су су ми ра -
ни ре зул та ти пра ће ња и ана -
ли зе про ме на у обла сти жи -
вот не сре ди не и кли мат ских
про ме на у Ре пу бли ци Ср би ји,
на ста ли у скла ду с про це сом
пре го во ра са Европ ском уни -
јом у окви ру По гла вља 27.

Тај до ку мент пред ста вља
не за ви сан кри тич ки осврт на
број не иза зо ве и да је кон -
крет не пред ло ге Вла ди Ре пу -
бли ке Ср би је ка ко да про цес
пре го во ра и при дру жи ва ња
Европ ској уни ји ре зул ти ра

пра вим по ма ком и по бољ -
ша њем ре ал ног ста ња жи вот -
не сре ди не. У ње му су из не ти
про бле ми ко ји су се на го ми -
ла ва ли де це ни ја ма, а ко је је
мо гу ће ре ши ти са мо уз пу ну
по све ће ност др жа ве и ње ну
чвр сту од луч ност да жи вот ну
сре ди ну и кли мат ске про ме -
не по ста ви ви со ко на ли сти
при о ри те та. Та ко ђе, циљ из -
ве шта ја Ко а ли ци је 27 је сте
да по ка же да кли мат ске про -
ме не и ква ли тет жи вот не
сре ди не ни су са мо оба ве за
ко ја про ис ти че из пре го во -
ра са ЕУ, већ је то пи та ње
ко је се ти че здра вља свих
гра ђан ки и гра ђа на.

Је дан од за кљу ча ка ис -
тра жи ва ња је сте да је услед

не ма ра др жа ве ва здух у Ср -
би ји за га ђен (нај за га ђе ни ји у
Евро пи пре ма по да ци ма
Европ ске аген ци је за жи вот -
ну сре ди ну), а по сле ди ца то -
га је, пре ма тврд ња ма Свет -
ске здрав стве не ор га ни за ци -
је, по раст тро шко ва БДП-а за
33,5 про це на та због пре у ра -
ње них смрт них слу ча је ва ко -
ји су ре зул тат за га ђе ња ва -
зду ха. С дру ге стра не, Ср би ја
не ма до вољ но ка па ци те та за
спро во ђе ње про пи са у обла -
сти за шти те жи вот не сре ди -
не. Нео п ход на су ве ћа ула га -
ња, уз пу ну по све ће ност др -
жав них ин сти ту ци ја на прет -
ку у том сег мен ту. За де сет
ме се ци 2016. го ди не по ве ре -
ни ку за ин фор ма ци је од јав -
ног зна ча ја под не то је 270

жал би у ве зи с том об ла шћу,
а нај ви ше њих се од но си ло
на „ћу та ње упра ве”.

Ко а ли ци ју 27 осно ва ло је
ви ше ор га ни за ци ја ци вил ног
дру штва 2014. го ди не с ци -
љем да за јед нич ки до при но -
се про це су ускла ђи ва ња по -
ли ти ка и про пи са Ре пу бли ке
Ср би је с прав ним те ко ви на -
ма Европ ске уни је у обла сти
жи вот не сре ди не и кли мат -
ских про ме на.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 3. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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АК ТИВ НОСТ „ЈЕ ЛЕН КА”

Пут Хо мо ља
СА РАД ЊА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА И ЈА ПАН СКЕ ВЛА ДЕ

ТРАН СФЕР ЕКО ЛО ШКИХ ЗНА ЊА 

И ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА
При су ство раз ли чи тих
ду го трај них ор ган ских
за га ђу ју ћих суп стан ци
(POPs) на ни воу 
гра нич них вред но сти

Уна пре ђи ва ње све сти
о очу ва њу жи вот ног
про сто ра

Ло кал на са мо у пра ва при ре ди -
ла је на уч ни скуп у уто рак, 31.
ја ну а ра, по во дом за вр шет ка
про јек та „По ди за ње ка па ци те -
та за ана ли зу и ме ре сма ње ња
ду го трај них ор ган ских за га ђу -
ју ћих суп стан ци у Ср би ји”, ко -
ји су ре а ли зо ва ли Град Пан че -
во, Удру же ње за уна пре ђе ње
жи вот не сре ди не пре фек ту ре
Хјо го (ХЕ АА) и Хе миј ски фа -
кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра -
ду. За хва љу ју ћи том про гра му
у на шем гра ду је про шле го ди -
не зва нич но по че ло си сте мат -
ско и кон ти ну и ра но ме ре ње
ни воа опа сних ма те ри ја у зе -
мљи шту и под зем ним во да ма.

Да под се ти мо, Пан че во је у
ја ну а ру 2014. скло пи ло спо ра -
зум с Ја пан ском аген ци јом за
ме ђу на род ну са рад њу (JICA),
Хе миј ским фа кул те том Уни -
вер зи те та у Бе о гра ду и Удру -
же њем за уна пре ђе ње жи вот не
сре ди не из Хјо га о ре а ли за ци ји
овог зна чај ног еко ло шког про -
јек та. Од 2014. до 2017. го ди не
из вр ше но је узор ко ва ње зе -
мљи шта на ве ћем бро ју ло ка -
ци ја (тач ни је 29) и ура ђе на је
ана ли за по мо ћу нај са вре ме ни -
јих уре ђа ја, чи ме је раз ре ше на
не до у ми ца о ути ца ји ма ко ји су
се мо гли не га тив но од ра зи ти
на ква ли тет по љо при вред ног
зе мљи шта, као и под зем них и
по вр шин ских во да. По ред то га,
ис тра же но је тре нут но ста ње
за га ђе ња жи вот не сре ди не, од -
но сно зе мљи шта око ин ду -

на шу др жа ву ве о ма ва жно, јер
Ср би ја ка ска у овој обла сти,
ка ко у зна њу, та ко и у тех но ло -
шкој при ме ни са вре ме них си -
сте ма мо ни то рин га ква ли те та
жи вот не сре ди не.

Ка ко кон ти ну и ра но пра ће -
ње при су ства POPs хе ми ка ли -
ја у жи вот ној сре ди ни и ме ре
за сма ње ње ни су спро ве де ни,
јер у Ср би ји не ма до вољ но ка -
па ци те та за ана ли зу, ин стру -
ме на та и ад ми ни стра тив них
ли ца над ле жних за POPs, срп -
ски и ја пан ски струч ња ци су
за кљу чи ли да је нео п ход но по -
бољ ша ти си ту а ци ју на овом
по љу, што је успе шну ура ђе но.

На сим по зи ју му је ре че но да
зе мљи ште на те ри то ри ји на -
шег гра да ни је за га ђе но опа -
сним ма те ри ја ма. Др Вла ди -
мир Бе шков ски са Уни вер зи -
те та у Бе о гра ду ис та као је да су
не дав на ис пи ти ва ња пан че -
вач ког тла, ко ја су оба вље на у
окви ру про гра ма парт нер ства
вла да Ја па на и Ре пу бли ке Ср -
би је, по ка за ла да је при су ство
раз ли чи тих ду го трај них ор -
ган ских за га ђу ју ћих суп стан ци
(POPs) на ни воу гра нич них
вред но сти. POPs ма те ри је
пред ста вља ју ду го трај не ор -
ган ске за га ђу ју ће суп стан це
од но сно ор ган ска је ди ње ња
ко ја су ток сич на по љу де и
оста ли жи ви свет; оне су би о а -
ку му ла тив не и пер зи стент не у
жи вот ној сре ди ни. От пор не су
на фо то ли тич ку, хе миј ску и
би о ло шку де гра да ци ју, што
омо гу ћа ва да у жи вот ној сре -
ди ни оста ну ду го не про ме ње не
и да на тај на чин за га ђу ју жи -
вот ну сре ди ну низ го ди на.

стриј ске зо не и дру гих ло ка ци -
ја по љо при вред ног зе мљи шта
на те ри то ри ји гра да и спро ве -
де на је обу ка струч них слу жби
у по гле ду ме ра за спре ча ва ње
за га ђе ња жи вот не сре ди не ду -
го трај ним ор ган ским ма те ри -
ја ма, као и еду ка ци ја ђа ка и ло -
кал ног ста нов ни штва на ову
те му.

Пр ви ко рак
Пре ма ре чи ма др Та ке ши ја
На ка на, про фе со ра на Уни -
вер зи те ту у Оса ки, струч ног
са рад ни ка у овом про јек ту,
по стиг ну ћа овог про гра ма су
ви ше стру ка, на ро чи то у обла -
сти уна пре ђи ва ња за шти те
жи вот не сре ди не.

– Су шти на је би ла да се про -
ве ри да ли су по љо при вред ни
про из во ди ко ји се уз га ја ју на
те ри то ри ји гра да Пан че ва без -
бед ни за ис хра ну, да се утвр ди
ква ли тет зе мљи шта и под зем -
них во да, као и да се уна пре ди
свест Пан че ва ца у овој обла сти

за шти те жи вот не сре ди не – ре -
као је На ка но за „Пан че вац” и
до дао да се на да да је ово са мо
пр ви ко рак у ре а ли за ци ји ве -
ли ког бро ја дру гих еко ло шких
про гра ма на те ри то ри ји Пан -
че ва под по кро ви тељ ством Ја -
пан ске аген ци је за ме ђу на род -
ну са рад њу.

Са ша Па влов, гра до на чел -
ник Пан че ва, у по здрав ном го -
во ру је ис та као да је пи та ње
еко ло ги је и за шти те жи вот не
сре ди не је дан од нај ве ћих
при о ри те та за Пан че во. Пре -
ма ње го вим ре чи ма, овај про -
је кат је из у зет но ва жан за наш
град. По ред раз ви ја ња ин ду -
стри је, стра те шки раз вој ни
циљ Пан че ва је и на пре дак по -
љо при вре де:

– Сто га је би ло из у зет но ва -
жно ис тра жи ти тре нут но ста -
ње за га ђе ња жи вот не сре ди не,
зе мљи шта око ин ду стриј ске
зо не и по љо при вред ног зе -
мљи шта на те ри то ри ји гра да –
ре као је гра до на чел ник.

По ред то га, Па влов је ис та као
да је до при нос овог про јек та у
обла сти из град ње еко ло шке
све сти гра ђа на и струч ног уса -
вр ша ва ња љу ди у Се кре та ри ја ту
за за шти ту жи вот не сре ди не не -
мер љив.

Стру ка пре све га
Проф. др Иван Гр же тић, де кан
Хе миј ског фа кул те та Уни вер -
зи те та у Бе о гра ду, сма тра да
су по ди за ње ка па ци те та за
ана ли зу и спро во ђе ње ме ра за
сма ње ње ду го трај них ор ган -
ских за га ђу ју ћих суп стан ци у
Ср би ји омо гу ћи ли тран сфер
зна ња и тех но ло ги је, што је за

ПО ГЛА ВЉЕ 27 У СР БИ ЈИ

Још увек у при пре ми

Чла но ви пла ни нар ског клу ба
„Је ле нак” об и шли су Хо мољ -
ске пла ни не. Због бо га те при -
ро де, исто ри је, али и бли зи не
Пан че ву (око 100 ки ло ме та -
ра), тај пла нин ски крај је јед -
на од оми ље них де сти на ци ја
пла ни на ра овог дру штва. По
сун ча ном али хлад ном да ну
три на ест пла ни на ра пре шло
је укуп но око 14 ки ло ме та ра,
са вла да ло ви син ску раз ли ку
од око 900 ме та ра и осво ји ло
врх Ве ли ки Су мо ро вац (912
ме та ра над мор ске ви си не).

Хо мољ ске пла ни не су бо -
га те хра сто вом и бу ко вом
шу мом и па шња ци ма, па су
сто чар ство и пче лар ство ве о -
ма раз ви је ни. По уку су и
ква ли те ту на да ле ко су по -
зна ти хо мољ ски мед и сир,
као и хо мољ ско јаг ње. На об -
рон ци ма и па ди на ма Хо -
мољ ских пла ни на и у кли су -
ри ре ке Мла ве на ла зе се
оста ци број них ма на сти ра из
сред њег ве ка. До да нас ту су
оста ли Тр шка цр ква, Гор њак,
Све та Тро ји ца и др.

Ми ни стар про све те, на у ке и
тех но ло шког раз во ја Мла ден
Шар че вић уру чио је 27. ја ну а ра
у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је Све -
то сав ску на гра ду по је дин ци ма
и ин сти ту ци ја ма ко ји су се ис -
та кли сво јим за ла га њи ма и ре -
зул та ти ма оства ре ним у обла -
сти обра зо ва ња и вас пи та ња.
Че сти та ју ћи до бит ни ци ма,
Шар че вић је ре као да њи хов
рад, ус пе си и до при но си тре ба
да слу же као при мер оста ли ма.
Пре сти жно при зна ње до би ло је
27 по је ди на ца и ин сти ту ци ја
ко ји су се сво јим за ла га њем и
оства ре ним ре зул та ти ма ис та -
кли у обла сти обра зо ва ња и вас -
пи та ња. На јав ни по зив за до де -
лу Све то сав ске на гра де за 2016.
го ди ну у ро ку је при ја вље но
укуп но 189 пред ло га. Ко ми си ја
за из бор кан ди да та раз мо три ла
је све пред ло ге и пре по ру ке и
на осно ву утвр ђе них кри те ри ју -
ма иза бра ла 27 до бит ни ка из
укуп но 17 ка те го ри ја.

УРУ ЧЕ НА СВЕ ТО САВ СКА ПРИ ЗНА ЊА

НИС ула же у бу дућ ност
спро во ди већ пет го ди на, до са -
да је по др жа но 26 олим пи ја да
зна ња из ма те ма ти ке, фи зи ке,
хе ми је и ру ског је зи ка, а уче -
ни ци из Ср би је осва ја ли су нај -
сјај ни је ме да ље на ме ђу на род -
ним так ми че њи ма ши ром све -
та. Ини ци ра но је и по др жа но
осни ва ње че ти ри но ва сту диј -
ска про гра ма на фа кул те ти ма,
а отво ре на су и три би лин гвал -
на ру ско-срп ска оде ље ња у
шко ла ма у Ср би ји. Та ко ђе,
НИС је адап ти рао и опре мио
са вре ме ним учи ли ма ви ше од
40 учи о ни ца и ла бо ра то ри ја у
шко ла ма и на фа кул те ти ма, а
кроз про грам сти пен ди ра ња до
са да је про шло ви ше од 94 сту -
ден та, ко ји на ста ву по ха ђа ју на
срп ским фа кул те ти ма и пре -
сти жним фа кул те ти ма у Ру ској
Фе де ра ци ји.

Све то сав ска на гра да је тра -
ди ци о нал но при зна ње ко је до -
де љу је Ми ни стар ство про све те,
на у ке и тех но ло шког раз во ја.

Ме ђу на гра ђе ни ма је и ком -
па ни ја НИС. У име ру ско-
-срп ског нафт ног ги ган та пла -
ке ту је при мио Ан дреј Ши ба -
нов, за ме ник ге не рал ног ди -
рек то ра и ди рек тор Функ ци је
за ор га ни за ци о на пи та ња.

– Ово при зна ње за НИС je
под стрек да на ста ви мо ула га ња
у по бољ ша ње усло ва у ко ји ма се
обра зу ју мла ди у Ср би ји, као и
пру жа ње по др шке та лен то ва -

ним по је дин ци ма, јер сма тра мо
да је ин ве сти ра ње у мла де ула -
га ње у бу дућ ност – ис та као је
том при ли ком Ан дреј Ши ба нов.

Да под се ти мо, НИС је у
2016. го ди ни сво јим ула га њи -
ма у окви ру кор по ра тив ног
про гра ма „Енер ги ја зна ња” до -
при нео по бољ ша њу усло ва
обра зо ва ња у на уч ним ин сти -
ту ци ја ма ши ром Ср би је. Кроз
овај про грам, ко ји ком па ни ја

СТОК ХОЛМ СКА КОН ВЕН ЦИ ЈА

Ка та ри на Ба њаи, чла ни ца Град ског ве ћа за ду же на за за -

шти ту жи вот не сре ди не, ис та кла је да се наш град ре а ли за -

ци јом про гра ма „По ди за ње ка па ци те та за ана ли зу и ме ре

сма ње ња ду го трај них ор ган ских за га ђу ју ћих суп стан ци у Ср -

би ји” при кљу чио кам па њи за спро во ђе ње На ци о нал ног им -

пле мен та ци о ног пла на Сток холм ске кон вен ци је. Као од го вор

ме ђу на род не за јед ни це за си стем ско гло бал но ре ше ње про -

бле ма POPs хе ми ка ли ја до не та је Сток холм ска кон вен ци ја,

ко ја је сту пи ла на сна гу 2004. го ди не и чи ји је основ ни циљ

за шти та здра вља љу ди и жи вот не сре ди не од ових опа сних

је ди ње ња. Ре пу бли ка Ср би ја је пот пи сни ца ове кон вен ци је.



Панчевачки ротари-клубови
„Михајло Пупин” и „Панче-
во”, у сарадњи с Ротари Ди-
стриктом 2483, покренули су
хуманитарну акцију „Да се ро-
дим здрава”, чији је циљ при-
купљање новца за куповину
4Д ултразвука за панчевачко
породилиште.

Како наводе организатори,
уплатом донације помажете и
оснивање Центра за ехокар-
диографију, који ће подмири-
ти потребе целог Јужнобанат-
ског округа и омогућити до-
лазак на свет хиљада срећних
беба. Иначе, 4Д ултразвук је
тренутно најнапреднији апа-
рат те врсте. Он омогућава
приказ нерођене бебе до не-
вероватно прецизних детаља,
а самим тим и врхунску ди-
јагностику. Њиме се могу вр-

шити детаљни прегледи ана-
томије бебе и најпрецизнија
мерења њеног раста и степена
развитка. Захваљујући таквом
праћењу неуролошког развоја
бебе, могуће је открити евен-
туалне болести још у прена-
талном периоду. Апарат се
користи и у гинеколошкој ди-
јагностици и помаже у благо-
временом откривању пробле-
ма репродуктивног система,
тумора на материци или јај-
ницима, циста, као и ванма-
теричне трудноће.

Сви они који желе да уплате до-
нацију, могу то учинити на неки
од наменских рачуна отворених у
Банци „Интеза”. Број динарског
текућег рачуна је 160-462139-80,
а оног за уплате у еврима –
SWIFT: DBDBRSBG IBAN:
RS35160005400001897223. До-
датне информације могу се доби-
ти путем имејла do na ci ja @da se ro -
dim zdra va.rs , као и на бројевима
телефона 063/233-985 (РЦ „Пан-
чево”) или 069/300-60-72 (РЦ
„Михајло Пупин”).

Петак, 3. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ре кон струк ци ја 
тре ба до поч не у ма ју

Ра до ви ће тра ја ти
осам ме се ци

Вред ност ин ве сти ци је
око 450 ми ли о на 
ди на ра

Из ве сно је да ће ове го ди не
на по кон от пу то ва ти у исто ри -
ју бол но је зи ве сли ке са Ин -
тер ног оде ље ња Оп ште бол ни -
це у Пан че ву, над ко ји ма се
већ го ди на ма са бла жња ва ју и
па ци јен ти и ле ка ри, али и они
ко ји има ју „сре ће” да те при -
зо ре ви де са мо на фо то гра фи -
ја ма у ме ди ји ма. Крај 2017.
Ин тер но тре ба да до че ка про -
ме ње но до не пре по зна тљи во -
сти. По че так ре кон струк ци је
чи та вог бло ка оче ку је се на
про ле ће, а но вац ће обез бе ди -
ти Упра ва за ка пи тал не ин ве -
сти ци је АП Вој во ди не.

По зна то је да је, с тим у ве -
зи, на сед ни ци пан че вач ког
Град ског ве ћа усво јен Ме мо -
ран дум о уре ђе њу ме ђу соб них
од но са из ме ђу Бол ни це, До ма
здра вља и За во да за јав но
здра вље, као и да је де ле га ци -
ја из Пан че ва 19. ја ну а ра би ла
на са стан ку са Иго ром Ми ро -
ви ћем, пред сед ни ком По кра -
јин ске вла де. О тем пу ко јим
ће се од ви ја ти ра до ви на Ин -
тер ном, али и о још не ко ли ко
ва жних те ма, раз го ва ра ли смо
са др Сло бо да ном Ову ком, ди -
рек то ром Оп ште бол ни це.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Шта под ра зу -
ме ва ме мо ран дум ко ји је овог
ме се ца па ра фи ран у Пан че ву?

С. ОВУ КА: Пот пи са ни ме -
мо ран дум пред ста вља ве ри -
фи ка ци ју до го во ра ко ји су по -
сти гли Оп шта бол ни ца, За вод
за јав но здра вље и Дом здра -
вља Пан че во у ве зи с пре се ље -
њем по је ди них слу жби. Кон -
крет но, тим до ку мен том се
Бол ни ца оба ве зу је да део про -
сто ра Оч не бол ни це усту пи
За во ду за јав но здра вље на ко -
ри шће ње у пе ри о ду док бу ду
тра ја ли ра до ви на ре кон струк -
ци ји Ин тер ног. Та ко ђе, оба ве -
за ли смо се да про стор ко жног
оде ље ња пре ме сти мо из објек -
та До ма здра вља у бол нич ки
про стор. Да ље, Дом здра вља је
ду жан да Слу жбу ме ди ци не ра -
да из Же ле знич ке ам бу лан те
пре се ли у са да шњи про стор ко -
жног дис пан зе ра. Ме мо ран дум

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ДР СЛО БО ДАН ОВУ КА, ДИ РЕК ТОР ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ

ИН ТЕР НОМ ОДЕ ЉЕ ЊУ НА ПО КОН СВИ ЋЕ

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Зи ма је иде ал но вре ме за
агре сив ни је трет ма не ли ца,
ко ји се ра де да би се ко жа
ре ге не ри са ла, под мла ди ла и
што бо ље при пре ми ла за пр -
ве сун че ве зра ке. У овом пе -
ри о ду при ме њу ју се трет ма -
ни за укла ња ња фле ка, пе га,
ке ра то за, ожи ља ка, про ши -
ре них по ра и бо ра.

Че сто на кон ле та на ко жи
оста ју фле ке од сун ца. Ова
по ја ва де ли мич но за ви си
од ко ли чи не ме ла ни на у
ко жи, али на њу ути че и
пре те ра но из ла га ње сун цу
без аде кват не за шти те. Ја -
вља се и због дис ба лан са
хор мо на, ста ре ња и ге нет -
ске пре ди спо зи ци је. Ка да
се про цес пиг мен та ци је по -
ре ме ти, сме ђе фле ке се по -
ја вљу ју на ме сти ма где се
аку му ли ра ме ла нин. За то
се ра де спе ци јал ни „зим -
ски” трет ма ни са ТЦА и
АХА ки се ли на ма, ко ји се
мо гу ком би но ва ти с дер ма -
ро ле ром. Тре ти ра ње ко же
тра је нај ма ње је дан ме сец,
а ра ди се на де се так да на.
За све то вре ме ко жу је по -
треб но за шти ти ти од сун ца
и то је раз лог због ко јег је

укла ња ње фле ка нај бо ље
ра ди ти то ком зи ме.

Сам ток трет ма на за ви си
од про бле ма ко ји се ре ша ва.
Ако има по тре бе за хи ги јен -
ским трет ма ном чи шће ња
ли ца, он се ра ди пре тре ти ра -
ња ки се ли на ма. За тим се на
од ма шће но ли це на но си аде -
кват на ки се ли на (ко ја ће ки -
се ли на би ти упо тре бље на, од -
ре ђу је дер ма то лог или ис ку -
сни ко зме ти чар), а по том сле -
де не у тра ли за ци ја и на но ше -
ње ре ге не ра тив не кре ме. За
на но ше ње ки се ли на по треб но
је крат ко вре ме – од не ко ли ко
се кун ди до де се так ми ну та.

За то вре ме осе ћа се пец ка ње
бла гог или сред њег ин тен зи -
те та, ко је пре ста је на кон упо -
тре бе не у тра ли за то ра. Ко жа
се на кон ових агре сив них ки -
се ли на љу шти се дам да на, а
по сле то га сти же ре зул тат –
„но ва”, не жна и чи ста ко жа
без фле ка, пе га, про ши ре них
по ра и сит них бо ра.

Ка да се ком би ну ју дер ма -
ро лер и ки се ли не, до ла зи до
још ду бљег про до ра ки се ли -
не, а са мим тим и до бо љих
ре зул та та. Зи ма је пра во вре -
ме да се по све ти те свом ли цу
и да се ис ку пи те за лет њи не -
хај пре ма ње му у ви ду ду го -
трај ног бо рав ка на сун цу.

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

Зим ски трет ма ни ли ца

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сва ко од нас је
упо знао бар јед ног мр гу да.
Сву да око нас су осо бе ко је
не мо гу да пре по зна ју сво је
нај ве ће же ље и нај леп ше
сно ве из гу бље не у не про -
зир ној ма гли соп стве ног
жи во та. Не зна ју ни где се
на ла зе ни ку да су кре ну ле.
Жи вот ни ком пас им одав но
не ра ди, а је ди ни ви дљи ви
све ти о ник на во ди их да се
окре ћу у ме сту у свом уста -
ја лом жи во ту, бо је ћи га љут -
њом, јер су њу нај бо ље упо -
зна ле.

Мр гуд се бе до жи вља ва
као моћ ну осо бу и при си ља -
ва ће дру ге да про ме не сво је
„не по жељ но” по на ша ње.
Ни је бит но да ли је уми шље -
на или ствар на, моћ је та ко -
ја ће ак ти ви ра ти љут њу ако
се не „игра” по по ста вље ним
пра ви ли ма. Мр гу ди ис па љу -
ју отров не стре ле да би за -
шти ти ли лич не гра ни це.
Оне се по ста вља ју увек на
осно ву уве ре ња ко ја по сто је
од ма ле на. Ако је не ко као
де те успе вао дре ком и „тре -
ска њем” да до би је оно што
же ли, пре не ће та кво по на -
ша ње и у од ра сло до ба. Уса -
вр ша ва ће на чи не ис по ља ва -
ња љут ње, ма ни пу ли са ће
дру ги ма иза ма ске до жи вот -
ног мр гу да, све док си ли ном

ис по ље ног бе са не раз ру ши
соп стве не гра ни це.

Без за шти те до бро уи гра не
уло ге мр гу да по ка зу је се оно
што је у ср жи сва ке љут ње, а
то је ду бо ко уко ре њен осе ћај
стра ха и ни ског са мо по што -
ва ња. Зид ла жне мо ћи ко ји
осо ба из гра ди око се бе, не ко
вре ме мо же шти ти ти од дру -
гих љу ди и њи хо вог ути ца ја.
Је ди но је бес ко ри стан ка да
тре ба да за шти ти осо бу од ње
са ме. Страх на ра ста рас те жу -
ћи иви це окло па до бо ла,
што увек по кре ће на сми -
шља ње но вих на чи на за ма -
ни пу ли са ње ту ђим осе ћа њи -
ма. На чин го во ра (ви ка ња) и
по на ша ња иза зва ће (ве ћи -
ном) од брам бе но-пот чи ње ни
став код дру гих. То и је сте
циљ ко јем те же мр гу ди. Тре -
нут ни до жи вљај мо ћи и ви -
ше вред но сти на ста је уз ди за -
њем се бе и по ни шта ва њем
вред но сти не ке осо бе. За до -
вољ ство тра је крат ко и бр зо
би ва над ја ча но до бро по зна -
тим осе ћа јем ко ји при ти ска
из ну тра, ши ре ћи се све док
не на и ђе не ко по го дан за нов
на пад.

Јед ном ка да се на ђе уну тар
окло па, љут ња по чи ње да на -
гри за уве ре ња од ко јих је на -
пра вље на и страх по ста је ви -
дљив. Мр гуд се осе ћа угро же -
ним и тра жи кри ви цу уну тар
се бе. Ка да пре ста не да хра ни
страх ло шим ми сли ма о се би
и дру ги ма, он по ста је све сла -
би ји. По сте пе ним ра дом на
се би, уче њем и усва ја њем ко -
ри сних уве ре ња пре ста је да
по сто ји по тре ба за ис по ља ва -
њем љут ње као на чи на до ка -
зи ва ња. Мр гуд до би ја но ву
шан су да из гра ди ком пас ко -
ји ће га од ве сти до са мо по -
што ва ња и љу ба ви пре ма се -
би и дру ги ма.

Би ти у окло пу или не, из -
бор је, као и увек, са мо на
ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Мр гуд
– У крат ком вре мен ском ро -

ку оче ку је мо об ја вљи ва ње
кон кур са Упра ве за ка пи тал не
ин ве сти ци је за пр ву фа зу про -
јек та. По том се об ја вљу је тен -
дер за из бор из во ђа ча ра до ва.
Чим се окон ча из бор и бу де
пот пи сан уго вор, кре ће мо у
ре а ли за ци ју ду го оче ки ва ног
про јек та ре кон струк ци је
објек та, у ко ји ни је уло жен ни -
је дан ди нар у прет ход них не -
ко ли ко де це ни ја, без об зи ра
на мно га по ли ти кант ска обе -
ћа ња. Оче ку је се да ће ра до ви
тра ја ти осам ме се ци.

• На че лу Бол ни це сте већ
по ла го ди не, та ко да сте има ли
до вољ но вре ме на да са гле да те
ста ње и на пра ви те од ре ђе не
про ме не та мо где је то би ло
по треб но. Шта се све у уста но -
ви про ме ни ло у по след њих
шест ме се ци?

– У прет ход них шест ме се ци
смо ус пе ли да за у ста ви мо
тренд за ду жи ва ња, ко ји је у пр -
вој по ло ви ни 2016. го ди не био
енор ман. У по гле ду ор га ни за -
ци је, ус пе ли смо да сма њи мо
ли сте че ка ња, да по пра ви мо
ске нер и дру гу опре му, да по -
ве ћа мо број опе ра ци ја на Хи -
рур ги ји, Ор то пе ди ји, Оф тал -
мо ло ги ји... Уве де не су не ке но -
ве про це ду ре и у ди јаг но сти ци
и ле че њу на Хи рур ги ји, Уро ло -
ги ји и Ги не ко ло ги ји. За хва љу -
ју ћи сред стви ма ко ја смо до би -
ли од По кра јин ског се кре та ри -
ја та за здрав ство, ку пи ли смо
но ви ул тра звуч ни апа рат за
Деч је оде ље ње, што је умно го -
ме по ве ћа ло ква ли тет ди јаг но -
сти ке на ших нај мла ђих. Окре -
че не су При јем но-ур гент на
слу жба, Слу жба ди јаг но сти ке,
Оч на бол ни ца, Па то ло ги ја и
део Пе ди ја три је. Ре ор га ни зо -
ва ли смо слу жбу про сек ту ре,
где смо за те кли мо но по ли -
стич ки по ло жај при ват ног по -
греб ни ка, те смо ти ме уште де -
ли зна чај на сред ства по ро ди -
ца ма пре ми ну лих љу ди, ко је
ви ше не пла ћа ју на мет ну ти да -
нак.

су пот пи са ли и гра до на чел ник
Пан че ва, бу ду ћи да је Град
Пан че во осни вач До ма здра -
вља, и Ау то ном на По кра ји на
Вој во ди на, као осни вач За во да
и Оп ште бол ни це. До пре се ље -
ња на ве де них слу жби до ћи ће
пре по чет ка ра до ва на Ин тер -
ном оде ље њу.

• Шта је кон крет но до го во -
ре но на са стан ку у По кра ји ни?
Шта је пред ви ђе но про јек том
о ре кон струк ци ји Ин тер ног?

– По стиг нут је до го вор с Вла -
дом Ау то ном не По кра ји не Вој -
во ди не да ће Упра ва за ка пи тал -
не ин ве сти ци је фи нан си ра ти
ре кон струк ци ју у вред но сти од
око 450 ми ли о на ди на ра. Про је -
кат би се од ви јао у две фа зе, при
че му је пр ва фа за „вред на” 250
ми ли о на ди на ра. Про је кат об у -
хва та ком плет ну ре кон струк ци -
ју ви ше од 7.500 ква драт них ме -
та ра, од но сно свих шест ета жа –
од по дру ма, пре ко При јем но-
ур гент не слу жбе, па све до че -
твр тог спра та, с пот пу ном ре -
кон струк ци јом ин ста ла ци ја,
кли ма ти за ци је и ин ста ла ци ја за
ме ди цин ске га со ве и за ме ном
сто ла ри је. Про јек том је пред ви -
ђе на и ре кон струк ци ја два ју по -
сто је ћих лиф то ва, али и из град -
ња но вог, тре ћег лиф та. Би ће
ре кон стру и са но и Оде ље ње фи -
зи кал не ме ди ци не, где ће би ти
из гра ђен но ви ба зен.

• Та ко оби ман по сао под ра -
зу ме ва да ће Ин тер но мо ра ти
да бу де исе ље но. Ка ко ће то
тач но би ти ре ше но, а да па ци -
јен ти не тр пе?

– С об зи ром на обим ра до ва,
ком плет на вер ти ка ла тре ба да
се исе ли. Из ра да де таљ ног
пла на пре се ље ња је у то ку, а
сва ка ко ће мо во ди ти ра чу на о
то ме да на ши па ци јен ти не бу -
ду ус кра ће ни за ква ли тет и
обим услу га, на шта има ју за -
га ран то ва но пра во. Је дан део
па ци је на та би ће упу ћи ван у
Кли нич ки цен тар Ср би је у Бе -
о гра ду, о че му је по стиг нут до -
го вор са др Зла ти бо ром Лон -
ча ром, ми ни стром здра вља у
Вла ди РС, и са др Зо ра ном Гој -
ко ви ћем, по кра јин ским се кре -
та ром за здрав ство.

• Ка кви су на ред ни ко ра -
ци? Ка да се оче ку је по че так
ра до ва?

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Кру шке су по зна те по то ме
што се од њих спре ма вр ло
ква ли тет на ра ки ја, а ко ри сте
се и у ком по ти ма и џе мо ви -
ма. Ипак, нај бо ље је је сти
их све же. Ова по сла сти ца је

то ли ко фи на и уку сна да ће
се до па сти и они ма ко ји ни -
су љу би те љи кру ша ка. До бар
је из вор енер ги је, па вам за -
то пре по ру чу је мо да се уз њу
осве жи те и осна жи те.

По треб но: че ти ри кру шке, че ти ри шо ље во де, штап ци ме та, је дан ли -

мун, је дан зве зда сти анис, три ка ран фи ли ћа, 15 г ко ре на ђум би ра,

осам ка фе них ка ши ка ме да и јед на ка фе на ка ши ка мле ве ног ци ме та.

При пре ма: Кру шке ољу шти ти. У шер пу си па ти во ду, за тим ста ви ти

шип ку ци ме та, зве зда сти анис, ка ран фи лић, ко ру и сок од ли му на,

ђум бир исе чен на ли сти ће и на кра ју кру шке. Ку ва ти док не про ври,

а за тим још 20 ми ну та. Па жљи во из ва ди ти кру шке из шер пе, али

са чу ва ти во ду од ку ва ња. На пра ви ти си руп на сле де ћи на чин: у

шер пи ци по ме ша ти мед, мле ве ни ци мет и че ти ри ка фе не ка ши ке

во де од ку ва ња кру шки. Ку ва ти док се ма са не пре тво ри у си руп, па

њи ме пре ли ти го то ве кру шке.

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

По ши ра не кру шке

Сређиваће се 7.500 квадрата

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА РОТАРИЈАНАЦА

Помозимо набавку 
4Д ултразвука



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

• БРЗ И ПОУЗДАН ТЕСТ НА СТРЕПТОКОКНУ 
ИНФЕКЦИЈУ ДИСАЈНИХ ПУТЕВА

Цена: 400 динара

Петак, 3. фебруар 2017.
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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 ФЕБРУАРУ

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



Му зи ка
Субота, 4. фебруар, 19.30, дворана Културног центра: кон-
церт групе „Легенде”.

Су бо та, 4. фе бру ар, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: бас жур ка, на сту па ју ди-џе је ви „Rebel B” и „Rahmanee”.

Четвртак, 9. фебруар, 19 сати, дворана Културног цента:
концерт Панчевачког дувачког оркестра.

Књи жев ност
Уто рак, 7. фе бру ар, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те -
ке: пред ста вља ње књи га ге не ра ла Бла го ја Гра хов ца „Гла со -
ви из глу ве со бе” и „Бан ди то си или уби це др жа ва”. Гост ће
би ти Бла го је Гра хо вац, ге не рал ави ја ци је у пен зи ји, ко лум -
ни ста и ге о по ли тич ки ана ли ти чар.

Че твр так, 9. фе бру ар, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те -
ке: про мо ци ја ро ма на „Аврам, Бог дан, во ду га зе” Вла ди сла ве
Вој но вић. Са ау тор ком ће раз го ва ра ти књи жев ник Ву ле Жу рић.

Програм за децу
Субота, 4. фебруар, 12 сати, дворана Културног центра: по-
зоришна представа „Залеђено краљевство” театра „Алегрето”.

Пан че вач ко-бе о град ски бенд
„Brigand” не дав но је об ја вио
спот за сингл „Мост је пре -
шао ре ку”, а гру па „Син дром”
свој пр ви сингл за пе сму
„Они же ле”.

„Brigand” овим спо том на -
ја вљу је дру ги сту диј ски ал -
бум „Да ле ко је Ва ви лон” за
„Black Planet Records”, ко ји
ће иза ћи 26. фе бру а ра, а
„Син дром” ра ди на свом ал -
бу му пр вен цу, чи ји ће на зив
би ти „На вод на љу бав”.

Ал тер на тив ни рок са став
„Brigand” оку пио је Ве ли бор
Ни ко лић 2011. го ди не. Пр -
ви ал бум, под на зи вом „За -
пле ши мо, гре шни ци”, об ја -
вио је 2013. го ди не.

Мла ди пан че вач ки бенд
„Син дром” пр ви пут ће се
јав но пред ста ви ти на шим
су гра ђа ни ма на фе сти ва лу
„Moonwalk”, ко ји ће би ти
одр жан 17. и 18. фе бру а ра
у дво ра ни „Апо ло” До ма
омла ди не.

КУЛТУРА
Петак, 3. фебруар 2017.
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Културни телекс

Мла ди су гра ђа ни и су гра ђан ке ко ји пу не
осам на ест го ди на до би ће на по клон ва у -
че ре у вред но сти три хи ља де ди на ра. Ова
ак ци ја се спро во ди по но вом про јек ту
Град ске упра ве, под на зи вом „Кул ту ра на
по клон”.

Ва у че ри се мо гу ис ко ри сти ти за од ла зак
на кул тур не са др жа је ко је ор га ни зу ју уста -
но ве кул ту ре у Пан че ву и на се ље ним ме -
сти ма на ње го вој те ри то ри ји, као што су го -
сту ју ће пред ста ве, кон цер ти, му зич ки, по -
зо ри шни, филм ски и дру ги фе сти ва ли, из -
ло жбе, про гра ми у обла сти књи жев но сти…

„На овај на чин Град Пан че во же ли да
афир ми ше пра ве вред но сти у кул ту ри, да

под стак не мла де љу де да су де лу ју у кул -
тур ном жи во ту на ше ло кал не за јед ни це и
омо гу ћи им да се упо зна ју с кул тур ном
по ну дом гра да у ком жи ве и од ра ста ју. У
про гра му мо гу да уче ству ју сви мла ди ко -
ји жи ве у Пан че ву или на се ље ним ме сти -
ма на ње го вој те ри то ри ји ко ји у 2017. го -
ди ни пу не осам на ест го ди на”, на во ди се у
са оп ште њу.

Сла вље ни ци се мо гу при ја ви ти за уче -
шће у про гра му „Кул ту ра на по клон”, а
сво је ва у че ре мо гу пре у зе ти у Кан це ла ри -
ји за мла де (у Град ској упра ви Пан че ва).
Ва у чер ће ва жи ти го ди ну да на од да на
пре у зи ма ња.

СА ВРЕ МЕ НА ВЕР ЗИ ЈА ФИЛ МА ДУ ША НА МА КА ВЕ ЈЕ ВА

ПР ВИ РИ МЕЈК У СРП СКОЈ 

КИ НЕ МА ТО ГРА ФИ ЈИ
„Љу бав ни слу чај”
сни мљен за не ко ли ко
ме се ци го то во без 
бу џе та

Је дан од де вет ау то ра
је наш су гра ђа нин
Алек са Бор ко вић

Филм „Љу бав ни слу чај” де вет
рав но прав них ау то ра – по ла зни -
ка филм ске шко ле „Пре ди тор”,
ме ђу ко ји ма је и наш су гра ђа нин
Алек са Бор ко вић, при ка зан је у
дво ра ни „Апо ло” До ма омла ди -
не у сре ду, 25. ја ну а ра.

Реч је о ри меј ку ле ген дар -
ног фил ма Ду ша на Ма ка ве је -
ва „Љу бав ни слу чај или тра ге -
ди ја слу жбе ни це ПТТ” из
1967. го ди не, у ком су глав не
уло ге игра ли Ева Рас и Сло бо -
дан Ма ли но вић. Че сто се ри -
меј ко ви тре ти ра ју као ко мер -
ци јал ни, али ау то ри ма то ни је
био циљ. Од апри ла (ка да је
још увек по сто ја ла са мо иде ја)
до но вем бра (ка да је за вр ше на
пост про дук ци ја) го то во без бу -
џе та су ре а ли зо ва ли филм.

– Ви ше во лим да ка жем ка -
вер, због ка вер бен до ва ко ји су
нас пре пла ви ли. Ки не ма то -
граф ско оства ре ње Ду ша на
Ма ка ве је ва је ре мек-де ло и оно
је умно го ме ути ца ло на исто -
ри ју свет ског, по го то во европ -
ског фил ма. Овај филм ни је

био ко мер ци ја лан ни ка да је
ори ги нал но на пра вљен – на ша
на ме ра сва ка ко ни је би ла да
бу де ко мер ци ја лан. Љу ди сни -
ма ју ри меј ко ве из ра зних раз -
ло га, али нај по зна ти ји су они
за ко је зна мо да их у Хо ли ву ду
ра де ка да не ма ју бо љи на чин
да за ра де но ви но вац, па на -
пра ве по но во „Тар за на” или
не што што су зна ли да је ус пе -
ло у про шло сти. Наш ода бир
има ви ше ве зе са оним по ступ -
ком ка да уче ни ци сли кар ских
ака де ми ја оду у му зеј и ста ве
шта фе лај ис пред не ког ре мек-
-де ла и он да ра де ко пи ју. Је ди -
но кад ра диш ко пи је, мо жеш

да уђеш у су шти ну ори ги нал -
ног де ла. Филм смо ра ди ли са
еду ка тив ном на ме ром: да љу -
ди ви де су шти ну ори ги на ла, а
не да пу бли ка ку пу је кар те –
об ја шња ва филм ски ре ди тељ
Ми лу тин Пе тро вић, ко ји во ди
шко лу „Пре ди тор”.

Пе тро вић ка же да је да нас
мо гу ће да се фил мом ба ви
сва ко. За то су ве ли ким де лом
за слу жне тех но ло ги је, ко је се
бр зо раз ви ја ју, али и филм ске
сек ци је, шко ле и ра ди о ни це у
ко ји ма се фил мо фи ли уса вр -
ша ва ју.

– Шко лу по ха ђа ју они ко ји
же ле да упи шу не ку ака де ми ју,

али, ис по ста ви ло се у прак си,
нај че шће љу ди ко ји су цео жи -
вот би ли фил мо фи ли, „ло жи -
ли” се на то, а сад тех но ло шки
про сто по сто је усло ви да се
ти ме за и ста ба ве. У овој еки пи
ко ја је ра ди ла има мо адво ка -
те, ар хи тек те, сце но гра фе, ан -
тро по ло ге, љу де ко ји не про -
пу шта ју фе сти ва ле, ко ји има ју
из гра ђен филм ски укус... – ка же
Пе тро вић.

„Љу бав ни слу чај” је пр ви ри -
мејк срп ске ки не ма то гра фи је.
Пре ми је ру је имао на Фе сти ва -
лу ме та фил ма у Бе о гра ду у де -
цем бру, а у „Апо лу” је пр ви пут
би о скоп ски при ка зан.

ВА У ЧЕ РИ ЗА ПУ НО ЛЕТ НЕ

Кул ту ра на по клонПу то ва њем 
до ево лу ци је

УСКО РО НО ВИ АЛ БУ МИ

Спот бен да „Brigand” 
и сингл „Син дро ма”

МОЈ избор МОЈ

Енес Ди нић, по ли ти ко лог

ПУ ТО ВА ЊЕ: Ка да сам 2015.
пу то вао у Ли бан, ни сам био
си гу ран у шта се упу штам,
иа ко сам био со лид но оба ве -
штен о то ме шта ме та мо че ка.
Кул ту ро ло шки и вред но сно
ме је из не на ди ла та зе мља.
Пре ко де сет ре ли гиј ских де -
но ми на ци ја, по ли тич ка на -
пе тост, али и еко ном ски
стан дард. Нај ни жа до зво ље на
пла та је 600 до ла ра, жи ве од
ту ри зма и те ле ко му ни ка ци -
ја, кул тур но пре бо га ти, ме -
ша ви на исла ма, хри шћан -
ства, оста та ка ста ре Фе ни ки је,
фран ко фо ни ути ца ји, по ма ло
и бри тан ски и аме рич ки.
Мен та ли тет вр ло агре си ван
и отво рен, сли чан бал кан -
ском. Ле па на ци ја. Очај ни
пу те ви, не ма те са о бра ћај не
по ли ци је, цр ве но све тло не
зна чи да ста не те, не го је
пре по ру ка да би сте мо жда
мо гли. Не ма „зе бри”, али
има пре ле пог ви на у до ли ни
Кса ре. 

СЕ РИ ЈА: Се ри ја „Ви кин зи”
го во ри о то ме ка ко су у па -
ган ском дру штву нор диј -
ских пле ме на же не и му -
шкар ци јед на ко тре ти ра ни.
Же не су мо гле би ти рат ни -
це, гро фи це, шта год по же -
ле. Ова се ри ја раз би ја та буе
о нор диј ском на ро ду, она
опи су је жи вот и на чин ра то -
ва ња јед ног на ро да ко ји је
сво јим осва ја њи ма про ме -
нио по ли тичку сли ку Евро -
пе то га до ба. Ви де ће те сце -
не ко је вр ло ау тен тич но по -
ка зу ју па ган ске оби ча је, као
и ди стинк ци ју нор диј ског
мно го бо штва и хри шћан -
ства. Чи ње ни ца је да су јед -
но вре ме др жа ли три че твр -
ти не те ри то ри је Бри тан ског
остр ва и умно го ме ути ца ли
на раз вој нај ве ће свет ске

им пе ри је свих вре ме на –
им пе ри је где сун це ни ка да
ни је за ла зи ло. Да ли сте зна -
ли да име нај ве ћег сло вен -
ског пле ме на ни је сло вен -
ског по ре кла, већ је то име
нор диј ског пле ме на, Рус? Као
и да је пр ва ру ска др жа ва, Ки -
јев ска Ру си ја, ор га ни зо ва на
на че лу с нор диј ским вла да -
ром, ко ја је на мет ну ла власт
сло вен ским пле ме ни ма. 

ФИЛМ: „Апо ка лип са да нас”
с вре ме ном до би ја све ви ше
на те жи ни и по пу лар но сти.
Филм је кри ти ка, пре све га
иде о ло шка, кри ти ка им пе -
ри ја ли зма и то та ли та ри зма.
Ин спи ри сан је ра том у Ви -
јет на му, али лајт мо тив је
не где осе ћај аме рич ке са мо -
кри ви це за ан га жман у том
су ко бу. Иа ко је рат ни, ша ље
сна жну ан ти рат ну по ру ку.
Ми слим да је из тог раз ло га
из ра зи то би тан за об ра ду на
овим на шим по рат ним про -
сто ри ма, на ко ји ма се де си -
ло шест рат них су ко ба у пе -
ри о ду од де сет го ди на. Мо же
се на пра ви ти па ра ле ла из -
ме ђу та да шњег аме рич ког
син дро ма и да на шњег бал -
кан ског, или мо жда чак и
срп ског. 

Из ло жба „Цр тач ка умет ност:
у по тра зи за за тво ре ном фор -
мом” Да ви да Би ло бр ка, ко ју
чи ни два де сет пет оства ре ња
из обла сти гра фич ког ди зај на
и ар хи тек тон ске гра фи ке,
отво ре на је у че твр так, 26. ја -
ну а ра, у га ле ри ји До ма омла -
ди не.

На пр вој са мо стал ној по став -
ци мла дог ар хи тек те из ло же на
су де ла из обла сти гра фич ког

ди зај на ко ја су углав ном ре а ли -
зо ва на, а она из ар хи тек тон ске
гра фи ке пред ста вља ју скуп сту -
дент ских ра до ва и из ве де них
про је ка та.

Да вид Би ло брк је основ не и
ма стер сту ди је за вр шио на Ар -
хи тек тон ском фа кул те ту Уни -
вер зи те та у Бе о гра ду. Уче ство -
вао је на ве ћем бро ју из ло жби
и до бит ник је раз ли чи тих на -
гра да и при зна ња.

ПР ВА СА МО СТАЛ НА ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА 
ДА ВИ ДА БИ ЛО БР КА

У по тра зи за 
за тво ре ном фор мом

Пан че вач ка гру па „Бас и сте -
га” одр жа ла је кон церт у су бо -
ту, 28. ја ну а ра, у дво ра ни
„Апо ло” До ма омла ди не. На -
кон го ди ну да на па у зе бенд се
оку пио у не што из ме ње ном
са ста ву. Са да по ста ву чи не
Си ни ша Сту пар (буб ње ви),
Сте ван Ђор ђе вић (бас-ги та ра),
Га ле Вла јић (ги та ра) и Ма ри -
на Гру јић (кла ви ја ту ре). Они
су пред ста ви ли но ве пе сме, од
ко јих ће ове го ди не на пра ви ти
ал бум, или ба рем ЕП.

Го сти кон цер та би ли су Са на
Га рић из Бе о гра да и бенд
„Transeen” из Пан че ва. Га ри ће -
ва је са сво јим бен дом пред ста -
ви ла пе сме са свог но вог ал бу -
ма „Свет за нас”, као и оне с
прет ход ног, али у но вим аран -
жма ни ма.

СВИР КА У „АПО ЛУ”

Но ве пе сме бен да 
„Бас и сте га”

Страну припремила 
Милица

Манић



По ро ди ца Пеј чић се већ го ди -
на ма, по ред оста лог, ба ви и из -
ра дом јед ног, за ове про сто ре,
нео бич ног су хо ме сна тог про -
из во да, пре ма тврд њи мно гих
– ау тен тич ног срп ског афро -
ди зи ја ка. У пи та њу је пе гла на
ко ба си ца, ко ју ови До лов ци,
по ре клом из пи рот ског кра ја,
пра ве от кад зна ју за се бе, и то
од нај ква ли тет ни јег го ве ђег,
ов чи јег и ко зјег ме са.

Сва ке го ди не с до ла ском
хлад ни јих да на Ла зар и Би ља -
на, за јед но са си ном Пе тром,
за по чи њу по сту пак пра вље ња
ко ба си це.

– Нај пре се из ме са од стра не
све жи ли це и ло ши са стој ци, па

на кон не ко ли ко да на ко ба си це
по чи ње мо да пе гла мо фла шом,
што по на вља мо три де се так пу -
та. У ме ђу вре ме ну, оне се са мо
су ше на мра зу и про ма ји. Ов це
са ми уз га ја мо, а ко зје и ју не ће

ме со ку пу је мо од про ве ре них
до ма ћи на и бит но је да оно бу -
де што зре ли је. Углав ном пра -
ви мо љу ту ко ба си цу, али има -
мо и ону бла жу вер зи ју за де цу
– ка же Ла зар Пеј чић.

У по след њих пет го ди на Пеј -
чи ћи не про пу шта ју Са јам пе -
гла них ко ба си ца у Пи ро ту, ка да
на ту фе шту при стиг не сто ти -
нак ау то бу са пре пу них гур ма на
из око ли не и су сед не Бу гар ске.

– Иа ко је ове го ди не услед
хлад но ће био не што ма њи од -
зив, би ло је из у зет но, на ро чи -
то због од лич не ор га ни за ци је.
Та ко ђе, ва жно је ре ћи да без
оп се жне про ве ре узо ра ка не ма
про да је. По ред глав ног про из -
во да, из ло жи ли смо и дру ге,
по пут си ра и ра зних вр ста ра -
ки је и ви на. До бро смо про -
шли, иа ко је це на ко ба си це
на из глед ви со ких 3.500 ди на -
ра по ки ло гра му. За пра во, овај
спе ци ја ли тет и ни је за пре је -
да ње, већ се сец ка тан ко, као
фли спа пир, и гриц ка по пут
се мен ки – на ве ла је Би ља на,
ко ја је од лич на и у спра вља њу
пих ти ја, па већ го ди на ма
осва ја на гра де на де ли блат -
ској „Пих ти ја ди”.

Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Ком брест” на пра -
ви ли су тзв. оп се ге око гроб -
них ме ста, што ће би ти но ва
вр ста услу га тог пред у зе ћа.
На ста вље ни су бес плат ни ча -
со ви ен гле ског и ру ског је зи -
ка у Ме сној за јед ни ци, ко је
во ди Та тја на Цве та но вић.

Ба нат ско Но во Се ло: Пре ко
ше зде се то ро љу ди оку пи ло
се у не де љу, 29. ја ну а ра, у
До му кул ту ре, с на ме ром да
по мог не по ро ди ци Крај њан,
и та да је фор ми ра на рад на
гру па за осни ва ње ху ма ни -
тар не ор га ни за ци је. У по ме -
ну тој уста но ви по чео је се ри -
јал пре да ва ња за по љо при -
вред ни ке.

До ло во: Дом кул ту ре био је у
пе так, 27. ја ну а ра, до ма ћин
све то сав ске ака де ми је, ко ју
су ор га ни зо ва ле Ве ли ка и
Ма ла цр ква, у са рад њи са
основ ном шко лом. Деч ја
пред ста ва „Кон кур си ја да у
Ки ки ри ги ји” из ве де на је у
не де љу, 29. ја ну а ра, у До му
кул ту ре. Основ ци су у не ка -
да шњој дис ко те ци на пра ви -
ли жур ку као по ку шај да је
по но во ожи ве.

Гло гоњ: За по че то је ин ве сти -
ци о но одр жа ва ње ам бу лан -
те, од но сно са на ци ја кро ва.
Ме сна за јед ни ца је ку пи ла
три де сет но вих кан ти за сме -
ће. Дом кул ту ре обе ле жио je
у пе так, 27. ја ну а ра, сла ву
Све ти Са ва.

Ива но во: Ху мо ри стич ка пред -
ста ва под на зи вом „Кон кур си -
ја да у Ки ки ри ги ји” би ће од и -
гра на у су бо ту, 4. фе бру а ра, од
17 са ти, у До му кул ту ре. Та
уста но ва је, за јед но с Ме сном
за јед ни цом и шко лом, за по -
че ла при пре ме за ор га ни за ци -
ју „Да на ма тер њег је зи ка”.

Ја бу ка: Оче ку је се да ће иду -
ће не де ље по че ти ра до ви на
ре кон струк ци ји пе шач ке ста -
зе по ред шко ле. Пре да ва ње о
по љо при вре ди би ће при ре ђе -
но у по не де љак, 6. фе бру а ра,

у До му кул ту ре, у ор га ни за -
ци ји Ме сне за јед ни це и Ин -
сти ту та „Та миш”.

Ка ча ре во: Удру же ње же на
„Ет но-ку так”, у са рад њи с
ме сном скуп шти ном и шко -
лом, у су бо ту, 28. ја ну а ра,
пре да ло је ин ва лид ска ко ли -
ца сед мо го ди шњем Алек си
Дра ку ли ћу. Истог да на је у
До му омла ди не из ве де на
пред ста ва „Кон кур си ја да у
Ки ки ри ги ји”.

Омо љи ца: Зим ска шко ла за
по љо при вред ни ке у До му
кул ту ре по че ла је пре да ва -
њи ма у су бо ту, 28. ја ну а ра, и
у по не де љак, 30. ја ну а ра, а у
уто рак 7. фе бру а ра, то ће
учи ни ти Ин сти тут „Та миш”.
Из ло жба „Три објек ти ва” би -
ће отво ре на у че твр так, 9.
фе бру а ра, у 18 са ти. Ло вач ка
сек ци ја обе ле жи ла је сла ву
Све ти Са ва.

Стар че во: Скуп шти на Ме сне
за јед ни це одр жа ла је са ста -
нак на те му про јек то ва ња бу -
ду ће спорт ске ха ле. Дру штво
пче ла ра је у не де љу, 29. ја ну -
а ра, у све ча ној са ли Ме сне
за јед ни це при ре ди ло пре да -
ва ње на ко јем је Жар ко Сте -
па но вић го во рио о апи те ра -
пи ји. Из ло жба сли ка Бо ја не
Ра је вић из Зе му на би ће
отво ре на у че твр так, 2. фе -

бру а ра, у 19 са ти, у га ле ри ји
„Бо ем”. На ред ног да на од 17
са ти, у До му кул ту ре, Ве се -
лин Шљи ван ча нин про мо -
ви са ће сво ју књи гу под на -
сло вом „Си не, бу ди чо век”, а
у не де љу, 5. фе бру а ра, од 19
са ти, у ККК-у ће би ти из ве -
де на пред ста ва „Кон кур си ја -
да у Ки ки ри ги ји”.

Петак, 3. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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НЕО БИ ЧАН ПРО ИЗ ВОД ДО ЛО ВАЧ КЕ ПО РО ДИ ЦЕ

Пе гла на ко ба си ца – срп ски афро ди зи јак

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Ди рек ци ја 
ће ра ди ти про јек те

По че так из град ње
још увек не по знат

И док ста нов ни ци по је ди них
пан че вач ких се ла, по пут Ка -
ча ре ва, Но вог Се ла и Ја бу ке,
ужи ва ју све бла го де ти ко ри -
шће ња спорт ских ха ла, у пре о -
ста лих шест ме ста до сад ни је
би ло ни по ми сли на из град њу
те вр сте обје ка та.

А то и те ка ко има сми сла,
по себ но у мно го људ ни јим сре -
ди на ма – Стар че ву, Омо љи ци
и До ло ву.

Ипак, не дав но је осва ну ла
оп ти ми стич на вест – ЈП Ди -
рек ци ја за из град њу и уре ђе ње
Пан че ва, у са рад њи с по ме ну -
тим ме сним за јед ни ца ма, за -
по че ла је по сло ве на из ра ди
про је ка та за из град њу тих
обје ка та.

Не где ру ко мет...
То ме би, ре ци мо, у Омо љи ци
мо гло да се об ра ду је нај ма ње
че ти ри сто мла дих. По ред му -
шких спор то ва – ко шар ке (у
че ти ри се лек ци је) и ру ко ме та,
од не дав но се игра и од бој ка, у
окви ру клу ба у ко јем су за сту -
пље на оба по ла. Зи ми би у ха -
ли тре ни ра ли и фуд ба ле ри, а
ту су и ка ра ти сти, џу ди сти и,
на рав но, ве ли ки број ре кре а -
ти ва ца.

Пре ма ре чи ма Ђу ре То па ло -
ви ћа, чла на ме сне скуп шти не,
до ма ја тре ба да бу де за вр шен
про је кат за пот пу но нов обје -
кат ве ли чи не 1.700 ква дра та с
не ких три ста се ди шта.

До лов ци мо гу да се по но се
ру ко ме том. Де вој ке од лич но
на сту па ју у Дру гој срп ској ли ги

Ско ре нов цу и, го ди на ма, у ха -
ли на Стре ли шту.

На рав но, и њи ма би се при -
дру жи ла чи та ва ар ми ја ко ри -
сни ка у бу ду ћој ха ли, ко ја, пре -
ма ре чи ма чла на ме сне скуп -
шти не Пе тра Ан дре ји ћа, тре ба
да ник не на ме сту школ ске са ле.

– Про је кат ће ко шта ти око
два ми ли о на ди на ра, на осно -
ву че га ће би ти по зна то ко ли -
ко ће из не ти са ма из град ња.
Ди мен зи је тре ба да бу ду 45
пу та 33 ме тра, а ка па ци тет
три би на око пет сто ме ста –
на ја вљу је Ан дре јић.

Све ово ле по из гле да на па -
пи ру, а оста је да се ви ди ка да
ће (и да ли ће) за жи ве ти и на
те ре ну, јер је за све то у ова
кри зна вре ме на по тре бан ве -
ли ки но вац.

са 50 ме та ра. Три би не ће има -
ти пет сто ме ста, што ће би ти
ду пло ви ше не го у „ба лон ци”,
че сто пре пу ној љу би те ља ру -
ко ме та – на вео је Ри стић.

... а не где од бој ка
И ов де ће се под бу ду ћим кро -
вом на ћи и по ла зни ци шко ле
фуд ба ла или ка ра ти сти, а би ће
то згод но ме сто за на сту пе
фол кло ра ша и ма ни фе ста ци је
по пут „Ивањ ског цве ћа”.

Стар че во је чу ве но по од бој -
ка ши ма са ста жем од две де -
це ни је у са ве зном ран гу. И са -
да у Пр вој ли ги од лич но гу ра -
ју са из глед ним шан са ма за
ула зак у Су пер ли гу. Пра ва је
ште та што све то вре ме спорт -
ске пер ја ни це овог ме ста и као
до ма ћи ни мо ра ју да го сту ју у

ДО БРИ ЉУ ДИ СПРЕМ НИ ДА ПО МОГ НУ КРАЈ ЊА НО ВИ МА

Но во се ља ни осни ва ју ху ма ни тар ну ор га ни за ци ју
Глав ни мо тив оку пља ња ху -
ма них Но во се ља на у До му
кул ту ре у не де љу, 29. ја ну а ра,
био је да се по мог не тро чла ној
по ро ди ци Крај њан, на ста ње -
ној у Ули ци 7. ју ла број 12.
Под се ћа ња ра ди, та мо у оро -
ну лој ку ћи жи ве бо ле сна мај ка
и два ма ло лет на си на без при -
хо да и би ло ка кве дру ге ре дов -
не по мо ћи.

Том при ли ком се у ма лој са -
ли по ме ну те уста но ве на шло
пре ко ше зде сет пле ме ни тих
љу ди, ве ћи ном пред у зет ни ка и
дру гих осо ба, са же љом да по -
мог ну они ма у не во љи. По ред
оста лих, са стан ку је при су ство -
вао и град ски већ ник за со ци -

јал на пи та ња Ми лен ко Чуч ко -
вић, ко ји је у скла ду с над ле -
жно сти ма и мо гућ но сти ма Гра -
да на го ве стио по моћ по ме ну тој
по ро ди ци. По др шку Крај ња но -
ви ма на ја ви ли су и но во се љан -

ска ме сна за јед ни ца и ло кал но
ко му нал но пред у зе ће.

То ком раз го во ра до шло се
до ини ци ја ти ве за осни ва ње
удру же ња ко је би се ба ви ло ис -
кљу чи во ху ма ни тар ним ра дом,

не са мо у ве зи с на ве де ним
слу ча јем већ и у свим дру гим
слич ним си ту а ци ја ма. За ту
свр ху на пра вље на је и рад на
гру па у са ста ву Со рин Бо ља -
нац, Ма ри нел Ди ми три јев и
Жа ни јел Шу бља. Они ће у
на ред ном пе ри о ду при пре -
ми ти сва нео п ход на до ку -
мен та за фор ми ра ње ор га ни -
за ци је. На кон то га, за от при -
ли ке ме сец да на, би ће упри -
ли че на осни вач ка скупшти -
на, чи ме ће се сте ћи усло ви за
функ ци о ни са ње.

Сви ко ји же ле да се тим по во -
дом ак ти ви ра ју или по мог ну на
би ло ко ји на чин, мо гу се ја ви ти
на те ле фон 060/56-55-590.

СЕЛО

„Вој во ди на”, а и мом ци су у
том ран гу. Ме че ве игра ју у ба -
лон-ха ли, по ста вље ној 2012.
го ди не, ко јој рок тра ја ња ис ти -
че на кон пет го ди на, што зна -
чи да тре ба ви де ти шта да ље.

Пред сед ник ло кал ног ру ко -
мет ног клу ба и члан Скуп шти -
не Ме сне за јед ни це Ми ро слав
Ран чић ка же да се „ба лон ка”
го то во ни у јед но го ди шње до ба
не мо же ко мот но ко ри сти ти,
па због не у слов но сти не рет ко
игра ју у Ја бу ци или Но вом
Се лу.

– Зи ми је пре хлад но, ле ти
пре вру ће, а у пре ла зним пе ри -
о ди ма мно го је кон ден за ци је,
јер не ма про ве тра ва ња. Сто га
нам је план да у пр вој по ло ви -
ни го ди не за вр ши мо про је кат
за мон та жну ха лу ве ли чи не 30

Бре сто вач ка Основ на шко ла
„Ол га Пе тров” за по че ла је
про шле го ди не про је кат под
на зи вом „Са ку пи, уште ди,
ви де ћеш да вре ди”.

Реч је о то ме да уче ни ци
по ме ну те обра зов не уста но ве
при ку пља ју ре ци кла жни от -
пад. Ка ко вре ме од ми че, они
по сти жу све бо ље ре зул та те,
че му у при лог го во ри и све
пу ни ји кон теј нер за ста кле ну
ам ба ла жу ко ји је шко ла до -
би ла на ко ри шће ње од ЈКП-а
„Хи ги је на”.

Део нов ца при ку пље ног на
овај на чин већ је упо тре бљен
за пла ћа ње тро шко ва пре во за
де це на по зо ри шне пред ста -
ве. За хва љу ју ћи то ме уче ни ци

на гра ђе ни про шле го ди не, у
прат њи учи те љи це Бог дан ке
Га ло вић, од гле да ли су пред -
ста ву „Шкр ти бер бе рин”, из -
ве де ну на сце ни пан че вач ког
Кул тур ног цен тра.

На осно ву прет ход ног до -
го во ра ди рек тор ке шко ле
Да ли бор ке Бој ко вић Бре ти и
бре сто вач ке Ме сне за јед ни -
це с ЈКП-ом „Хи ги је на”, тој
фир ми би ће ис по ру чи ван
ре ци кла жни от пад на ме сеч -
ном ни воу, а за ра ђе ни но вац
би ће ко ри шћен и за од ла зак
ђа ка на спорт ске до га ђа је.

У пла ну су и но ве ак тив но -
сти на очу ва њу жи вот не сре ди -
не и по ди за њу еко ло шке све -
сти код бре сто вач ких уче ни ка.

ВРЕД НИ БРЕ СТО ВАЧ КИ УЧЕ НИ ЦИ

Са ку пи и ви де ћеш 
пред ста ву

СТАР ЧЕ ВО, ОМО ЉИ ЦА И ДО ЛО ВО ДО БИ ЈА ЈУ ВА ЖНЕ ОБЈЕК ТЕ?

СПОРТ СКЕ ХА ЛЕ НИ ЧУ У ТРИ МЕ СТА?!

И Доловци се надају бољим условима него у „балонци”



Сло бод но ко му ни ци ра ње љу -
ди пу тем веб-ка ме ра на лап то -
пи ма и ан дро ид мо бил ним те -
ле фо ни ма, ко је слу же за по -
слов не раз го во ре и че то ва ње
из ме ђу при ја те ља, до ве де но је
у пи та ње због све че шћих слу -
ча је ва ха ко ва ња – упо зо ри ла
је европ ска по ли циј ска ор га -
ни за ци ја „Еу ро пол” по во дом
28. ја ну а ра, Ме ђу на род ног да -
на за шти те по да та ка.

У том са оп ште њу се на во ди
да већ ду же вре ме по сто ји ре ал -
на мо гућ ност да ха ке ри пу тем
ка ме ра сни ма ју ак тив но сти ко -
ри сни ка мо бил них те ле фо на и
лап то па без њи хо вог зна ња и да
на тај на чин при ку пља ју ин -
фор ма ци је о њи ма ко је мо гу ко -
ри сти ти за уце њи ва ње и у дру ге
про тив за ко ни те свр хе.

У упо зо ре њу „Еу ро по ла” се
до да је и да, ка да се јед ном на -
пад не не чи ји лап топ или ан -
дро ид, ли ца ко ја сто је иза то га
мо гу без ика квих про бле ма
тон ски и ви зу ел но да сни ма ју

и при слу шку ју све раз го во ре и
чи та ју све меј ло ве и СМС по -
ру ке ко је ша ље или при ма
осо ба ко ја их за ни ма.

Да би се то спре чи ло и да би
се по ди гла свест љу ди о опа -
сно сти ма од сај бер-на па да,
„Еу ро пол” пред ла же не ко ли ко

ме ра: ре дов но ажу ри ра ње
софт ве ра и опе ра тив них си сте -
ма и учи та ва ње апли ка ци ја са -
мо на по у зда ним адре са ма на
ин тер не ту, пре ле пљи ва ње ка -
ме ра ка да се на ко ри сте; др жа -
ње „фа јер во ло ва” стал но укљу -
че ни ма; нео тва ра ње по ру ка и

меј ло ва ко ји су сти гли од не -
по зна тих по ши ља ла ца; че сто
ске ни ра ње ме мо ри ја без бед -
но сним софт ве ри ма, као и
укла ња ње евен ту ал но уо че -
них прет њи тим про гра ми ма.
Уко ли ко се от кри је и укло ни
не ка прет ња, ва жно је и да
ко ри сник тог ком пју те ра или
мо бил ног те ле фо на од мах
про ме ни све ло зин ке ко је је
ко ри стио.

Са оп ште но је и да „Еу ро пол”
има је дан од нај по у зда ни јих и
нај ја чих ре жи ма за за шти ту
ње го вих ком пју тер ских си сте -
ма од сај бер-на па да. За хва љу -
ју ћи то ме спо со бан је да се бо -
ри про тив те ро ри зма и круп ног
кри ми на ла и да та ко шти ти
фун да мен тал на људ ска пра ва.

Петак, 3. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Бив шој ше фи ци 
ра чу но вод ства 
из ре че на ка зна од 
де сет го ди на за тво ра

Од лу ка су ди ја ни је
пра во сна жна, по сто ји
мо гућ ност жал бе

Ви ши суд у на шем гра ду об ја -
вио је не пра во сна жну пре су ду
ко јом је Ива на Ђу ро вић осу ђе -
на на де сет го ди на за тво ра
због про ду же ног кри вич ног
де ла про не ве ре.

Њој је, ка ко је ис так ну то у
обра зло же њу, из ре че на та ка -
зна јер је док је ра ди ла као
шеф ра чу но вод ства у Град ској
би бли о те ци, оште ти ла ту уста -
но ву и при сво ји ла 20.591.000
ди на ра.

Да ли ће ова пре су да, ко ја је
пр во сте пе на, би ти по твр ђе на,
од ба че на или ће су ђе ње опет
мо ра ти да поч не из по чет ка, би -
ће из ве сно на кон што се Ива на
бу де жа ли ла ви шој суд ској ин -
стан ци, Апе ла ци о ном су ду у Бе -
о гра ду, на шта има пра во.

У оп ту жни ци ко ју је у овом
слу ча ју по ди гло Ви ше јав но
ту жи ла штво, из ме ђу оста лог,
пи ше да је Ива на Ђу ро вић
при сво ји ла но вац за ко ји се те -
ре ти у пе ри о ду од ок то бра
2003. до 30. де цем бра 2014.

„То је ра ди ла та ко што је у
свој ству ше фа ра чу но вод ства у

ОБ ЈА ВЉЕ НА ПРЕ СУ ДА ВИ ШЕГ СУ ДА

ПРО НЕ ВЕ РИ ЛА 20 МИ ЛИ О НА ДИ НА РА?

ХРОНИКА

Страну припремио

Михајло
Глигорић

еви ден ци ја ма при ка зи ва ла да
у би бли о те ци има ма ње за по -
сле них од њи хо вог ствар ног
бро ја. На тај на чин је ства ра ла
оба ве зу пла ћа ња по ре за на за -
ра де у знат но ни жем из но су у
од но су на ствар ну. Раз ли ку је
упла ћи ва ла са бу џет ског ра чу -
на Град ске би бли о те ке на лич -
не ра чу не у три пан че вач ке
бан ке”, пи ше та ко ђе у оп ту -
жни ци Ви шег ту жи ла штва.

Под се ћа мо, о слу ча ју „би -
бли о те ка” пр ви пут се чу ло у
јав но сти пре две го ди не. Та да је
Слу жба за бу џет ску ин спек ци ју

Град ске упра ве об ја ви ла са оп -
ште ње да је оба вље на кон тро ла
по сло ва ња Град ске би бли о те ке
и да је утвр ђе но да је би ло не -
пра вил но сти, о че му су оба ве -
ште не над ле жне ин сти ту ци је.

На кон то га ди рек тор Град -
ске би бли о те ке под нео је кри -
вич ну при ја ву Ви шем јав ном
ту жи ла штву у Пан че ву про тив
Ива не Ђу ро вић.

Убр зо по сле то га по сло ва ње
Град ске би бли о те ке по че ли су
да ис тра жу ју и по ли ци ја и По -
ре ска упра ва. Уста но вље но је
да Би бли о те ка ни је пла ти ла

по рез др жа ви у из но су од 27
ми ли о на ди на ра и да по сто је
осно ви сум ње да та оба ве за
ни је из вр ша ва на не ко ли ко го -
ди на. Кра јем ју ла про шле го -
ди не Ви ше јав но ту жи ла штво
по ди гло је оп ту жни цу про тив
Ива не Ђу ро вић.

Пре то га она је ра ди ла као
шеф ра чу но вод ства у Град ској
би бли о те ци од 8. ја ну а ра 2003.
до 20. фе бру а ра 2015, ка да је
да ла от каз. Док је би ла за по -
сле на у тој кул тур ној уста но ви,
ни ко од за по сле них ни је имао
при мед би на њен рад.

ПО ЛИ ЦИЈ СКА УПРА ВА ПАН ЧЕ ВО

Ухап ше но пет пљач ка ша

Пан че вач ки по ли цај ци ухап -
си ли су пе то ри цу му шка ра ца
ко ји су осум њи че ни да су по -
чет ком овог ме се ца по чи ни -
ли раз бој ни штво у по шти у
Де ли бла ту и укра ли ви ше од
1.300.000 ди на ра.

Они се те ре те да су у ра ним
ју тар њим ча со ви ма, ма ски -
ра ни и уз прет њу пи што љем,
ушли у по шту и од рад ни ка
од у зе ли но вац. По сле то га су
по бе гли у прав цу Де ли блат -
ске пе шча ре, где су од ба ци ли
фан том ке, ру ка ви це и де ло ве
гар де ро бе, ко ји су ка сни је
про на ђе ни.

При пад ни ци кри ми на ли -
стич ке по ли ци је иден ти фи -
ко ва ли су осум њи че не и про -
тив њих под не ли кри вич не
при ја ве над ле жном ту жи ла -
штву у Сме де ре ву.

Пан че вач ки по ли цај ци су
ра све тли ли и не дав ну кра ђу
у на се љу Те сла, где је из јед -
не про дав ни це опљач ка но
15.000 ди на ра. Они су от -
кри ли два де се тјед но го ди -
шњег мла ди ћа из Пан че ва
ко ји је осум њи чен да је по -
чи нио то раз бој ни штво. То -
ком ис тра ге ко ју је спро ве ла

по ли ци ја, утвр ђе но је да је
он ушао у ту про дав ни цу с
но жем у ру ци и за пре тио
про да ва чи ци да ће је на па -
сти уко ли ко му не да сав но -
вац из ка се. На кон што је
узео 15.000 ди на ра, иза шао
је из згра де и по бе гао.

Осум њи че ни је због то га
са слу шан у по ли ци ји, по -
сле че га је про тив ње га
под не та кри вич на при ја ва
над ле жном ту жи ла штву у
Пан че ву.

Пан че вач ка по ли ци ја је
са оп шти ла и да је у Ко ви ну
за пле ни ла ви ше од 140 ки ло -
гра ма ре за ног ду ва на. Он је
от кри вен при ли ком кон тро ле
са о бра ћа ја, ка да су по ли цај ци
за у ста ви ли и пре тре сли је дан
„опел” с по жа ре вач ким та -
бли ца ма. Тај ау то мо бил је
во зио три де сет пе то го ди -
шњи му шка рац из око ли не
Ко ви на.

Про тив ње га ће би ти под -
не та кри вич на при ја ва над -
ле жном ту жи ла штву у Сме -
де ре ву због по сто ја ња осно ва
сум ње да је из вр шио кри вич -
но де ло не до зво љен про мет
ак ци зних про из во да.

БЕЗ БЕД НОСТ КОМ ПЈУ ТЕ РА И МО БИЛ НИХ ТЕ ЛЕ ФО НА

Ха ке ри вре ба ју пре ко ка ме ра

Нов ча не ка зне ко је су до ви у
по след ње вре ме од ре ђу ју по је -
ди ним срп ским ме ди ји ма
озбиљ но до во де у пи та ње њи -
хов оп ста нак. При мер за то је
слу чај но во сад ског ин тер нет
пор та ла 021.

Том ме ди ју ових да на је у
Ви шем су ду у Бе о гра ду на ло -
же но да за две ка зне у крат ком
ро ку пла ти го то во осам сто хи -
ља да ди на ра, што је из нос ко ји
је не у по ре ди во ве ћи од ње го -
вих фи нан сиј ских мо гућ но сти
– упо зо ре но је у за јед нич ком
са оп ште њу ко је су пот пи са ла
сва срп ска но ви нар ска удру -
же ња (НУНС, УНС, НДНВ,
АНЕМ и „Ло кал прес”).

Та удру же ња ис ти чу и да се
у срп ским су до ви ма ме ди ји -
ма, но ви на ри ма и уред ни ци -
ма све че шће из ри чу пре су де
ко је угро жа ва ју ме диј ске сло -
бо де и ме диј ски плу ра ли зам и
ни су ускла ђе не с прак сом

Европ ског су да за људ ска пра -
ва ка да је реч о су ђе њи ма ме -
ди ји ма.

Срп ска но ви нар ска удру же -
ња су по себ но скре ну ла па жњу
на то шта је био по вод за пре су -
де пор та лу 021. Пр ва је из ре че -
на због на вод ног нео вла шће ног

об ја вљи ва ња јед не фо то гра фи -
је и по ред то га што је 021 за то
имао до зво лу. Ка зна ко ја је од -
ре ђе на због то га из но си око
250.000 ди на ра, а у пи та њу је
фо то гра фи ја уби це Да ри ја на
Му си ћа, ко ји је пре не ко ли ко
го ди на на смрт пре ту као сво ју

де вој ку. Су ди ја ко ји је од ре дио
ту ка зну је исти онај ко ји је не -
дав но пре су дио НИН-у.

Дру ги спор ни текст због ко -
јег је но во сад ски пор тал ка -
жњен, је сте ис тра жи ва ње о по -
ли цај ци ма ко ји у сло бод но
вре ме ра де као обез бе ђе ње у
но во сад ским ноћ ним клу бо ви -
ма. По во дом то га, пор тал 021
ту жи ла су два но во сад ска по -
ли цај ца чи ја је фо то гра фи ја
об ја вље на уз је дан текст. Њи ма
се то ни је до па ло иа ко њи хо ва
име на и пре зи ме на ни су на ве -
де на. Са мо због то га су ди је су
од ре ди ле да 021 мо ра да пла ти
ка зну од 535.000 ди на ра.

По во дом ових пре су да срп -
ска ме диј ска удру же ња сма тра -
ју да би да ље из ри ца ње ви со ких
нов ча них ка зни на шим ме ди -
ји ма мо гло да бу де опа сно, јер
би оне мо гле да их фи нан сиј -
ски угро зе и до ве ду у пи та ње
њи хов по ло жај на тр жи шту.

УПО ЗО РЕ ЊЕ НО ВИ НАР СКИХ УДРУ ЖЕ ЊА

Пре ви со ке ка зне угро жа ва ју оп ста нак ме ди ја

По сле про шло не дељ не на ја ве
да ће у на ред ном пе ри о ду још
500 мла ди ћа би ти при мље но
у свој ству про фе си о нал них
вој ни ка у Вој ску Ср би је, Ми -
ни стар ство од бра не је од ре ди -
ло у ко јим ка сар на ма и ка да
ће за ин те ре со ва ни за то мо ћи
да под не су при ја ве. Да тум за
кон ку ри са ње је 13. фе бру ар, а
при ја ве ће се у Пан че ву при -
ма ти у две ка сар не: „На род ни
хе рој Сте ви ца Јо ва но вић” (на
Ба ва ни штан ском пу ту) и „Ае -
ро дром” (на Ја буч ком пу ту).

Је ди ни ца ма ко је се на ла зе
у тим вој ним објек ти ма по -
треб но је 27 вој ни ка за пе ша -
ди ју, пет за са о бра ћај ну слу -
жбу и два за ин же ње ри ју, а у
ка сар ни „Ае ро дром” мо гу ће
је кон ку ри са ти и за ар ти ље -
риј ско-ра кет ну је ди ни цу у
јед ној је ди ни ци у Бе о гра ду.
Ту се тра жи шест вој ни ка.

Ва жно је на по ме ну ти и да
при ја ве за те кон кур се мо -
ра ју би ти под не те до 9 са ти,
а кан ди да ти ко ји се ја ве, би -
ће истог да на под врг ну ти
про ве ри фи зич ке спо соб но -
сти и оп штем ле кар ском
пре гле ду.

На ове кон кур се мо гу се ја -
ви ти сви др жа вља ни Ре пу -
бли ке Ср би је ко ји су до бро -
вољ но од слу жи ли вој ни рок
са оруж јем и мла ђи су од
три де сет го ди на.

С нај бо љим кан ди да ти ма
би ће за кљу чен уго вор о ра ду
на од ре ђе но вре ме и они ће
би ти при мље ни у про фе си о -
нал ну вој ну слу жбу на пе ри -
од од шест ме се ци. На кон то -
га има ће мо гућ ност про ду -
же ња уго во ра о ра ду на пе ри -
од од три го ди не и об на вља -
ње уго во ра до на вр ше них че -
тр де сет го ди на жи во та.

ШАН СА ЗА НЕ ЗА ПО СЛЕ НЕ

Вој ска ну ди по сао

Део за пле ње ног нов ца



„Велика ватра” 
Чезареа Павезеа и Бјанке Гаруфи

На пе том Зим ском тур ни ру у
ма лом фуд ба лу, ко ји је не дав -
но одр жан у Зре ња ни ну, уче -
ство ва ло је пре ко 30 ти мо ва, а
по бе дио је пан че вач ки тим
„Ау то-елек три ча ри Го ран и
Да ни јел”. На ши су гра ђа ни су
у фи на лу по бе ди ли  „Ба ма ко”
из Жи ти шта, а тре ће ме сто је
за у зео „ЕК Ми ле ни јум” из Ка -
ча ре ва. 

За нај бо љег игра ча и гол ма -
на про гла ше ни су Фи лип Пе -
ште рац и Жељ ко Ја ћи мо вић
из пан че вач ке еки пе. 

По бед ни ку тур ни ра при па -
ло је 200.000 ди на ра, за дру го
ме сто на гра да је би ла 100.000,
а тре ће пла си ра на еки па до би -
ла је 50.000 ди на ра. Ге не рал -
ни по кро ви тељ тур ни ра био је
Град Зре ња нин. М. Д. 

По во дом Са вин да на
из ве ден при го дан
про грам у пре пу ној
дво ра ни Кул тур ног
цен тра

Хим ну Све том Са ви,
на кра ју све ча но сти,
за јед но от пе ва ли 
уче сни ци и пу бли ка

Хим ном Све том Са ви, у из во -
ђе њу хо ра Пан че вач ког срп -
ског цр кве ног пе вач ког дру -
штва, по че ла је Све то сав ска
ака де ми ја, ко ја је одр жа на у
пе так, 27. ја ну а ра, у дво ра ни
Кул тур ног цен тра. У бо га том
при год ном про гра му ужи ва ла
је број на пу бли ка.

Про то је реј-ста вро фор Ра до -
слав Ми ла но вић, ста ре ши на
Све то у спен ског хра ма, по здра -
вио је при сут не и ис та као зна -
чај Све тог Са ве, уте ме љи ва ча
Срп ске пра во слав не цр кве и
пр вог ар хи е пи ско па, све ти те ља
и про све ти те ља, учи те ља по бо -
жно сти и че сти то сти, за чет ни -
ка срп ске сред њо ве ков не књи -
жев но сти и за штит ни ка про -
свет них уста но ва.

– Ма ло је на ро да ко ји се мо -
гу по ди чи ти та квим на ци о -
нал ним све ти те љем, лич но -
шћу то ли ко све стра ном, као
што се наш на род мо же по но -
си ти Све тим Са вом. Све ти Са -
ва је од го во рио на нај те жа пи -
та ња, као што су ко смо и ку да
иде мо, и оста вио нам у ама нет
све то са вље као пу то каз и ори -
јен тир да не за лу та мо у та ми и
исто риј ским бес пу ћи ма – ре као
је Ра до слав Ми ла но вић.

Бе се ду „На дар – уздар је”, о
од но су Све тог Са ве и Ру са, го -

ДРУШТВО
Петак, 3. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУСВЕ ТО САВ СКА АКА ДЕ МИ ЈА

СВЕ ТО СА ВЉЕ КАО ПУ ТО КАЗ И ОРИ ЈЕН ТИР

во рио је исто ри чар умет но сти
Ду шан Ми ло ва но вић.

Деч ји хор ПСЦПД, пред во -
ђен ди ри гент ки њом Бор ја ном
Стра жме ште ров, из вео је че -
ти ри ну ме ре: „Ки рие еле и сон”
(ви зан тиј ски на пев из 15. ве -
ка), срп ски на пев „Сла ви те Го -
спо да” и пе сме из Ср би је и
Вој во ди не ко је је об ра дио
Кон стан тин Ба бић – „По гле -
дај де, ма ла мо ја” и пе сму из
Вој во ди не „Еј, чи ја фру ла”.

Хор ПСЦПД ко јим је ди ри -
го ва ла Ве ра Ца ри на от пе вао је
на род ну ме ло ди ју „На ша ве -
ра”, а пе сму „Ај де, Ја но” из вео
је уз прат њу ин стру мен тал ног
ан сам бла.

Глу мац Ми ро слав Жу жић
из ра зио је же љу да се јед на од
сле де ћих ака де ми ја одр жи у

Кул тур ног цен тра, из ре ци то -
ва ла је „Жи вот Све тог Са ве”
Вас ка По пе.

Игре из Пи рот ског По ља из -
вео је деч ји ан самбл КУД-а
„Стан ко Па у но вић НИ С–РНП”,
„Жа баљ ку” Мар ка Не ши ћа от -
пе ва ла је пе вач ка гру па уз
прат њу там бу ра шког ор ке стра,
а пр ви из во ђач ки ан самбл од и -
грао је игре из Гор ње Пчи ње.

На кра ју све ча но сти дво ра -
ном се ори ла хим на Све том
Са ви, ко ју су за јед но от пе ва ли
сви уче сни ци и пу бли ка.

Ор га ни за то ри тра ди ци о нал -
не Све то сав ске ака де ми је су
Срп ска пра во слав на цр кве на
оп шти на Пан че во „Цен тар” и
Град Пан че во.

М. Ма нић

Све то сав ском до му, ко ји је
1884. го ди не отво рио про та
Ва са. Он је ре као да је пр ви
глу мац на све то сав ској бе се -
ди био Ди ми три је Ру жић, пр -
вак На род ног по зо ри шта у
Но вом Са ду, и ис та као да је
од та да до да нас мно го срп -
ских глу ма ца го сто ва ло на
све то сав ским ака де ми ја ма.
На ово го ди шњој их је би ло
тро је. Жу жић је ве о ма емо -
тив но го во рио сти хо ве „Вој -
нич ког пи сма” Во ји сла ва Или -
ћа Мла ђег, Све тла на Бој ко вић
је го во ри ла Је фи ми ји ну „По -
хва лу Све том Ла за ру” и „По -
хва лу ца ру Ла за ру” не по зна -
тог ка лу ђе ра из ма на сти ра Ра -
ва ни ца, а нај мла ђа ме ђу њи -
ма, Та тја на Ва си ље вић, по ла -
зни ца Ма лог драм ског сту ди ја

Љу бав ни ро ман „Ве ли ка ва -
тра” пред ста вља јед ну од
нај по тре сни јих љу бав них
при ча, у ко јој се пре пли ћу
ствар ност и фик ци ја. За јед -
но су је на пи са ли Че за ре Па -
ве зе и Бјан ка Га ру фи, а про -
на ђен је пост хум но, ме ђу
Па ве зе о вим па пи ри ма.

У ро ма ну ко ји про ти че у
на из ме нич ним по гла вљи ма
(јед но је Па ве зе о во, јед но
Бјан ки но) Па ве зе је пра тио
до га ђа је из угла му шкар ца,
Ђо ва ни ја, а Бјан ка је то ра -
ди ла из угла же не, Сил ви је.
До га ђа ји су исти, али вер зи је
при че се раз ли ку ју.

По што је при ми ла вест о
те шкој бо ле сти свог три на е -
сто го ди шњег по лу бра та, Сил -
ви ја се у прат њи свог љу бав -
ни ка Ђо ва ни ја вра ћа у род ну

Ма ра теу. Та мо је, ме ђу тим,
че ка по нов но пре жи вља ва ње
мрач не по ро дич не про шло -
сти и раз от кри ва ње до тад
бри жљи во чу ва не тај не, ко ју
Ђо ва ни упор но иг но ри ше.

Два читаоца који до среде, 8. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „На који начин
бринете о свом здрављу?”, наградићемо по једним примерком књи-
ге „Како доживети стоту” Мајкла Грегера. Најзанимљивије одговоре
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преу-
зети у књижари „Вулкан”.

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.

Руска компанија „РЖД Ин-
тернешенел”, која већ неколико
година реконструише желе-
зничку мрежу у Србији, кра-
јем прошле недеље је поводом
Савиндана пријатно изнена-
дила и обрадовала око 1.800
ученика школа у Голубинци-
ма и Врању и 700 ученика
школе „Васа Живковић” Пан-
чеву. Они су добили пакете са
слаткишима.

Компанија „РЖД Интерне-
шенел” тиме је наставила да
паралелно с модернизацијом
наше железнице спроводи ху-
манитарне акције и да тако
доказује своју друштвену од-
говорност. У складу са опреде-
љењем компаније да у сваком
региону где изводи радове по-
маже ученицима и реновира
школе, од почетка 2014. године
Основна школа „Васа Живко-
вић” и још две школе ком-
плетно су реновиране и опре-
мљене књигама, спортским
инвентаром и кабинетима за
учење руског језика.

Неочекивани пoклoн ком-
паније „РЖД Интернешенел”
вeoмa je oбрaдoвao наше ђаке.
То се посебно може рећи за
ученике нижих рaзрeдa, који

су изразили своју радост тако
што су цртaли и бојили радове
и писaли зaхвaлницe.

Предраг Обрадовић, пред-
седник панчевачког Друштва
српско-руског пријатељства
„Доситеј Обрадовић”, изјавио
је да је одлука руске компа-
није да обрадује наше ђаке
поводом Савиндана нaстaвaк

свeoбухвaтнe сaрaдњe коју је
„РЖД Интернешенел” успо-
ставио с нашим шкoлaмa нa
прeдлoг тог друштвa.

Он је подсетио и да је прошле
године по jeдaн учeник из свaкe
пaнчeвaчкe основне шкoлe
бoрaвиo у сeдишту компаније
РЖД у Сaнкт Пeтeрбургу. На-
гласио је и дa је врeднoст

рaдoвa који су изведени током
реконструкције школе „Васа
Живковић” изузетно велика и
да прeвaзилaзи укупан
трoгoдишњи износ који се из-
дваја из градског буџета за
инвeстициoнo oдржaвaњe свих
основних школа на територији
Панчева.

М. Г.

ПОВОДОМ САВИНДАНА

Руска компанија обрадовала наше ђаке

ЗИМ СКИ ТУР НИР У МА ЛОМ ФУД БА ЛУ 

Трофеј „Ауто-електричарима”

Мо же те ли учи ни ти не што
ка ко би сте ус по ри ли бр зи ну
са го ре ва ња сво јих фи ти ља?
Ако ус пе те да сма њи те бр зи -
ну ће лиј ског са та ко ји от ку -
ца ва, да ли ће те мо ћи да
успо ри те про цес ста ре ња и
да жи ви те ду же?

Пу ше ње, го ја зност, не до -
вољ но фи зич ке ак тив но сти и
не здра ва ис хра на – са мо ова
че ти ри фак то ра но се са со бом
78 од сто ри зи ка за обо ле ва ње
од не ке хро нич не бо ле сти.

Ако кре не те од ну ле и про -
ме ни те на чин ис хра не и стил
жи во та, мо ћи ће те знат но да
сма њи те ри зик од ди ја бе те са и
од ср ча ног уда ра. Пре по ло ви -
ће те ри зик од шло га и ума њи -
ће те уку пан ри зик од кар ци но -
ма за ви ше од јед не тре ћи не.

Здра ва ис хра на јед но став -
ни ја је не го што ми сли те,

ни је ску па и мо гла би да вам
спа се жи вот. Мо жда је вре ме
да пре ста не мо да окри вљу је -
мо ге не ти ку и усред сре ди мо
се на оних 70 од сто и ви ше
ко ји су у на шим ру ка ма. Ми
има мо моћ.

„Ка ко до жи ве ти сто ту” 
Мај кла Гре ге ра

Два читаоца који до среде, 8. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „На који начин
бринете о свом здрављу?”, наградићемо по једним примерком књи-
ге „Како доживети стоту” Мајкла Грегера. Најзанимљивије одговоре
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу пре-
узети у књижари „Вулкан”.
      Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и по -
ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор
мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас шта то
парт не ра мо же на ве сти да
де це ни ја ма тр пи пре ва ре.
„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 „Збо гом, про шло -
сти” Де би Ме ком бер 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:

„Они ко ји не опра шта ју пре -
ва ру, ми сле да је бо љи и ужа -
сан крај не го ужас без кра ја, па
од ла зе. Оста ју и тр пе оп ти ми -
сти без по кри ћа и ма зо хи сти с
по кри ћем.” 062/1656...

„Страх од не у спе ха! Ве за
та квих љу ди је по пут ’Ти та -
ни ка’ – они би сви ра ли ви о -
ли ну до по след њег тре нут ка.”
060/0848...

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 због че га је ва жно
пам ти ти зло чи не из Дру гог
свет ског ра та. Они ће осво -
ји ти по је дан при ме рак
књи ге „Сем пер идем” Ђор ђа
Ле бо 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
утор ка, пре у зму ау то ри сле -
де ћих од го во ра:

„Ва жно је пам ти ти зло чи -
не из Дру гог свет ског ра та,
да се не по но ве и не за бо ра -
ве.” 061/7225...

„Ва жно је пам ти ти да се
не за бо ра ви ко ли ко чо век
мо же би ти мор би дан и кр во -
же дан, што по би ја те о ри ју
да је чо век по стао од мај му -
на.” 064/1792...

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

Д. К.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Он је ва ра, она сви ра ви о ли ну

Деч ји хор ПСЦПД-а пред водила је ди ри гент ки ња Бор ја на Стра жме ште ров



ПРО ДА ЈЕМ мер це дес А160
2002. го ди ште, бен зи нац,
хит но. Тел. 063/736-24-98.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕ се мер це дес ви -
то, 2000, ре ги стро ван.
064/886-50-02. (СМС)

ПА САТ Б5, 2001, сив,там на
ста кла, фул опре ма, 1.9
ТДИ. 063/315-381. (СМС)

РЕ НО 4, 1990. плин, ку ка,
ре ги стро ван до ја ну а ра
2018. 064/144-37-33.
(234269)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦА ре ги -
стро ва на до ја ну а ра 2018.
064/144-37-33. (234269)

ОПЕЛ астра кла сик 1.6, де -
цем бар 2001, ме та лик сив,
од ли чан. 064/142-55-93.
(234637)

ХЈУН ДАИ ак сент 1.3, 2000,
вла сник, од ли чан. 063/138-
14-51. (234735)

ПУН ТО 1.2, 2007, 2.350
евра, ре ги стро ван, пе то ра
вра та, кли ма, од ли чан.
061/200-73-09. (234719)

ФОРД мон део 2006. пр ва
бо ја, сер ви сна књи жи ца,
ду пли кљу че ви, не у да ран.
013/348-453. (234708)

КОР СА Ц 1.0, 2002, ме та -
лик сре брн, из у зе тан, вла -
сник, га ра жи ран, ма ла по -
тро шња, све од опре ме.
064/123-63-65. (234678)

ВОЛ ВО 1.9 Д, 2001, ме та -
лик сре бр ни, из у зе тан, га -
ра жи ран, вла сник, про да -
јем. Тел. 064/137-64-14.
(234678)

ЈУ ГО 55, ду го ре ги стро ван,
плин атест, од ли чан.
061/188-29-72. (234674)

ОПЕЛ век тра Ц, 2003. ди -
зел, не ре ги стро ван, 1.800,
фул опре ма. 063/809-34-
18. (234849)

ОПЕЛ за фи ра 2001, се дам
се ди шта ди зел, пр ви вла -
сник. 063/823-29-61.
(234770)

ПУН ТО 1.2, 8 В, 2001. де -
цем бар, пе то ра вра та, фул
опре ма, вла сник, 95.000
км. 064/130-36-02.
(234917)

КЛИО 1.2, 2004, пе то ра
вра та, све од опре ме, вла -
сник, ре ги стро ван.
064/130-36-02. (234917)

ГРАН ДЕ пун то 1.3 мул ти -
џет, ди зел, 2006, пе то ра
вра та, сва опре ма, на име.
064/130-36-02. (234917)

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)

ПА ЖЊА! Про да јем две
ши ро ко ред не агри ји не се -
ја ли це, ше сто ред не, са
про хром ским сан ду ци ма
за ђу бре у са вр ше ном ста -
њу. 063/728-22-14.
(233964)

ПА ЖЊА! Про да јем агри ји -
ну се ја ли цу ше сто ре ну са
про хром ским сан ду ком за
ђу бре, у екс тра ста њу, три
се зо не ра ди ла. 063/728-22-
14. (234909)

ПРО ДА ЈЕМ се ја ли цу, пр -
ска ли цу и хе дер за сун цо -
крет, пр ви вла сник.
063/376-302. (234853)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра же у цен тру,
ро ло ка пи ја, Ка ра ђор ђе ва
43. Тел. 063/323-584.
(234513)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на Стре -
ли шту. 064/386-51-87.
(234579)

ИЗ ДА ЈЕМ зи да не га ра же
на Ко те жу 1 и Ко те жу 2.
063/122-55-22. (234841)

ИЗ ДА ЈЕМ ме тал ну га ра жу,
М. Пи ја де пре ко од Хо те ла
„Та миш”. Тел. 064/049-62-
72. (234756)

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. (234021)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, мо ни -
то ра, да љин ски упра вља чи
свих вр ста. „Плус”, Д. Ту -
цо ви ћа 28. 353-463.
(234627)

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.
(234730)

ПРО ДА ЈЕМ ком би но ва ни
фри жи дер дво мо то рац,
веш-ма ши ну, по лов не де -
ло ве. 013/346-790,
064/129-73-60. (234839)

ПРО ДА ЈА огрев ног др ве та:
бу ква, ба грем и цер, услу -
жно се че ње. 064/357-82-
08, Бо са нац. (234029)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста ла др -
ва. 061/646-77-13.
(234111)

РАС ПРО ДА ЈА ко ка но си -
ља, у до број но си во сти, са
фар ме „Да бић” у Пан че ву,
по це ни од 150 ди на ра по
ко ма ду. Вр ши мо упис за 4.
фе бру ар 2017. го ди не.
013/377-901. (234106)

ТА ПЕЋ 6 кв, цр ве на, цер,
у од лич ном ста њу, са точ -
ки ћи ма. 064/144-37-33.
(234269)

ОГРЕВ НО ДР ВО, ба грем,
бу ква, храст, ме ре ње на
ли цу ме ста. 064/191-02-73.
(234253)

СВИЊ СКЕ по лут ке, ква ли -
тет, пра си ћи, мо гућ ност
кла ња, кућ на до ста ва.
065/614-74-40, 064/317-
35-29. (233961)

ТО ТАЛ НА рас про да ја пре -
о ста лог по лов ног на ме шта -
ја из уво за. Тел. 065/592-
78-75. (234324)

ПРО ДА ЈЕМ ра ди ја то ре,
соб на вра та, да ске. Тел.
061/634-32-93. (234633)

КРЕ КА, гр та ли ца, ма ли
бој лер, стуб ни уси си вач.
064/354-69-76. 
(234646)

АН ТИ ДЕ КУ БИТ НИ ду шек,
нов, тро дел на су до пе ра ду -
бо ка, ро штиљ про фе си о -
нал ни на плин. 063/171-
29-90. 

ЛР КО ШНИ ЦЕ, трак тор Т
40, по љо при вред не ма ши -
не про да јем. 060/660-79-
60. (234654)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ, 2 кв.
063/895-46-59. (234657)

РАС ПРО ДА ЈА но вог на ме -
шта ја: сто ли це од 1.200,
сто ло ви од 4.500, кре ве ти
од 9.000, уга о на ку хињ ска
клу пи ца од 7.000. Ста ра
утва, 060/600-14-52.
(234655)

ДЕ ТЕ ЛИ НА ба ли ра на, ле -
па, зе ле на, 200 ба ла.
064/260-03-93. (234788)

КОМ БИ НО ВА НИ фри жи -
дер, веш-ма ши на, уга о на
гар ни ту ра, но ви ји тро сед,
ре гал, ку хињ ски тр пе за риј -
ски сто са сто ли ца ма, те ле -
ви зор 51 цм, ци пе ла р ник.
Тел. 063/861-82-66.
(234794)

ЕЛ. ШПО РЕТ, ре шо, про -
зор, сто, сто ли це, ка ди це,
ко ли ца, кре вет и ду шек.
064/635-77-42. (234778)

FAMILY GYM са ком плет -
ном пра те ћом опре мом,
очу ван, ЦД са ве жба ма,
5.000 ди на ра. 061/145-68-
04. (234762)

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.
(234751)

ДЕ БЕ ЛА сви ња 150 кг, мо -
гућ ност кла ња и су ше ња
ме са. 013/275-30-49.
(234733)

ПРО ДА ЈЕМ гроб ни цу на
Ста ром гро бљу у Пан че ву.
064/140-65-99. (234732)

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. (234698)

ТЕ ЛЕ жен ско, цр но-бе ло,
про да јем, те жи на око 150
кг. Тел. 061/636-91-56.
(234706)

ХИТ НО, из у зет но, по вољ -
но, ка уч, две фо те ље, сто -
чић, ства ри су очу ва не.
231-52-91, 064/057-40-35.
(234707)

ПРО ДА ЈЕМ ком би но ва ни
фри жи дер „елек тро лукс”
од ли чан, фри жи дер „го ре -
ње” 145 ли та ра, по вољ но.
060/180-02-83. (234688)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста ла др -
ва, то по лу. 061/222-42-14,
061/612-14-50. (234695)

РАС ПРО ДА ЈА: ку хи ња,
рад на, ви се ћа, су до пе ра,
рост фрај, шпо рет, сто,
веш-ма ши на, ка уч, фран -
цу ски ле жај, ор ман.
063/874-57-56. (234699)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и
оста ле ку хињ ске еле мен те,
ку хи ња, 10.000 ди на ра, но -
ва. 371-568, 063/773-45-
97. (234816)

ПРО ДА ЈЕМ ка ље ву пећ,
130 евра, у со лид ном ста -
њу. 063/821-08-09. (23486)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи, до ста ва, мон та -
жа, по вољ но. 061/198-81-
42. (234851)

ПО ЛОВ НИ др ве ни про зо ри
1.000; вра та бал кон ска
2.000, ме тал на вра та.
063/809-34-18. (234849)

КРЕ КА ве со пећ на про да -
ју. По вољ но. Тел. 063/101-
79-08. (234895)

ПРО ДА ЈЕМ ал фа плам пећ
на др ва, но ва, за мр зи вач
три пре гра де, нов, 65 л.
Фри жи дер го ре ње по ло -
ван. 064/003-74-80.
(234866)

ПРО ДА ЈЕМ нов бу ков кре -
вет 90 х 200 са ду ше ком,
50 евра.  063/454-005.
(234878)

НА ПРО ДА ЈУ пре о ста ла
др ва, вр ба и то по ла, ме ша -
но. 064/503-31-35.
(234900)

УГА О НА, се де ћа, фо те ље,
то а лет ни сто ло ви и дру го,
због се лид бе. По вољ но.
063/708-27-75. (234902)

НОВ тре на жни би цикл, ма -
си ван, по вољ но. 063/708-
27-75. (234902)

ПРО ДА ЈЕМ не мач ки ТВ,
екран 67 и ко мо ду му зич -
ког сту ба. 063/775-99-86,
372-144. (234928)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи, вр шим по прав ку
ва ших, до ста ва. мон та жа,
га ран ци ја. Ак ци ја.
063/193-69-30. (234919)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ме да ље,
ор де ње, но вац, са то ве,
пен ка ла. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (234574)

КУ ПУ ЈЕМ по лов но по кућ -
ство, по ло ван на ме штај,
гво жђе, пер је. 066/900-79-
04. (234582)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ба кар,
ме синг, ста ре сла ви не, аку -
му ла то ре, веш-ма ши не,
фри жи де ре, за мр зи ва че,
ка бло ве и оста ли ме тал ни
от пад. 060/521-93-40.
(234608)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не, не ис -
прав не ТА пе ћи свих ве ли -
чи на. 335-930, 064/366-57-
87. (234751)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -
штај, гар ни ту ре, ку хи ње и
оста ло по кућ ство. 062/148-
49-94. (234851)

КУ ПУ ЈЕМ се кун дар ну си ро -
ви ну, аку му ла то ре, гво жђе,
веш-ма ши не, за мр зи ва че,
шпо ре те, те ле ви зо ре.
064/484-13-76. (234930)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, алу ми ни -
јум, веш-ма ши не, за мр зи -
ва че, фри жи де ре, те ле ви -
зо ре и оста ли от пад.
061/322-04-94. (234930)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, аку му ла -
то ре, алу ми ни јум, ба кар,
ме синг, веш-ма ши не, за мр -
зи ва че, те ле ви зо ре.
061/321-77-93. (234930)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, обо је не
ме та ле, веш-ма ши не, за мр -
зи ва че, шпо ре те, те ле ви зо -
ре, аку му ла то ре. 061/206-
26-24. (234930)

ОМО ЉИ ЦА, две је ди ни це,
4,65, са мо 14.500, Но во се -
љански пут, ПР и ПК,
32.000. „Мил ка М”,
063/744-28-66. 
(4698)

КУ ЋА на про да ју, ни је за
ру ше ње, Јо ве Мак си на 31.
064/813-00-21. 
(233905)

ХИТ НО про да јем 2.5 ара
са ку ћом 40 м2 у Ко за рач -
кој 32-б, ле га ли зо ва но,
укњи жен. 063/450-541.
(234202)

КУ ЋА у Вој ло ви ци, 120 м2

+ по себ на 45 м2, хит но,
25.000 евра. 062/185-86-
73. (234274)

КУ ЋА, 70 м2, по моћ ни
објек ти. Ка ча ре во.
063/694-451. (234384)

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)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу без по -
сред ни ка, Но во се љан ски
пут, Пан че во. 063/153-37-
70. (234566)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, До ло во,
без по сред ни ка, 16 ари,
150 м2. 063/153-37-70.
(234566)

ХИТ НО про да јем ку ћу са
окућ ни цом. Омо љи ца, Ул.
Би хач ка бр. 1. 061/680-17-
70. (234548)

ПРО ДА ЈЕМ ба шту са ку ћи -
цом на Ста ром цре па јач -
ком пу ту. 066/518-54-44.
(234572)

КУ ЋА на про да ју у Омо љи -
ци. Ми хај ла Пу пи на.
013/618-844. (234583)

ПРО ДА ЈЕМ по ла ку ће са
две стам бе не је ди ни це и
при па да ју ћим пла цем од
1.78 ари, у Ули ци Мил ке
Мар ко вић. 064/326-38-37.
(234587)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ пут, ви -
кен ди ца 25 м2, по моћ не
про сто ри је 64 м2, све ле га -
ли зо ва но, на 14 ари воћ -
ња ка и ба ште, 15.000 евра.
063/771-42-24. (234584)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, две стам -
бе не је ди ни це, гре ја ње,
126 м2, Пан че во. 
066/944-55-82. 
(234600)
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СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа 60 м2, 4
ара, сре ђе на, усе љи ва. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(234613)

ЦЕН ТАР, ку ћа 110 м2,
80.000; ши ри цен тар 4 ара,
35.000. „Го ца”, 063/899-
77-00. (234613)

ПЛАЦ, ви кенд на се ље Ма -
ле Шу ме, До ло во, 20 ари,
50 м2. 063/738-22-72.
(234615)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ део
ку ће са окућ ни цом у Ка ча -
ре ву, Омла дин ска.
064/231-58-40, 066/506-
66-66. (234620)

ДВЕ одво је не стам бе не је -
ди ни це, га ра жа, ета жно
гре ја ње, 3,2 ара, по вољ но.
064/124-48-15. (234624)

МИ СА, Ко за рач ка, 80 м2,
плац 6.5 ари, 27.000, ком -
плет на ме ште но. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (234623)

ПРО ДА ЈА гра ђе вин ских
пла це ва 3 и 4 ара (по че так
То по ле), 10 ари, Стре ли -
ште. 063/880-00-63.
(234659)

ПРО ДА ЈЕМ ла нац и по зе -
мље, До ло во, Ли ва ди це.
061/153-34-61, 319-754.
(234669)

КУ ЋА, но ва Ми са, две ета -
же, ЦГ, 2 ара, 54.000.
(188), „UnaDalli”, 064/255-
87-50. (2134723)

KУЋА, Вој ло ви ца, 105 м2,
50 ари.  (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (2134723)

ПАН ЧЕ ВО, цен тар, ку ћа 98
м2 + 26 м2, на 3 ара, про -
да јем/ме њам. 063/768-96-
43. (234739)

КУ ЋА, две стам бе не је ди -
ни це, 130 м2, га ра жа, по -
моћ ни објек ти, 7. ју ли 32.
063/876-35-55. (234712)

КО ТЕЖ 1, но ви ја ку ћа, две
стам бе не је ди ни це, по вољ -
но, Ми са, ку ћа, 17.000.
„Ве сна 2”, 066/937-00-13.
(234696)

ДВЕ ку ће на јед ном пла цу
са воћ ња ком, ле га ли зо ва -
но. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (234691)

КОД Тур ске гла ве ку ћа 120
м2, дво ри шни стан, 40 м2, 2
ара, 51.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-
15. (234709)

МА ГА ЦИН, ха ла са кан це -
ла ри ја ма, екс тра ло ка ци ја,
хит но, по вољ но. 062/105-
20-12. (234815)

КУ ЋА, 288 м2, но ва Ми са,
мо же ета жно, вла сник,
62.000 евра. 065/554-69-
23. (234777)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Трг му че -
ни ка 18. Тел. 064/167-04-
77. (234752)

ТЕ СЛА, од лич на на 4,7
ари, 62.000; До њи град,
100 м2, 7 ари, 35.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(234755)

ЈА БУ КА, ку ћа на про да ју,
по вољ но, вла сник.
063/765-82-60. (234768)

ПЛАЦ, Ба ва ни штан ски пут,
57 ари, до пу та, обје кат,
во да, стру ја, по вољ но.
065/507-09-84. (234758)

ТЕ СЛА, 61 м2, 2 ара, дво -
соб на, но ви ја при зем на,
38.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (234757)

ТЕ СЛА, 70 м2, но ви ја, 3
ара, 32.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(234757)

УЖИ цен тар, 200 м2, 4 ара,
но ва, 110.000. (679), „Трем
01”, 332-031, 063/836-23-
83. (234835)

ШИ РИ цен тар, три стам бе -
не је ди ни це, 4 ара, 70.000.
(679), „Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (234835)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ја буч -
ком пу ту, 17 ари, по вољ но.
069/186-54-05. (234831)

КА РА У ЛА 43 м2, на 50 ари,
23.500 евра. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(234836)

СТА РА МИ СА, Ба ниј ска,
11,3 ара пла ца, 23.000.
(097), „Пер фект”, 064/348-
05-68. (234836)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 68
м2, на 10 ари, 42.500.
(097), „Пер фект”, 064/348-
05-68. (234836)

ЦЕН ТАР, Гим на зи ја, улич -
ни део ку ће. 061/114-11-
34. (234885)

КУ ЋА у Пан че ву, Ца ра Ду -
ша на 100, 176 м2, на 8 ари
пла ца. 013/251-66-46.
(234858)

КУ ЋА на про да ју, Стре ли -
ште. 060/165-43-02. (2348)

ДО ЊИ град, ку ћа, сре ђе -
на, са два ста на, ЕГ, 7 ари.
061/224-47-97. (234915)

СТА РА МИ СА, Зла ти бор -
ска ули ца, 5 ари, стру ја,
во да, вла сник. 063/449-
798. (234921)

ТРИ ку ће за себ не на 6.5
ари пла ца, 60 + 100 + 50,
37.000 евра. 061/664-39-
26, ста ра Ми са. (234922)

КУ ЋА 60 м2, 2.5 ара, ста ра
Ми са, 16.000 евра.
061/664-39-26. (234922)

КУ ЋА 100 м2 са по моћ ним
објек ти ма, 3 ара, 18.500
евра, ста ра Ми са. 061/664-
39-26. (234922)

КУ ПУ ЈЕМ зе мљу у До ло ву и
око ли ни до ло вач ког ата ра,
на ве чи то и у за куп.
063/728-22-14. (234909)

ПРО ДА ЈЕМ стан, ши ри
цен тар, 57 м2, ста ра град -
ња, ком плет но ре но ви ран.
Вла сник. 063/825-59-15.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни
стан, Ко теж 1, це на 13.000
или ме њам за ма њи у згра -
ди, до II спра та. Тел.
064/438-43-47. (СМС)

СТАН, 39 м2, III спрат, но -
ва Ми са, 16.000 евра.
063/804-07-85. (234922)

ПРО ДА ЈЕМ у цен тру ста но -
ве у за вр шној фа зи.
060/634-01-26. (234209)

ПРО ДА ЈЕМ стан 37 м2, II
спрат, ЦГ, Стре ли ште.
063/890-97-53. (233589)

ПРО ДА ЈЕМ фул сре ђен
стан на Те сли, 52 м2,
27.000 евра. 064/444-42-
90. (234445)

СТА НО ВИ, цен тар, про да ја
но вих укњи же них и у из -
град њи, од 40 до 120 м2,
це на 600-850 евра/м2, са
ПДВ-ом.  063/323-584.
(234515)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, 62 м2, III
спрат. 063/329-340.
(234602)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан 58 м2, V
спрат, Гун ду ли ће ва 5,
27.500. 063/329-340.
(234602)

ЦЕН ТАР, 60 м2, дво со бан,
I, ЦГ, 38.500; 64 м2, дво и -
по со бан, 40.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (234613)

СО ДА РА, 54 м2, дво со бан,
27.000; 68 м2, дво и по со -
бан, 39.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (234613)

ЦЕН ТАР 106 м2, че тво ро -
со бан, I, ЦГ, 65.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(234613)

ТЕ СЛА, 45 м2, дво со бан,
23.500; 54 м2, 28.000;  57
м2, дво и по со бан, 34.000;
70 м2, тро со бан, 35.500.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(234613)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 43 м2,
24.000; 61 м2, дво со бан,
28.000; 59 м2, дво и по со -
бан, 29.000. „Го ца”,
063/899-77-00.(234613)

КО ТЕЖ 2, 50 м2, са ку хи -
њом, 30.000; 74 м2, тро со -
бан, 43.000; 110 м2,
55.000. „Го ца”, 063/899-
77-00. (234613)

КО ТЕЖ 1, 57 м2, IV, ЦГ,
26.500; 61 м2, дво со бан,
31.000. „Го ца”, 063/899-
77-00.(234613)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 57 м2, II,
дво со бан, 30.000. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (234623)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 64 м2, VI,
тро со бан, 32.000. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (234623)

МИ СА, 38 м2, ПР, јед но и -
по со бан, 26.000. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (234623)

ЦЕН ТАР, 60 м2, ПР + I, TA,
42.000, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (234623)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со бан
стан 55 м2, Ста ри Та миш,
14.500 евра. 060/067-73-
33. (234660)

ЈЕД НО И ПО СО БАН, 39 м2,
Те сла, ТА, ме њам за ве ћи,
22.000 евра. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71.
(234673)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, две
те ра се, ква ли тет но, ре но -
ви ран, ЕГ, од мах усе љив .
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (234673)

ДВО И ПО СО БАН, Ко теж,
62 м2, дво стра но ор ијен ти -
сан, 34.000. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71.
(234673)

СТРО ГИ цен тар, пр ви
спрат, дво со бан, две те ра -
се, ТА, иде ал но за кан це -
ла ри ју, ор ди на ци ју, усе љив
од мах. (470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(234673)

ЈЕД НО СО БАН, Со да ра, ЦГ,
ква ли тет но ре но ви ран, од -
мах усе љив, 24.500 евра.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (234673)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ру у
Са мач ком хо те лу, вла сник.
062/880-31-94. (234722)

НО ВА МИ СА, гар со ње ра,
12.000; јед но и по со бан,
24.000, у згра ди, ЦГ. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(2134723)

ТЕ СЛА, дво со бан, 50 м2, II,
TA, те ра са, 28.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(2134723)

СО ДА РА, дво со бан, 58 м2,
ТА, јед но и по со бан, 45 м2,
ЦГ, 26.000. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(2134723)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, 25
м2, ЦГ, 19.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(2134723)

МАР ГИ ТА, но во град ња,
дво со бан, I, ET, 40.000.
(188), „UnaDalli”, 064/255-
87-50. (2134723)

МИ ЛО РА ДО ВИЋ на се ље,
че тво ро со бан, 80 м2,
64.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (2134723)

ПО ЧЕ ТАК Ко те жа, нај леп -
ши дво со бан, 53 м2, III,
35.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64. 
(234726)

РОБ НА ку ћа, дво и по со бан,
63 м2, V, 43.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(234726)

СО ДА РА, 35 м2, јед но со -
бан, IV, ЦГ, те ра се, 18.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (234726)

ЦЕН ТАР, дво со бан, I, 56
м2, 35.000, улич но, ре но ви -
ра но, 37, 22.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(234728)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 58,
ЦГ, 25.000;  Со да ра, јед но -
со бан, ТА, 22.000; Стре ли -
ште, дво со бан, 55, 29.000.
(338), „Јан ко вић”, 348-025.
(234728)

НА ПРО ДА ЈУ, Те сла, 70 м2,
ЦГ, VI спрат. Тел. 064/867-
48-48. (234705)

ПРИ ЛИ КА, стан 58 м2, из
со ци јал ног про гра ма,
16.900, „Ел пис”. 
061/324-40-85. 
(234685)

ПЕН ЗИ О НЕ РИ, ку по про да -
ја ста на са ва шим пло до у -
жит ком, до жи вот но из др -
жа ва ње. „Ел пис”, 061/324-
40-85. (234685)

СО ДА РА, дво со бан, 54 м2,
ЦГ, лифт, 30.000, до го вор.
(661), „Ве сна 2”, 
066/937-00-13. 
(234696)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, VI
спрат, дво со бан, V спрат,
ре но ви ран. (661), „Ве сна
2”, 066/937-00-13.
(234696)

ЦЕН ТАР, 42 м2, нов, по -
вољ но, I спрат, 40 м2,
30.000. (661), „Ве сна 2”,
066/937-00-13. (234696)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, VI
спрат, ЦГ, лифт, V спрат,
дво со бан, 27.000.(661),
„Ве сна 2”, 066/937-00-13.
(234696) 

НОВ тро со бан стан, 64 + 8
м2, но ва Ми са, вла сник.
065/554-69-23. (234777)

ГАР СО ЊЕ РА, 22 м2, ЦГ,
те ра са, по друм, Стре ли -
ште, цен тар, 14.300.
064/635-77-42. (234778)

ЦЕН ТАР, 28 м2, ЦГ, 20.500,
гар со ње ра, Те сла, 37 м2,
ТА, 19.500, јед но и по со бан.
(49), „Му станг”, 062/226-
901, 064/340-37-14.
(234752)

ТЕ СЛА, дво со бан ре но ви -
ран, I, TA, 32.500. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(234752)

КО ТЕЖ 1, 57 м2, II, дво со -
бан, те ра са, дво стран, ЦГ,
32.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. 
(234752)

МИ СА, леп јед но со бан, 37
м2, II, ве ли ка те ра са,
20.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. 
(234752)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра, 28 м2,
ЦГ, III, 20.500. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(234752)

ТЕ СЛА, јед но и по со бан, 37
м2, ТА, V, лифт, 19.000.
(49), „Му станг”, 062/226-
901. (234752)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, но ви јед -
но и по соб ни, I, плин, 700
евра ква драт. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(234752)

СО ДА РА, тро со бан, I, ЦГ,
38.500; тро и по со бан, III,
ЦГ, 42.000. „Лајф”,
061/662-91-48, 317-634.
(234755)

КЕЈ, че тво ро со бан, I, ЦГ,
до го вор, вој не дво и по со -
бан, V, 41.000. „Лајф”,
061/662-91-48, 317-634.
(234755)

ТЕ СЛА, дво со бан, II, TA,
27.000, дво и по со бан,I,  ЦГ,
30.000. „Лајф”, 061/662-
91-48, 317-634. (234755)

НО ВА МИ СА, 58 + 6 м2,
17.000; Стре ли ште,
сређиван, троипособан
48.000. „Лајф”, 061/662-
91-48, 317-634. (234755)

ПРО ДА ЈЕ се стан 84 м2, на
Ко те жу 2, спрат VI.
065/398-98-99. (234759)

ТЕ СЛА, дво со бан, 61 м2, II,
ЦГ, ком плет но сре ђен,
36.000. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(234761)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,
32, ВП, ЦГ, ком плет но сре -
ђен, 24.500. (300), „Ћур -
чић”, 362-816, 063/803-10-
52. (234761)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 72
м2, II, 39.000; 62 м2,
33.000. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(234761)

СО ДА РА, дво и по со бан, 64
м2, I, ЦГ, 37.500. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (234761)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 58 м2,
III, 31.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816, 063/803-10-
52. (234761)

СА МАЧ КИ, ВП, 17 м2, ЦГ,
ком плет ре но ви ран, пре -
леп, 13.300. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(234757)

КО ТЕЖ 2, пре леп јед но и -
по со бан, 52 м2 + Т, I,
36.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (234757)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и по со -
бан, 64 м2 + Т, ЦГ, II, ква -
ли те тан, 39.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(234757)

КО ТЕЖ 2, до бар дво и по со -
бан, 66 м2 + Т, IV, 41.500.
(49), „Му станг”, 069/226-
66-58. (234757)

СО ДА РА, дво со бан, 53 м2,
VII, ПВЦ, до бар, 28.000.
(49), „Му станг”, 
069/226-66-58. 
(234757)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
ком фо ран, 61 м2, 28.500.
(238), „Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. 
(234709)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА
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ТЕ СЛА, че тво ро со бан, 79
м2, 49.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-
15.  (234709)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 57 м2,
27.000. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-15.
(234709)

КО ТЕЖ 1, јед но и по со бан,
45 м2, 27.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-
15.  (234709)

ТЕ СЛА, тро со бан, 63 м2,
42.000. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-15.
(234709)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, сре -
ђен, га ра жа, 69 м2, 46.000.
(238), „Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.  (234709)

КО ТЕЖ 1, дво со бан 61 м2,
III, ЦГ, 33.000, до го вор.
(677),  „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (234675)

ЦЕН ТАР, дво и по со бан, 64
м2, ТА, III, те ра са, 35.000.
(677),  „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.(234675)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,
32 м2 + те ра са, III, ЦГ,
20.000. (677),  „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(234675)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 85
м2, VII, но ви ја град ња,
42.000, до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (234675)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар; тро -
со бан, 69 м2, ВП, но ви ја
град ња, 38.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (234675)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 52
м2, III, ТА, усе љив, 25.000.
(677),  „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (234675)

КО ТЕЖ 2, ду плекс, 84 м2,
те ра са, укњи жен, 35.000,
до го вор. (677),  „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(234675)

ЦЕН ТАР, јед но и по со бан 37
м2, IV, ЕГ, но ви ји, 27.000.
(677),  „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (234675)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво со бан,
ком плет ре но ви ран, 48 м2,
27.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68.  (234836)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но и по со -
бан, 38 м2, ТА, III, 20.700.
(097), „Пер фект”, 064/348-
05-68.  (234836)

ЦЕН ТАР, тро со бан, 90 м2,
те ра са, два мо кра чво ра,
ЦГ. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68.  (234836)

КО ТЕЖ, јед но и по со бан, 45
+ 12 м2, 24.000; јед но и по -
со бан, 45 м2, 26.500. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(234836)

КО ТЕЖ, тро со бан, 71 м2,
39.500; дво со бан, 61 м2,
27.000.  (097), „Пер фект”,
064/348-05-68.  (234458)

НО ВО САД СКА, 50 м2, ви -
со ко при зе мље, ре но ви ран,
30.000 евра. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.  

КО ТЕЖ, јед но и по со бан, 39
м2, 19.000; дво со бан, 61
м2, 27.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(234836)

НО ВО САД СКА, 50 м2, ви -
со ко при зе мље, ре но ви ран,
30.000 евра. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(234836)

КО ТЕЖ, гар со ње ра, 28 м2,
19.500; дво со бан, 56 м2,
36.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68.  (234836)

ТЕ СЛА, тро со бан, 70 м2,
36.000; јед но и по со бан, 38
м2, 21.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(234836)

СО ДА РА, дво со бан, 56 м2,
26.500;  дво и по со бан, 70
м2, 36.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(234836)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво и по со -
бан, 66 м2, пр ви спрат,
25.000 евра. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.  

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 61
м2, 27.000; дво со бан, 46
м2, 23.000 евра; гар со ње ра
21 м2, 13.000 евра. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68. 

МИ СА, јед но со бан, 35 м2,
16.000; јед но и по со бан, 37
м2, 17.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(234836)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и по со -
бан, 69 м2, 38.000; јед но со -
бан, 37 м2, 23.000.(097),
„Пер фект”, 
064/348-05-68.(234836)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Ко те жу 1, ЦГ, вла -
сник. 063/822-87-67.
(234787)

ТЕ СЛА, 80 м2, ЕГ, 3.5 ара,
укњи же на, 42.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (234818)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, од ли чан дво -
со бан, 56 м2, IV, ЦГ, ПВЦ,
две те ра се, сре ђен, 31.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (234818)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 37 м2, ЦГ,
ВПШ, усе љив, 24.000, до -
го вор. (336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(234818)

КО ТЕЖ 1, 48 м2, дво со бан,
ВП, те ра са, ЦГ, усе љив,
27.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(234818)

КО ТЕЖ 2, 70 м2, III, дво и -
по со бан, ЦГ, 40.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (234818)

СО ДА РА, 61 м2, дво и по со -
бан, ком плет сре ђен, усе -
љив, ЦГ, ПВЦ, 37.000, до -
го вор. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. (234818)

ЛА ВА ТОЛ СТО ЈА, ду плекс,
104 м2, но во град ња, ЦГ,
че тво ро со бан, IV, 750
евра/м2. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. 

ШИ РИ цен тар, ду плекс, 85
м2, IV, ЦГ, но ви ја град ња,
68.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. 
(234818)

НО ВО ГРАД ЊА, Ца ра Ла -
за ра, јед но и по со бан, I и III
спрат, од мах усе љи ви,
35.000.  063/274-951. 

НО ВО ГРАД ЊА, Ц. Ла за ра,
тро со бан, 64 м2, III спрат,
од мах усе љив, 46.000.
063/274-951. (234818)

НО ВО ГРАД ЊА, Ца ра Ла -
за ра, тро со бан, 64 м2, II,
од мах усе ља ив, 50.000.
063/274-951. (234818)

КО ТЕЖ 1, јед но и по со бан,
45 м2, ЦГ, V, лифт, 26.000.
(320), „Пре ми ер”, 063/800-
44-30. (234832)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ре, 27
м2, ЦГ, при зе мље, II. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (234832)

СИН ЂЕ ЛИ ЋЕ ВА, Са мач ки,
гар со ње ра, III,  17 м2, ЦГ,
10.000. (320), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (234832)

МАР ГИ ТА, нов дво и по со -
бан, при зе мље, 54 м2, гас,
36.000. (320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30.
(234832)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
ВПР, 56 м2, ЦГ, 25.000.
(320), „Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (234832)

ХИТ НО, Со да ра, дво и по со -
бан, 72 м2, ЦГ, I, до бра
згра да, 40.000. (679),
„Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (234835)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра, ЦГ,
III, 11.500. (679), „Трем
01”, 332-031, 063/836-23-
83. (234835)

СО ДА РА, 83 м2, ЦГ, I, две
те ра се, по треб но ре но ви -
ра ње, 39.000. (679), „Трем
01”, 332-031, 063/836-23-
83. (234835)

ПОТ КРО ВЉЕ, 50 м2, Ар -
хив, Зе ле на пи ја ца, 6.000
евра. 061/114-11-34. 

ЦЕН ТАР, јед но и по со бан,
дво со бан, I, III, IV, ЦГ, ТА.
(320), „Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (234887)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, I
спрат, Ра до ва згра да, од -
ли чан, про да јем. 063/372-
124. (234881)

ПРО ДА ЈЕМ  стан, 55 м2,
гре ја ње, ин тер фон, те ле -
фон. Тел. 064/003-74-80. 

ЦЕН ТАР, тро со бан стан, 83
м2, ЦГ, V спрат, 44.000.
063/466-347. (234882)

КО ТЕЖ, гар со ње ра, 25 м2,
II, по вољ но, 16.500 евра.
(242), „Кварт”, 346-392,
064/125-62-67. (234884)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,
37 м2, ВП, 24.000 евра.
(242), „Кварт”, 346-392,
064/125-62-67. (234884)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 56 м2,
IV, 29.000 евра. (242),
„Кварт”, 346-392,
064/2125-62-67. (234884)

СТАН, 45 м2, Ки кинд ска,
IV спрат, Ко теж 2.
063/272-152. (234910)

ПОТ ПУ НО ре но ви ран стан,
бли зи на Хо те ла „Та миш”,
37 м2, при зе мље, ТА.
064/829-29-02. (234892)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Со да ра,
54 м2, ЦГ, V спрат, усе љив.
Тел. 064/824-17-13.
(234860)

СТАН у ку ћи, I спрат, 55
м2, не тре ба ула га ње, хит -
но. 063/708-27-75.
(234902)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 62 м2, пот пу -
но сре ђен, пар но, лифт,
вла сник. 064/260-05-34.
(234934)

ТРО СО БАН, цен тар, 78 м2,
40.000. „Мил ка М”,
063/744-28-66. (4698)

ДВО СО БАН до ули це, 7, ју -
ли, 11.000; Д. Град 10.000.
„Мил ка М”, 063/744-28-66.
(234934)

ЦЕН ТАР, нов, I, 40, те ра са,
укњи жен, 31.000; гар со ње -
ра, I, са мо 11.500.  „Мил ка
М”, 063/744-28-66. (2349)

ГАР СО ЊЕ РА, фул, но ва,
укњи же на, те ра са, ком -
плет но на ме ште на, вре ди.
„Мил ка М”, 063/744-28-66. 

ЈЕД НО СО БАН, Те сла, ВП,
43, са мо 23.000; цен тар, I,
34, од ли чан, 28.000. „Мил -
ка М”, 063/744-28-66.
(234934)

ДВО СО БАН, Ко теж 2, М.
Пи ја де, пре леп, 39.000;
Стре ли ште, VII, 21.000.
„Мил ка М”, 063/744-28-66.
(234934)

ДВО И ПО СО БАН, Ко теж 1,
Осло бо ђе ња, 35.000; Мар -
ги та, ВП, нов, 40.000.
„Мил ка М”, 063/744-28-66.
(234934)

СТАНОВИ

ПОНУДА
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КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и ку ће,
аген ци ја „Кров”, 060/683-
10-64. (234726)

ПО ТРЕ БАН јед но со бан
стан у згра ди за адап та ци -
ју. Ис пла та од мах.
061/172-31-93. (234675)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и ку ће
на свим ло ка ци ја ма, ис пла -
та од мах. (679), „Трем 01”,
332-031, 063/836-23-83.
(234835)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве, ку ће
на свим ло ка ци ја ма. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (234832)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед но -
со бан стан са гре ја њем на
Ми си. 064/214-41-79.
(234579)

СТАН за из да ва ње на Те -
сли, ма њи, у ку ћи. Тел.
063/849-94-07. (234577)

У СА МАЧ КОМ из да јем на -
ме ште ну гар со ње ру, за по -
сле ном сам цу, 80 евра.
062/361-676. (234551)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на -
ме штен стан на Ми си.
063/253-466, 013/370-864.
(234591)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан не на -
ме штен стан на Те сли.
069/251-75-57. (234595)

САМ ЦУ со бу из да јем, у
цен тру гра да, мо гу ће ку ва -
ње. 065/416-49-78,
062/377-345. (234588)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру на Те сли. 064/231-
58-40, 066/506-66-66.
(234620)

МАР ГИ ТА, дво ри шни стан

око 50 м2, за из да ва ње,

пра зан. 

Тел. 061/272-01-87.

(234606)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан јед но со -

бан стан на Со да ри. Тел.

062/873-62-98. 

(234647)

ГАР СО ЊЕ РА, 36 м2, Ко -

теж, по лу на ме ште на, ЦГ,

ка блов ска, ин тер нет.

064/189-50-99. 

(234638)

НА МЕ ШТЕ НА со ба са упо -

тре бом опре мље не ку хи ње

и ку па ти ла. Цен тар, ТА, ка -

блов ска, ин тер нет.

064/129-76-04. (234632)

КО ТЕЖ 2, на ду же, дво со -

бан, де ли мич но на ме штен,

III спрат. Тел. 311-647,

063/803-12-36. (234506)

ОЗБИЉ НОЈ по ро ди ци по -

тре бан дво со бан, тро со бан

стан на Те сли, хит но.

063/177-83-02. 

(234828)

СО ДА РА, пра зан јед но и по -
со бан, згра да, ЦГ, те ле фон,
ин тер фон, на ду же.
064/120-77-30. (234787)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан,
но во град ња, 56 м2, ЦГ.
060/064-43-53. (234781)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру на
Ко те жу 2. 063/196-49-43. 

ДВО СО БАН ком фо ран, на -
ме штен, ТА гре ја ње, ка -
блов ска, Со да ра, Вар дар -
ска ули ца. 060/130-34-54.
(234767)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан на
Те сли. 063/286-110,
013/236-72-85. 
(234738)

НА МЕ ШТЕН јед но со бан
стан, ТА, код Хо те ла „Та -
миш”, 70 евра. 
064/122-48-07. 
(234731)

ПО ВОЉ НО из да јем 
ма њи на ме штен стан, 
ужи цен тар. 
063/810-92-39. 
(234843)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан,
ком плет но на ме штен, Те -
сла, бли зу „Ави ва”.
062/600-365, 064/482-18-
14. (2348449

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан
стан, на ме штен, гар со ње -
ра, сам цу, на ме ште но.
Цен тар, по вољ но. 061/131-
79-04. (2347249

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан,
цен тар, ТА, вре ди ви де ти
лич но. 063/734-82-31.
(234689)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по со бан на -
ме штен стан на Ко те жу 1.
063/865-27-89. 
(234692)

ПО СЛОВ НА згра да  са ма -
га цин ским и про из вод ним
про сто ром, хит но, по вољ -
но. 062/105-20-12.
(234815)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру на Ко те жу 2.
066/342-242. (234873)
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ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан
на ме штен дво ри шни стан и
гар со ње ру, гре ја ње. Стре -
ли ште. 362-406, 064/218-
83-45. (234874)

НА МЕ ШТЕН стан, 38 м2,
Ко теж 2, 130 евра. Оли ве -
ра, 060/535-33-57.
(234879)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан,
Ко теж, пр ви спрат, Вр шач -
ка ули ца, од ли чан.
063/372-124. 
(234881)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру на Те -
сли код пи ја це. 064/163-
56-08. (234869)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на -
ме штен стан са фик сним
те ле фо ном, као и гре ја њем
на ТА пећ, на ду жи пе ри од.
063/295-935, Ули ца Мо ше
Пи ја де 1/а. 
(234870)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, мо же и за
ло кал, 35 м2. Ца ра Ду ша на
38. 062/886-56-02, 351-
477. (234903)

ИЗ ДА ЈЕМ стан јед но со бан,
на ме штен, ТА пећ гре ја ње.
064/422-08-25, 
013/370-534. 
(234898)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру у Са -
мач ком. 064/351-18-78.
(234838)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан стан у
но ви јој ку ћи. 064/130-36-
02. (234917)

ИЗ ДА ЈЕМ стан. 060/462-
13-01. (234917)

СО ДА РА, Мак си, 58, лифт,
ЦГ, де по зит, на ме штен, 150
евра. 064/320-05-42.
(234926)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан
стан, Ко теж 2, цен тра л но
гре ја ње, 100 евра.
064/053-08-25. (234929)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код ула за
у Зе ле ну пи ја цу. 060/351-
03-56. (234869)

ПРО ДА ЈЕМ ки оск бр зе
хра не на Ау то бу ској.
064/188-55-61. (234914)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен тру
гра да, Вој во де Ра до ми ра
Пут ни ка 21. 063/891-05-
58. (2347999)

ИЗ ДА ЈЕ се по слов ни про -
стор 40 + 10 м2,  Син ђе ли -
ће ва 35. 064/217-48-56. 

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ ло -
кал на Зе ле ној пи ја ци.
061/200-73-09. (234719)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код Ау то -
бу ске ста ни це 23 м2, по го -
дан за аген ци ју, адво ка та.
352-105. (234713)

ЛО КАЛ из да јем 230 + 50
м2, Ка ча ре во, 150 м од
цен тра, за све на ме не +
тро со бан стан. 066/601-27-
99, 062/379-258. (234682)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, цен тар,
тре нут но са лон ле по те, на
ис тој ло ка ци ји и на ме штен
стан. 063/734-83-21.
(234689)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на Зе ле ној
пи ја ци и на Стре ли шту.
064/404-91-49. (234693)

ИЗ ДА ЈЕ се ло кал 100 м2 у
АЦ „Зве зда” и кан це ла риј -
ски про стор. Сте ва на Шу -
пљик ца 88. 063/278-250.
(234680)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 15 м2 и
кан це ла ри ју 25 вкм, Вој во -
де Пут ни ка 29. 063/278-
250. (234680)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор 52 м2, ТЦ Змај Јо ви на
2. Тел. 060/562-62-96.
(233970)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ ло -
кал, Тр жни цен тар код Су -
да, 15 м2. 069/663-773.
(234003)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ло кал
у стро гом цен тру, 50 м2, 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 ло кал на Стре ли -
шту. 064/959-98-83.
(234312)

ТЕ СЛА, ло ка ли за из да ва -
ње, 33 и 15 м2. Тел.
061/153-34-32. (234604)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 40 м2 у
цен тру, по вољ но. 064/850-
70-69. (234619)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2, у
цен тру, те ле фон, ро ло ре -
шет ке. 063/622-209.
(234688)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 45 м2, у
цен тру Пан че ва. 060/333-
52-60. (234653)

ПО СЛОВ НА згра да са ма -
га цин ским и про из вод ним
про сто ром, хит но, по вољ -
но. 062/105-20-12.
(234815)

ЛО КАЛ, Ко теж, I, нов, 41
м2, 32.000.  (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(234723)

80 КВМ, Дом омла ди не –
Мак си, 15.000 евра.
061/114-11-34. (234885)

ЛО КАЛ код Ау то бу ске ста -
ни це, пи ја це, из да јем, 15 –
100 м2, све на ме не.
063/372-124. (234881)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор 450 м2. 060/312-90-
00. (234901)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ну згра -
ду 1.700 м2 на 10 ари пла -
ца, мо же за ме на. 060/312-
90-00. (234901)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен тру
29 м2. 060/043-52-98.
(2349019

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Сте ва на
Шу пљик ца на глав ном пу -
ту. 064/370-79-47.
(234904)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла, цен -
тар, по вољ но и про да јем
две ТА пе ћи. 064/283-48-
35. (234924)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на Зе ле ној
пи ја ци, 22 м2. 063/858-86-
97, 013/341-697. (234927)

ПО ТРЕ БАН мон тер за то -
тал ТВ. 064/812-66-91.
(СМС)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца
пе ри о ни ци „Пи о нир”.
069/108-06-54. (234387)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
пре храм бе ну про дав ни цу.
060/661-11-07, Љи ља.
(234608)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца ка -
феу „Па ци фи ко”. Б. Јо ва -
но вић 9, до ћи лич но.
(234612)

НО ВО О ТВО РЕ НОМ фаст
фу ду на Стре ли шту по -
треб на рад ни ца. 060/510-
52-90. (234631)

НА ПРО ДА ЈУ про дав ни ца
здра ве хра не, по вољ но, у
ра ду. 062/658-100. (2346)

ПО ТРЕБ НЕ де вој ке за рад
у кол цен тру, зва ти рад ним
да ном од 10 до 16 са ти.
064/645-30-95. (234857)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦИ по треб -
ни рад ни ци за пра ње во зи -
ла и те пи ха, ис ку сни.
063/809-34-18. (234849)

ПО ТРЕ БАН пе кар и ста ри -
ји во зач са ис ку ством.
064/120-09-42. (234811)

ПО ТРЕБ НА ка сир ка за рад
у ме са ри. 063/362-427.
(234791)

„ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ”, по -
треб не рад ни це за рад на
ро шти љу, ло кал у цен тру.
063/834-88-10. (234741)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у пе -
ка ри и пе кар за бе ло пе ци -
во. 064/403-51-32.
(234681)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „Ба ден-Ба ден”
по треб на ку ва ри ца.
063/249-482. (234890)

КУ ВАР по тре бан ре сто ра -
ну. 060/024-05-73.
(234920)

МО ЛЕР СКО-ГИП СА РА СКИ
ра до ви. Мај сто ри из Ко ва -
чи це. 060/066-08-60.
(СМС)

АЛУ ПВЦ сер вис, уград ња,
про из вод ња свих вр ста
про зо ра и вра та. 063/843-
34-56. 

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)

МА СА ЖА ре лакс. Ни на и
Ла на. 061/224-50-39.
(234625)

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)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са ње,
шпа лет не про зо ри, вра та,
ре но ви ра ње, кро во ви, бе -
то ни ра ње. По вољ но.
063/865-80-49. (234379)

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. (234366)

СТУ ДЕНТ КИ ЊА да је ча со -
ве не мач ког је зи ка уче ни -
ци ма. 066/425-193.
(234565)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ро лет -
не, ко мар ни ци, тра ка сте
за ве се, ве не ци ја не ри, угра -
ђу јем/по пра вљам.
063/882-25-09. (234570)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи зи ка,
хе ми ја, ме ха ни ка, ча со ви.
Тел. 251-19-81, 063/852-
22-43. (234589)

РЕ ЖЕ МО во ће. 064/330-
89-91, 064/380-58-59.
(234590)

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.
(234593)
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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. (234594)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР ра ди но ве
ин ста ла ци је, по прав ка ста -
ре, бој ле ре и оста ле по -
прав ке. 060/521-93-40.
(234608)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ро лет -
не, ве не ци ја не ри, ко мар -
ни ци, угра ђу јем, по пра -
вљам, гурт не. 064/181-25-
00. (234610)

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. (234645)

МЕ ЊАМ пе ле не, не по крет -
ним осо бама, ра дим по ку -
ћи. Ве сна. Тел. 062/109-58-
16. (234672)

НУ ДИМ по моћ по крет ним,
по лу по крет ним осо ба ма,
не га, ку ва ње, спре ма ње
ста но ва. 061/683-09-29.
(234649)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске
услу ге. Алек сан дар.
013/351-073, 064/157-20-
03. (234651)

ПАР КЕТ и ла ми нат, по -
став ка, хо бло ва ње и ла ки -
ра ње. 061/314-90-18, 601-
892. (234650)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста ти сти -
ка, фи зи ка, ин фор ма ти ка,
мо гућ ност ме сеч ног пла ћа -
ња, про фе сор. Цен тар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (234832)

ПСИ ХО ЛОГ, са ве то ва ње,
раз го вор, пси хо те ра пи ја,
ди јаг но сти ка, аме рич ки
сер ти фи ка ти. Тел.
061/198-32-32. (234813)

НЕ ГА ста рих и бо ле сних:
те ра пи је, пре ви ја ње, ка те -
те ри, ме ди цин ске се стре са
ис ку ством. 060/067-61-05.
(234822)

ОЗБИЉ НА же на тра жи по -
сао: одр жа ва ње до ма ћин -
ства, чу ва ње де це, мо же
пре по ру ка. 
064/129-97-24. 
(234825)

МЕ ДИ ЦИН СКИ пе ди кир
(ура сли нок ти, кур је очи),
те ра пе ут ска, естет ска ма -
са жа, то тал на, пар ци јал на.
061/308-95-86. (234823)

УГРА ЂУ ЈЕМ ви део над зор у
стам бе ним и по слов ним
објек ти ма. 064/134-30-18.
(234802)

СРП СКИ је зик, при ват ни
ча со ви, при јем ни, ис пи ти,
про фе сор са ис ку ством.
063/115-38-50. (2347929)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз ра сти -
ма, до ла зим, јеф ти но, 22
го ди не ис ку ства. 013/251-
78-97, 063/782-51-48.
(234783)

ПРО ФЕ СОР кла ви ра, ру ска
шко ла, да је ча со ве за све
уз ра сте. 064/468-09-02.
(2347829)

АДАП ТА ЦИ ЈЕ ста но ва, зи -
да мо, ра ди мо кро во ве, фа -
са де. 064/206-50-91.
(2347759

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, ре но -
ви ра ње ку па ти ла, сла ви не,
по прав ке, од гу ше ње ка на -
ли за ци је од мах. 063/269-
173. (234720)

ЧА СО ВИ, осно ве елек тро -
тех ни ке, про фе сор са ис -
ку ством. 062/801-97-58.
(234747)

РА ДИ МО све фи зич ке по -
сло ве: ру ше ња, раз би ја ње
бе то на, ис ко пи, уто ва ри,
од но ше ње ства ри, итд.
064/122-69-78. (234760)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла, кр че ње
пла це ва, ру ше ња ку ћа, зи -
до ва, од но ше ње не по треб -
них ства ри. 060/035-47-40.
(234760)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕ РИ: 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. (234818)

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. 
(234894)

ПО ПРАВ КА. Сто ла ри ја,
бра ва ри ја, са ни та ри је,
мон та жа бој ле ра, шпо ре та,
гре ја ча. Сло бо дан.
063/865-80-74. 
(234886)

ДЕ ФЕК ТО ЛОГ ра ди са де -
цом са смет ња ма у раз во ју.
Оли ве ра, 060/535-33-57.
(234879)

ПО ПРАВ КА бе ле тех ни ке,
веш-ма ши не, за мр зи ва чи,
су до-ма ши не... Овла шће ни
сер вис „Фри го-Пе ђа”.
063/771-24-16, 
013/301-300. 
(234880)

ЧА СО ВИ ма те ма ти ке,
основ ци и сред њо школ ци.
066/006-584, ФБ: prva po-
moc-matematika. (234862)

НЕ МАЧ КИ, ча со ви свим
уз ра сти ма. Пре во ди, си гу -
ран успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04. (234936)

ЛЕ ГА ЛИ ЗА ЦИ ЈА, из ра да
про је ка та. 064/131-98-75. 

ПО ПРА ВЉА МО-УГРА ЂУ ЈЕ -
МО ПВЦ АЛ сто ла ри ју, ко -
мар ни ци, ро лет не, си гур -
но сна вра та, ста кло ре зач ке
услу ге. 060/545-34-04. 

СЕ ЧЕ ЊЕ и оба ра ње др ве -
ћа, ко ше ње, кр че ње, ва ђе -
ње па ње ва, фре зи ра ње.
064/196-17-32. (234912)

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. (234925)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац,
од воз шу та ма лим и ве ли -
ким ки пе ром. 064/664-85-
31, 013/342-338. (СМС)

„ДЕ ТЕ ЛИ НА Д” пру жа све
вр сте по мо ћи у ку ћи.
069/252-44-81. (СМС)

АГЕН ЦИ ЈА „Де те ли на Д”
пру жа све вр сте по мо ћи у
ку ћи. 069/252-44-81.
(СМС)

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. 

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. (234639) 

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 1.000 ди -
на ра, град ска, по пуст ван -
град ске, рад ни ци. 064/482-
65-53. (233272)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге ро -
бе. Пан че во-да ље, це на до -
го вор. 013/366-843,
063/193-22-29. 

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва и ка ље -
вих пе ћи. 063/155-85-95.
(233572)

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-bo-
ris.ser.rs. (234698)

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. 
(234698)

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. (234698)

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-bo-
ris.ser.rs.  (234698)

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. (234698)

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.
(234698)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу -
ше ње су до пе ре, ку па ти ла,
адап та ци је, по прав ке, за -
ме не. 013/331-657,
063/777-18-21, 
064/495-77-59. 
(234353)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе,
мо гућ ност хлад ња че. Џа ја.
065/403-58-43. 
(234576)

СКЛА ПА ЊЕ и из ра да на -
ме шта ја по ме ри, ме ди ја -
пан, уни вер, др во.
060/347-84-00. 
(234578)

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. 

СЕР ВИС те ле ви зо ра, про -
да ја по лов них, елек три чар,
ау то е лек три чар, мо бил них
те ле фо на, ау то-ра ди ја. 
Де јан, 063/800-01-96.
(234597)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу -
ше ње ку па ти ла и ка на ли за -
ци је, во до вод не адап та ци -
је, за ме на вир бли, ба те ри -
ја, вен ти ла и са ни та ри ја,
све за во ду, 0-24, пен зи о -
не ри ма екс тра по пуст, до -
ла зим од мах. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/631-
51-41. (234611)

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. (234626)

ПО ЛИ РАМ фа ро ве, фа -
брич ко ста ње. Пан че во,
Рад нич ка 1-а. 063/240-
591. (2134840)

ИС ПРА ВЉАМ алу-фел не.
Пан че во, Рад нич ка 1-а.
063/240-591. (2134840)

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. (234819)

ЗИ ДА МО ку ће од те ме ља
до кро ва. 
www.pangradjevina.rs
064/206-50-91. (234775)

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. 
(234776)

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе ром,
огрев ни ма те ри јал, од воз
шу та, шо дер, пе сак.
063/822-97-26. (234763)

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.
(234771)

МОН ТИ РА ЊЕ ТВ ан те на,
по прав ка сет топ бок са,
ри си ве ра, те ле ви зо ра, да -
љи на ца за цен трал ну.
063/800-01-96. (234717)

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.
(234688)

РО ЈАЛ МГ, ро лет не, ко ма -
р 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. 
(234683)

БАЛ ТО КАД ка да, об но ва
гла зу ре, пла сти фи ци ра ње,
28 го ди на с ва ма, га ран ци -
ја. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (234899)

МО МАК 29 го ди на, 
дис кре тан, тра жим да му
ра ди дру же ња. 
063/ 805-02-97.  (СМС)

ПО ТРЕБ НА же на за по моћ
у ста ну сла бо по крет ној
осо би. 064/069-14-11.
(234585)

ТРА ЖИМ оче ви ца до га ђа ја
вер бал ног кон флик та 20.
ју ла 2016, око 9.30, на Зе -
ле ној пи ја ци. 063/773-74-
15. (234615)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћом
ле ги ти ма ци ју иза ту од
АТП-а на име Је ли ца Ћи -
рић. (234772)

ДО БРО си ту и ра ном пен зи -
о не ру по треб на го спо ђа  за
дру же ње уз обо стра но за -
до вољ ство. 060/037-31-81.
(234701)

ПО ТРЕБ НА же на за по моћ
у спре ма њу је ла и ла ко чи -
шће ње ста на. По жељ но са
но ве Ми се. 064/123-16-60.
(234872)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман на
Зла ти бо ру, цен тар, но во,
ка блов ска, пар кинг.
063/759-98-77. (234439)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 19Петак, 3. фебруар 2017.
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30. ја ну а ра 2017. го ди не, у 68. го ди ни за у -

век нас је на пу стио наш дра ги

РА ДО СЛАВ СТО ЈА НО ВИЋ
Са хра на ће би ти оба вље на 2. фе бру а ра, у
13 са ти, на Но вом гро бљу.

Има ти те бе по ред нас је пред ста вља ло
огром ну  сре ћу, а твој од ла зак је оста вио
ве чи ту ту гу и пра зни ну ко ју ни шта не мо -
же ис пу ни ти.

За у век с то бом тво ји нај ми ли ји: су пру га
ГО РИ ЦА, син ДА ВОР и ћер ка ДА НИ ЈЕ ЛА

с по ро ди цом

(86/234749)

По след њи по здрав дра гом зе ту

РА ДО СЛА ВУ СТО ЈА НО ВИ ЋУ

од по ро ди ца ЈО ВА НО ВИЋ и БРА ТИЋ

(87/234749)

По след њи по здрав 

ДРА ГИ ЊИ ШТАМ ПИЋ
1938 – 31. I 2017.

од СИ НИ ШЕ и ВЕ РЕ

(109/234806)

По след њи по здрав дра гој

ДРА ГИ ЊИ ШТАМ ПИЋ

Ње не: ФА НИ и ЛИ ДИ ЈА с по ро ди ца ма
(110/234807)

По след њи по здрав дра гој

ДРА ГИ ЊИ ШТАМ ПИЋ

од ње них: КЕ КЕ, ДУ ШКА, НА ТЕ, НЕ БЕ, 

МИ ЛО ША и НЕ МА ЊЕ
(111/234806)

Де ди

ЉУ БИН КУ

Увек ће мо се се ћа ти тво је до бро те и за у век оста -

јеш у на шем се ћа њу.

Уну ке АНА СА РА и РЕ БЕ КА
(46/234665)

По след њи по здрав

БРА ДИ

од ДАР КА, НЕ БОЈ ШЕ 

и НИ КО ЛЕ

(112/234810)

На шем дра гом

РА ДЕ ТУ 

СТО ЈА НО ВИ ЋУ

по след њи по здрав 

од ком ши ја у Јо ва на

Ра ји ћа 15

(122/234830)

По след њи по здрав при ја те љу, ко ле ги и дру гу

РА ДЕ ТУ

Дру штво пче ла ра – по дру жни ца Пан че во

(128/234848)

С не из ре ци вом ту гом и

бо лом у ср цу опра шта -

мо се од во ље ног бра та,

шу ра ка и уја ка

РА ДО СЛА ВА 

СТО ЈА НО ВИ ЋА

Увек ће би ти у ср ци ма

се стре ВЕ РЕ, зе та 

ДРА ГО СЛА ВА 

и се стри ћа АЦЕ 

и ВЛА ДЕ с по ро ди ца ма

(130/234854)

По след њи по здрав

ДРА ГИ ЊИ 

ШТАМ ПИЋ
од по ро ди це МА ТО ВИЋ

(132/234856)

По след њи по здрав при -

ја те љу

РА ДЕ ТУ

од МИ ЋЕ и АН КИ ЦЕ

(142/234875)

По след њи по здрав свом

ЋА КИ

од ње го ве ЦОЈ КЕ с по ро ди цом

(143/234875)

По след њи по здрав дра -

гом

ЈА НО ШУ 

ПА ЛА ТИ НУ ШУ

1954–2017.

Су пру га БО ЖА НА, 

си но ви АЛЕК САН ДАР 

и ЈА НОШ са су пру гом

ДИ ЈА НОМ, уну ци 

ЈО ВАН и ЛУ КА 

и мај ка ЕВА

(154/234911)

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 кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 25. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о до но ше њу ре ше ња о да ва њу са гла сно сти 

на Сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

Над ле жни ор ган оба ве шта ва јав ност да је 25. 01.

2017. го ди не до не то Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на

Сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ПРО -

ЈЕК ТА Ре кон струк ци ја ФЦЦ по стро је ња ра ди от кла -

ња ња уских гр ла при ра ду ка па ци те том 1400t/dan и

1600t/dan (у лет њем пе ри о ду), у Бло ку 6 у скло пу

РНП, но си о ца про јек та НИС а.д. Но ви Сад Блок Пре -

ра да, ули ца На род ног фрон та бр. 12.

Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти је до не то на осно ву

пред ло га од лу ке ко ји је са став ни део Из ве шта ја Тех -

нич ке ко ми си је као и уви дом у до ста вље ну до ку мен -

та ци ју, ко јом је кон ста то ва но да пред мет ни про је кат

сво јом ре а ли за ци јом не ће има ти не га тив них ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну уко ли ко се ис по шту ју про пи са не

ме ре за шти те.

Ра ди за шти те чи ни о ца жи вот не сре ди не, но си лац

про јек та је ду жан да обез бе ди усло ве и спро ве де ме ре

де фи ни са не по гла вљем 8.0 Сту ди је о про це ни ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну, као и да обез бе ди из вр ша ва ње

про гра ма пра ће ња ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, пред -

ви ђе ног по гла вљем 9.0 Сту ди је о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну.

Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на сту ди ју о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну је ко нач но у управ ном

по ступ ку. Про тив овог ре ше ња се мо же по кре ну ти

управ ни спор пред Управ ним су дом у Бе о гра ду у ро ку

од 30 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња.

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не , на осно ву чла на 25. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о до но ше њу ре ше ња о  да ва њу са гла сно сти 

на Сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

Над ле жни ор ган оба ве шта ва јав ност да је 31. 01.

2017. го ди не  до не то Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на

Сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ПРО -

ЈЕК ТА Адап та ци ја си сте ма гре ја ња при род ног га са S-

9900, S-9950 и ре гу ла ци ја про то ка при род ног га са на

S-9900, у Бло ку 9, у скло пу Ра фи не ри је наф те Пан че -

во, но си о ца про јек та НИС а. д. Но ви Сад Блок Пре ра -

да, ули ца На род ног фрон та бр. 12.

Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти је до не то на осно ву

пред ло га од лу ке ко ји је са став ни део Из ве шта ја Тех -

нич ке ко ми си је као и уви дом у до ста вље ну до ку мен -

та ци ју, ко јом је кон ста то ва но да пред мет ни про је кат

сво јом ре а ли за ци јом не ће има ти не га тив них ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну уко ли ко се ис по шту ју про пи са не

ме ре за шти те.

Ра ди за шти те чи ни о ца жи вот не сре ди не, но си лац

про јек та је ду жан да обез бе ди усло ве и спро ве де ме ре

де фи ни са не по гла вљем 8.0 Сту ди је о про це ни ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну, као и да обез бе ди из вр ша ва ње

про гра ма пра ће ња ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, пред -

ви ђе ног по гла вљем 9.0 Сту ди је о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну.

Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на сту ди ју о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну је ко нач но у управ ном

по ступ ку. Про тив овог ре ше ња се мо же по кре ну ти

управ ни спор пред Управ ним су дом у Бе о гра ду у ро ку

од 30 да на,од  да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња.

ALMEX d.o.o. raspisuje konkurs za sledeće radno

mesto:

MAGACIONERE

Uslovi:

· Minimum III stepen stručne spreme (mašinske,

elektro ili poljoprivredne škole)

· Osnovni nivo rada na računaru
· Posedovanje vozačke dozvole B kategorije

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 10. 02. 2017.
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30. ја ну а ра 2017. го ди не

пре ми ну ла је на ша

ВЕ РА МАСЛ
1934–2017.

С љу ба вљу 

и по што ва њем 

син ДЕ ЈАН, уну ци 

ДА ВИД, ФИ ЛИП, 

МА РИ НА и ДУ ШАН 

и се стри чи на ЛИ ДИ ЈА

(105/234800)

По след њи по здрав дра гој
се стри

РА ДО ВАН КИ
од бра та ПЕ РЕ 

с по ро ди цом
(106/234802)

РА ДО ВАН КА СТА НОЈ КОВ СКИ
рођ. Пу тић

1954–2017.

Кад си зве зда се ле на ша, нек си ме ђу зве зди ца -

ма. Ме ђу сво јим се ле на ша, ме ђу сво јим се стри -

ца ма.

Во ле те тво је се стре НА ДА и ЈО ВАН КА 

и њи хо ви ЗО РАН, ДУ ЛЕ, ЈЕ ЛЕ НА, НИ КО ЛА, 

СА ЊА, ВО ЈА, МИ ЛИ ЦА и ЕР ВИН
(107/234803)

31. ја ну а ра 2017. за у век нас је на пу сти ла

на ша дра га

РА ДО ВАН КА 
СТА НОЈ КОВ СКИ
16. VIII 1954 – 31. I 2017.

Хва ла ти за не се бич ну бри жност и љу бав
ко ју си нам по да ри ла.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Тво ја де ца ИВА НА, НЕ ША и ЈА СМИ НА,
уну ци УНА, НЕ ВЕ НА, ВУК, ЕЛЕ О НО РА 

и ЈО ВАН, сна ја МА РИ ЈА
и зетови МЕ ТЈУ и БОЈАН

(108/234802)

Во ље ном су пру гу, мом

ЉУ БИН КУ

За у век ћеш оста ти у мо јој ду ши и ср цу.

Хва ла за про ве де не го ди не с то бом.

Тво ја, са мо тво ја до гро ба ЈА НА
(45/2346659

Дра гом оцу и све кру

ЉУ БИН КУ СИ МИ ЋУ

Увек ће мо би ти по но сни што си био део на ше

по ро ди це.

По чи вај у ми ру.

Син СЛО БО ДАН и сна ја РЕ НА ТА
(47/234665)

ЉУ БИН КО 

СИ МИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји 

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИ ЋИ

(48/234665)

С бо лом и ту гом опра -

шта мо се од на шег 

ЉУ БЕ

ТО МА, ЈО ВАН КА 

и ВЛА ДА

(39/234648)

Ду бо ко смо по тре се ни

тво јим из не над ним од -

ла ском, дра га

РА ДО ВАН КА

СТА НОЈ КОВ СКИ

рођ. Пу тић

По чи вај у ми ру.

Брат ЈО ВАН ПУ ТИЋ 

с по ро ди цом

(127/234847)

У уто рак, 31. ја ну а ра 2017, на Но вом гро -

бљу у Пан че ву опро сти ли смо се од на ше

во ље не

МИР ЈА НЕ СРЕ ТЕ НО ВИЋ
1949–2017.

Не. Ти ни си оти шла ан ђе ле наш.

Ти си у на шим ср ци ма и ту оста јеш.

Не у те шни су пруг СЛО БО ДАН и ћер ка

СТА НИ СЛА ВА

(135/234863)

МИР ЈА НА 

СРЕ ТЕ НО ВИЋ
Мај ко мо ја,

Сва шта смо за јед но кроз жи вот про шле,

и ле пе и ру жне тре нут ке.

Ре ша ва ле сва ки про блем ко ји смо има ле.

Тво ју до бро ту и ве ли ко ср це с љу ба вљу 

и с по но сом чу ва ћу од за бо ра ва.

Хва ла ти за све што си учи ни ла за ме не, 

жи вот си ми по све ти ла.

Би ла си ве ли ки бо рац и та кву ћу те веч но

пам ти ти.

Ја ћу се бо ри ти и би ти још ја ча,

као што си ме на у чи ла.

Ни ка да те не ћу из не ве ри ти.

Во лим те бес крај но.

По чи вај у ми ру и не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ја ДУ ДА

(136/234863

По след њи по здрав мај -

ци, ба би и све кр ви

МА РИ ЈИ 

МИР КО ВИЋ

пре ми ну лој 31. ја ну а ра

2017, у 98. го ди ни.

Си но ви ДАР КО 

и МИ ША, сна је 

ДО БРИ ЛА и СТАН КА,

уну ци ДАР КО, 

МАР ЈА НА, КО СТА 

и БИ ЉА НА, пра у ну ци,

чу ку ну ну ци и оста ла

род би на

(137/234865)

По след њи по здрав се -

стри

МИ РИ 

СРЕ ТЕ НО ВИЋ

од ДРА ГИ ЦЕ, 

ПРО ДА НЕ и НА ДЕ 

с по ро ди ца ма

(140/234868)

По след њи по здрав

МИ РИ

Брат ПЕ РА 

с по ро ди цом

(144/234877)

По след њи по здрав се -

стри

МИР ЈА НИ 

СРЕ ТЕ НО ВИЋ

од РАД МИ ЛЕ 

с по ро ди цом

(145/2348839)

30. ја ну а ра 2017. го ди не, у 78. го ди ни, пре ми нуо је наш во ље ни

отац

ЖАР КО ПРО ДА НОВ
1939–2017.

Ис пра ћај је оба вљен 2. фе бру а ра 2017. на Но вом гро бљу у Пан че -

ву. Хва ла ти за сву љу бав и по др шку ко ју си нам да вао.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: ћер ка СА ЊА и син ЗО РАН са су пру жни ци ма 

и уну ци НЕ МА ЊА, СР ЂАН, ТАЉ ЈА НА, МИ РО СЛА ВА, 

МА ША и СТЕ ФАН

(139/234867)

ЖАР КО ПРО ДА НОВ
1939–2017.

Ку ме и при ја те љу дра ги, тво ја ду ша је на шла

мир. 

Во ли мо те за у век.

ЂОР ЂЕ и СНЕ ЖА НА ДРА ГАН
(115/2134817)

Ту жна сам због смр ти мог бра та

ЖАР КА ПРО ДА НО ВА

пре ми ну лог 30. ја ну а ра 2017, у 78. го ди ни.

По чи вај у ми ру дра ги бра те.

Се стра КА ТИ ЦА РЕ ЉИН
(138/234867)

ЖА РЕ ПРО ДА НОВ
По след њи по здрав зе ту

од по ро ди ца 

МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ 

и ХА ЛУ ПА

(133/234859)

По след њи по здрав де -

ве ру

БРАН КУ 

ДРАК ША НУ

Сна ја ЦИ ЦА 

с по ро ди цом

(69/234716)

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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По след њи по здрав дра гој

МА РИ ЈИ

ЈО СИ МО ВИЋ
од ње них ком ши ја из

згра де у Бо ре Стан ко ви ћа 3

(29/234628)

С ве ли ком ту гом опро сти ли смо се 31. ја ну а ра од

на ше во ље не

ВИ ДЕ РА ДО ВА НОВ
рођ. Ра до са вац

1938–2017.

С по што ва њем и љу ба вљу тво ји: ћер ке

ТА ТЈА НА и БИ ЉА НА, зе то ви РА ДО ВАН 

и ЗО РАН, уну ци ТА МА РА, ТИ ЈА НА, ИВА 

и СТЕ ФАН и пра у ну ци УНА, АН ДРЕЈ и СЕР ГЕЈ
(36/234640)

МИЛ КА ФИ ЛИ ПО ВИЋ

Ла вов ски си се бо ри ла, али те ло ни је из др жа ло.

Тво ја је ду ша са да на шла мир уз твог во ље ног

бра та, а мог оца. Пам ти ћу те по сна зи, же љи за

жи во том и осме ху, во ље на мо ја тет ка.

Тво ја МА КИ с ПЕ ЦОМ, ЕМИ ЛИ ЈОМ и МАР КОМ
(16/234580)

По след њи по здрав ку му

БО РИ 

ЖИВ КО ВИ ЋУ

од ку мо ва 

КР СМА НО ВИ ЋА

(30/234629)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми нуо

је наш

БО РИ САВ ЖИВ КО ВИЋ

Ожа ло шће ни: су пру га НЕ ВЕН КА, 

син ЧЕ ДО МИР, ћер ка ИВА НА, зет АЦО 

и уну ке СО ФИ ЈА, ЛЕ НА и КРИ СТИ НА

(43/234661)

По што ва ном

БО РИ СА ВУ

ЖИВ КО ВИ ЋУ

Фа ми ли ја ПЕТ КОВ СКИ

(44/234662)

По след њи по здрав те ча

ПА ЈИ

од ЧИ ЛЕ ТА, СА ЊЕ, ТИ НЕ и ЛА КИ ЈА

(49/234663)

ПА ВЛЕ ПАВ КО ВИЋ
9. VI 1934  – 24. I 2017.

По след њи по здрав од тво јих нај ми ли јих: 

су пру ге АУ РИ КЕ, ћер ке ВЕ РИ ЦЕ, 

уну ке МИ О НЕ и зе та МИ ЛО ША
(50/234663)

28. ја ну а ра 2017, у се дам де сет пр вој го ди ни пре ми ну ла је на ша

мај ка, све кр ва и ба ка

МИЛ КА ФИ ЛИ ПО ВИЋ
1946–2017.

Мај ко те шко је на ћи ре чи за ова кав тре ну так. На ша љу бав пре ма
те би је бес крај на.

Не ка ти је веч на сла ва и хва ла.

Са хра на је оба вље на 1. фе бру а ра 2017. на Но вом гро бљу, у 13 са ти.

Ожа ло шће ни: си но ви ДЕ ЈАН и НЕ НАД, сна је СНЕ ЖА НА 
и СЛА ВИ ЦА, уну ци ТЕ О ДО РА, ФИ ЛИП, АН ДРЕЈ и ЛУ КА, као и

мно го број на род би на и при ја те љи

(60-ф-115)

Дра га мо ја Ми ла

МИЛ КА ФИ ЛИ ПО ВИЋ
1946–2017.

Сва ки тре ну так про ве ден с то бом био је ра до -

стан и при ја тан.

За у век ћеш жи ве ти у мо јим ми сли ма.

По чи вај у ми ру!

Тво ја при ја НА ДА
(61/ф-115)

МИЛ КА ФИ ЛИ ПО ВИЋ
рођ. Ро бић

Ми ла, са пу но бо ла и ту ге опра шта мо се од те бе.

По чи вај у ми ру.

Тво ја сна ја КА ЋА и бра та нац ИВИ ЦА

с по ро ди цом
(71/234721)

МИЛ КА 

ФИ ЛИ ПО ВИЋ

Дра га при јо, из не на ди -

ла си нас. Ис пра ћа мо те

с бо лом и ве ли ком ту -

гом. 

Тво ји при ја те љи

ЗО РА и ЖИ ВА

(72/234721)

По след њи по здрав ку му

ПА ВЛУ ПАВ КО ВИ ЋУ ПА ЈИ
од ку ме ЉИ ЉА НЕ УС ПЕН СКИ са си но ви ма 

НИ КО ЛОМ и ВЛА ДИ МИ РОМ с по ро ди ца ма

(78/234736)

По след њи по здрав на -

шој дра гој ку ми ци

МИ ЛИ 

ФИ ЛИ ПО ВИЋ

Не ка по чи ва у ми ру.

Ку мо ви ДА ШИ ЋИ 

и по ро ди ца ГР БИЋ

(89/234754)

По след њи по здрав ко -

ле ги и при ја те љи

БО РИ

РА ДЕН КО и МИ РА 

с по ро ди цом

(98/234786)

Нај дра жој ком ши ни ци

МИЛ КИ ФИ ЛИ ПО ВИЋ
по след њи по здрав.

МИ МА са де цом

(99/234789)

По след њи по здрав на -

шем дру га ру

БО РИ

од по ро ди ца ЂУ РИЋ 

и ЦВЈЕТ КО ВИЋ

(104/234798)

МИЛ КА ФИ ЛИ ПО ВИЋ

Да до мо ја, хва ла ти за све што си по де ли ла са 

м ном за че тр де сет две го ди не при ја тељ ства, и

ви ше од то га...

Пре ту жна тво ја Да да

ЉИ ЉА БЕ ЛО БРК
(93/234769)

МИЛ КА 

ФИ ЛИ ПО ВИЋ

По след њи по здрав 

ку ма Ми ли од 

по ро ди це ТР НА ВАЦ

(120/234827)

По след њи по здрав бра -

ту и стри цу

од СР БИН КА 

и ње го ве по ро ди це

(100/239793)

БРАН КО 

ДРАК ШАН

6. VIII 1941 – 24. I 2017.

Из бле де ће ова сло ва,

уве ну ће сва ко цве ће,

али тво је име у на шим

ср ци ма уве ну ти ни кад

не ће.

Су пру га СПО МЕН КА,

ћер ка СЛА ВИ ЦА 

са си ном, син 

СЛО БО ДАН и сна ја 

БИ ЉА НА с де цом

(148/234895)

По след њи по здрав 

ЈА СМИ НИ 

ГО РА НО ВИЋ

од ста на ра  

у Д. Пе тро ви ћа Ша не та

(134/234861)

По след њи по здрав сна -

ји, је тр ви и стри ни

ВИ ДИ 

РА ДО ВА НОВ

БА НЕ, ЗО РАН КА, 

ЗО РАН и БРАН КА

(153/234908)

БО РИ СЛАВ

ЖИВ КО ВИЋ

По след њи по здрав од

ста на ра у Ми ли во ја

Бла знав ца 1

(159/234931)
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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

По след њи по здрав 

БРА НЕ ТУ 

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИ ЋУ

од ко ле га из VCM ХИП „Пе тро хе ми ја”
(2/234546)

30. ја ну а ра 2017. на пу сти ла нас је на ша ми ла мај ка и ба ба

СЕН КА ВУ КО ВИЋ
1930–2017.

Хва ла јој за сву љу бав и до бро ту ко ју нам је пру жи ла.

Са хра на је оба вље на, 1. фе бру а ра 2017, у 14 са ти, на Ста ром пра -

во слав ном гро бљу у Пан че ву.

Син ЗВОН КО и ћер ка ЗО РИ ЦА с по ро ди ца ма

(22/234601)

На шој дра гој и во ље ној ба би

СЕН КИ ВУ КО ВИЋ

веч на за хвал ност за сву љу бав, па жњу и му дрост ко ју си нам по да -

ри ла.

За у век у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји: ДА КИ, ДЕ ЈА, СРЕ ЛЕ и ЗО РИ ЦА

(31/234630)

По след њи по здрав

РА ШИ ЦИ

од дру га ра и при ја те ља из Клу ба „Те сла”: 

МИ ЋЕ, ОЉЕ, БИ ЉЕ, ДЕЈ КЕ, ЛА КИ ЈА, 

ЗЕ МЕ ЧА РУ ГЕ, ЂИ КИ ЈА, СР ЛЕ ТА, ЗЕ КЕ, 

МИ ЛО ША, МИ ЛА ДИ НА, АЛА МУ ЊЕ, 

ЂО ЛЕ ТА и МИ ЛЕН КА
(40/234652)

25. ја ну а ра 2017. пре се ли ла се у веч ност

на ша дра га при ја те љи ца

СЛА ВИ ЦА 
ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

1932–2017.

Ни ка да те не ће мо и не мо же мо за бо ра ви -
ти јер си би ла одан при ја тељ и ди ван друг.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ји дру га ри: АН ЂА, ДУ ШКО, 
БРАН КИ ЦА, ВЕ РА, ДО СТА НА, ЉУ БИ ЦА,

МА РА, ДА ДА, МЕ РИ и РА ДА

(58/234688)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

ДРА ГА НУ 

НИ КО ЛИ ЋУ

Се стра ЈА СМИ НА 

ВО ЈИ СА ВЉЕ ВИЋ 

с по ро ди цом

(62/234700)

Дра гој ба би 

СЕН КИ 

ВУ КО ВИЋ

по след њи по здрав од

уну ке ДА НИ ЛЕ, зе та

СР ЂА НА и пра у ну ка

СЕР ГЕ ЈА

(66/234711)

По след њи по здрав дра -

гој ба би

СЕН КИ 

ВУ КО ВИЋ

од уну ка МИ ЛО ША,

сна је МА РИ НЕ 

и пра у ну ка ДА НИ ЛА

(74/234727)

По след њи по здрав во ље ној тет ки

СЕН КИ ВУ КО ВИЋ

НЕ НА с по ро ди цом

(103/234797)

По след њи по здрав стри ни

СЛА ВИ ЦИ ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

од ЦА ЦЕ, МА ЈЕ и МИР ЈА НЕ

(116/234820)

По след њи по здрав

АЛЕКСАНДРУ

РАДОВИЋУ 

ЛА ЛЕ ТУ 

од ВЕ СНЕ, НИ ЏЕ, 

МА КИ ЈА и МИ ШИ КЕ

(113/234811)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо 7.

фе бру а ра 2017, у 11 са ти,  да ва ти че тр де сет да на

на шем дра гом и ни кад не пре жа ље ном

ВЛА ДИ МИ РУ БИ СА КУ
1998–2016.

Веч но ожа ло шће ни: мај ка АН КА, отац ЂЕРЂ,
ба бе 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

(65/234710)

5. фе бру а ра 2017. на вр -

ша ва се се дам го ди на

без на ше

ЦВИЈЕ ТЕ 

БЈЕ ЛО ПЕ ТРО ВИЋ
Про шло је са мо ври је -
ме. У на ма и да ље жи ве
успо ме не на нај љеп ше
тре нут ке.

Тво ји нај ми ли ји

(147/234892)

У не де љу, 4. фе бру а ра,

у 11 са ти, на Пра во слав -

ном гро бљу да ва ће мо

по лу го ди шњи по мен на -

шој дра гој

ЕМИ ЛИ ЈИ 

РАЈ КО ВИЋ

Тво ји си но ви ДРА ГАН 

и ЗЛАТ КО 

с по ро ди ца ма 

и се стра ВА НА

(146/234889)

МИ ЛОШ 

ГЛИ ГО РИН

СРЕ ТА

4. II 2009 – 4. II 2017.

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва мо успо ме ну

на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(150/234901)

По след њи по здрав на шем дра гом при ја те љу

РА ШИ

Ни ка да те не ће за бо ра ви ти ко лек тив 

про дав ни це  „Код фар ба ра”
(151/234905)

ЉУ БИ ША 

ПЕТ КОВ ЏА ЈА

5. II 2014 – 5. II 2017.

Вре ме про ла зи, али за -

бо рав на те бе не ће до -

не ти.

За у век у на шим ср ци ма.

Су пру га, син, ћер ке, зет

и де ки не уну ке

(152/234907)

ОЛ ГА НИ КО ЛИЋ
Се ћа ње на по глед пун не жно сти и то пли ну твог за гр ља -
ја не бле ди.

Су пруг БРА НИ СЛАВ и ћер ке НЕ ВЕН КА, ЗО РИ ЦА 
и ВЕ СНА с по ро ди ца ма

(155/234916)

8. фе бру а ра на вр ша ва ју

се две го ди не отка ко

ни је с на ма наш дра ги

МИ ЛАН 

РА БЉЕ НО ВИЋ

Тво ји нај ми ли ји

(157/234918)

По след њи по здрав ку му

АЛЕКСАНДРУ

РАДОВИЋУ

ЛА ЛЕ ТУ

од СИМ КЕ ТА

(158/234923)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу 

БО ШКУ 
СО ВИ ЉУ

од тет ка МА РИ ЈЕ и 

МИР ЈА НЕ РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ

(160/234932)
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8. фе бру а ра 2017. на вр -

ша ва се че тр де сет да на

од смр ти на шег во ље ног

МИ ЛО ВА НА 

ЖИВ КО ВА

БАЈ ЦА

Ту га и бол у ср цу су ве -

ли ки. Мно го нам не до -

ста јеш.

Тво ји: су пру га ЗЛА ТА,

си но ви ЈО ВАН 

и ЉУ БО МИР 

и отац ЈО ВИ ЦА

(81/234743)

8. фе бру а ра 2017. на вр -

ша ва се че тр де сет ту -

жних да на от ка ко нас је

на пу стио наш брат

МИ ЛО ВАН

ЖИВ КОВ

из Илан џе

За у век ће би ти у на шим

ср ци ма.

Се стре РУ ШКА и ЂЕ КА

с по ро ди ца ма

(82/234743)

МИ ЛАН ЛУ ЖА ЈИЋ
2. II 2009.

Оста вио си ме са му да ве -

чи то ту гу јем.

Тво ја МА РИ ЈА

(3/234547)

1. фе бру а ра  на вр ши ло се ту жних че тр де сет да на од пре ра не смр -

ти на шег дра гог бра та, ујка и шурака

ЖЕЉ КА ЂУ РИ ЋА
1965–2016.

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.

По ро ди це: ПО ПО ВИЋ, МА РИЋ и ЦР НО БР ЊА

(84/234746)

У су бо ту, 4. фе бру а ра, у 11 са ти, да ва ће мо ше сто ме сеч -

ни по мен на шем дра гом

ЂО КИ МА РИН КО ВИ ЋУ
Успо ме ну и се ћа ње на ње га чу ва ће ње го ва по ро ди ца

(83/234745)

Мој та та је мој ан ђео ко ји ме чу ва с не ба

БЛА ГО ЈЕ ВИ ТО МИ РОВ
6. II 2010 – 6. II 2017.

Тво ја ћер ка ДРА ГА НА с по ро ди цом

(85/234748)

6. фе бру а ра на вр ша ва

се ту жна го ди на от ка ко

ни је с на ма наш во ље ни

отац

БРА НИ МИР

ЖИВ КО ВИЋ

17. II 1938 – 6. II 2016.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва мо те од за бо -

ра ва.

Тво је ћер ке 

с по ро ди ца ма

(92/234760)

6. фе бру а ра  2017. на вр ша ва се че тр де сет да на от ка ко нас је на пу -

сти ла на ша

МА РА СМИ ЉА НИЋ

Не ка тво ја ду ша на ђе веч ни мир.

Тво ји нај ми ли ји

(95/234739)

КО ТЛА ЈИЋ

ВИ О РИ КА       ГОЈ КО            ПЕ ТАР
5. II 2002. 17. VIII 2013. 14. XI 2013.

Бес крај на љу бав и се ћа ње ду ше бли ских љу ди по ве зу ју за у век.

Ва ши нај ми ли ји

(101/234795)

Ше сто го ди шњи по мен

ЂУ РИ ЦА 

РА ДИЋ

1942–2011.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Су пру га ЈЕ ЛИ ЦА, син

ДРА ГАН и ћер ка 

ДРА ГА НА с по ро ди цом

(114/234810)

ПО МЕН

Во ље ни наш Ми шко, Ћа лац и де да

МИ О МИР ПЕ ТРО ВИЋ
1927–2016.

Та ко је те шко из ра зи ти осе ћа ња она ко ка -
ко си ти то умео. Хва ла ти што си и ти нас
во лео, да вао нам сна гу и пру жио не из -
мер ну љу бав. Те шко смо пре бо ле ли твој
од ла зак, али оста је мо срећ ни и по но сни
да си по сто јао и да смо те има ли.

Тво ји: су пру га МИ ЛЕ НА, си но ви ИЛИ ЈА
и МИ ЛО РАД, сна је ЉУ БИ ЦА и СЛА ВИ ЦА,

уну ка ЈЕ ЛЕ НА с по ро ди цом и уну ци 
ВУ КА ШИН и ПА ВЛЕ с по ро ди ца ма

(121/234828)

ЗО РА
Да ни про ла зе... ту га
оста је.

ЈА ГО ДА, ИГОР, 
ДА НИ ЈЕ ЛА и КА ТА РИ НА

(123/234833)

ЗО РА КР СТИЋ

За у век у на шим ср ци ма.

НА ДИ ЦА, ДУ ЛЕ, 

НЕ МА ЊА, НА ТА ША,

СО ФИ ЈА и ЦВЈЕ ТИН

(124/234834)

4. фе бру а ра 2017. на вр ша ва се че тр де сет да на од

пре ра не смр ти во ље не

ЗО РЕ КР СТИЋ
1965–2016.

Твој ЈО ВАН
(77/234734)

2. фе бру а ра на вр ша ва се три на ест го ди на

от ка ко ни је с на ма на ша во ље на

БО ЖИ ЦА НИ НИЋ

Вре ме не бри ше ту гу.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма и ми -

сли ма.

Ње ни: ДРА ГАН, БО РИС и СТО ЈАН КА

(125/234835)

СЕ ЋА ЊЕ

БО ЖИ ЦА 

НИ НИЋ

Увек ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Отац ЈО ВАН, брат 

ЂУ РА, сна ја ДРА ГА НА

и бра та нац СТЕ ФАН

(18/234586)

4. фе бру а ра, у 11 са ти, да ва ће мо го ди шњи по мен

НОВ КО ВИЋ

СЛО БО ДАН                   ЖИВ КА
2016–2017.                               2006–2017.

За у век у на шим ср ци ма.
ЗО РИ ЦА и ДРА ГИ ЦА с по ро ди ца ма

(126/234837)

БЛА ГО ЈЕ ВИ ТО МИ РОВ
Био си ми узор и ве ли ка по др шка дра ги та та.

Чу ва мо те од за бо ра ва.

Тво ји: ВЛА ДА, МИ ЛЕ НА, СА РА и ПЕ ТРА

(129/234850)

12. фе бру а ра на вр ша ва

се го ди ну да на от ка ко је

пре ми нуо наш

МИ О ДРАГ 

КР ЧА ДИ НАЦ

МИ ЛА
Успо ме ну на ње га чу ва ју

ћер ка ЛЕ ЛА и син 

БА ТА с по ро ди ца ма

(141/234871)

На вр ши ло се че тр де сет

да на отка ко нас је на пу -

стио наш кум

СИ МО АН ДРИЋ

Ра до ће мо те се се ћа ти.

Ку мо ви ЂУ РИ ЋИ

(149/234896)
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31. ја ну а ра 2017. на вр ша ва се већ пу на го -

ди на да наш дра ги

БО ГО ЉУБ ЂУ РИ ЦА БО БАН
ни је са на ма.

Сву ту гу и бол ко ју осе ћа мо от кад ни си с
на ма те шко да ре чи ма мо же мо опи са ти.
Не до ста јеш нам ви ше не го икад, за у век
ћеш би ти у на шим ср ци ма и на шим ми -
сли ма.

Тво ји: СТА НА, ВЛА ДА МИР, БО ЈАН, 
СУ ЗА НА, СЛА ЂА НА, 

МИ ХАЈ ЛО и ВА СИ ЛИ ЈЕ

(53/234676)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛЕ 

МИ ЛО ШЕ ВИЋ

6. II 2012 – 6. II 2017.

Ни кад те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Тво ји нај ми ли ји

(56/234686)

7. фе бру а ра је че тр де сет да на от ка ко ви -

ше ни је с на ма наш до бри и пле ме ни ти

БРАН КО ШУ ПИ ЦА

Ве чи та бол и ту га.

Се стра ДУ ШАН КА

(59/234694)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂУ РО 
МИЛ КО ВИЋ

1997–2017.
Два де сет го ди на је про -
шло, а бол и за бо рав не
уми ру. Веч но си у на -
шим ми сли ма и ср цу.

Ћер ке: БРАН КА 
и СМИ ЉА 

с по ро ди ца ма

(63/234701)

СЕ ЋА ЊЕ

ДИ МИ ТРИ ЈЕ АР СИЋ
2007–2017.

По ро ди ца АР СИЋ

(64/234703)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да у су бо ту,

4. фе бру а ра 2017, на Но вом гро бљу у Пан че ву

да је мо ше сто ме сеч ни по мен на шем

НЕ БОЈ ШИ ЈО ВА НО ВИ ЋУ МЕ ДИ
У ср цу ту га, на гро бу ти ши на, а у до му на шем ве -

ли ка пра зни на. Не ви ди мо ти очи и не чу је мо

глас, али осе ћа мо да си ту из ме ђу нас.

Тво ји нај ми ли ји
(67/234714)

8. фе бру а ра на вр ша ва се
пет го ди на

ЖИВ КО 
СИ МО НО ВИЋ

Успо ме ну на те бе чу ва ју
тво ји нај ми ли ји

(68/244715)

Про шло је че тр де сет да на ту ге от кад ни је

с на ма наш дра ги отац, де да и све кар

БРАН КО ШУ ПИ ЦА
1934–2016.

По мен ће се одр жа ти у уто рак, 7. фе бру а ра

2017. го ди не на Но вом гро бљу, у 12 са ти.

Ожа ло шће ни: си но ви ЗО РАН и МИ ЛАН,

уну ке ДУ ШАН КА и МИ ЛА, се стра 

ДУ ШАН КА и сна је СЛА ЂА НА 

и ПА ТРИ ША

(75/234728)

Про шло је ту жних шест ме се ци без на шег

ДО БРО СА ВА РИ СТИ ЋА
Ко ли ко ту ге ста не у јед ној ре чи... не до ста јеш!

Тво ји: ћер ка СЛА ЂА НА, уну ци ЛУ КА 

и МИ ЛИ ЦА с по ро ди цом

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БИ ЦА 

ЧО ЛИЋ

рођ. Ми хаљ чић

9. II 2016 – 9. II 2017.

Би ла си узор и при мер

ка ко се до сто јан стве но

жи ви до по след њег ча са.

Тво ју до бро ту и пле ме -

ни тост за у век ће мо

пам ти ти.

Тво ји: СМИЉ КА, НА ТА,

АН ЂЕ ЛА, АН ДРЕА,

СЛО БО и ЗО РАН

(52/234670)

На шој дра гој

НА ТА ЛИ ЈИ ГА ВРИЋ
4. фе бру а ра 2017, у 11 са ти, на Но вом гро бљу да ва ће -
мо го ди шњи по мен и по се ти ти ње ну веч ну ку ћу.

Ожа ло шће на по ро ди ца

(80/234742)

Про шло је шест ме се ци

без на ше дра ге при ја те -

љи це

ДРА ГА НЕ 

ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

Мно го нам не до ста јеш.

ЈЕ ЛЕ НА, СА ЊА 

и ЛИ ДИ ЈА

(32/234632)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БИ ЦА 

ЈА НО ШЕВ

2013–2017.

По до бром ће мо те увек

пам ти ти.

МИ ЛЕ НА БР КИЋ 

с по ро ди цом

(88/234753)

У не де љу, 5. фе бру а ра 2017. го ди не, у 12 са ти, да је мо че тр де се то -

днев ни по мен на шем во ље ном оцу, де ди и стри цу

БРАН КУ ГО ВЕ ДА РИ ЦИ

Ожа ло шће не по ро ди це ГО ВЕ ДА РИ ЦА и ЦА РАН

(90/234764)

6. фе бру а ра осам је го -

ди на

ЗА РИ ЈЕ 

КО СТИЋ

Са мо је вре ме про шло,

успо ме не и ту га оста ју

за у век.

Тво ји нај ми ли ји

(91/234765)

5. фе бру а ра 2017. го ди -

не на вр ша ва ју се че ти -

ри го ди не от ка ко нас је

на пу сти ла на ша дра га

ЗО ЈА 

СТАН КО ВИЋ

Веч но ћеш жи ве ти с на ма.

Тво ја не у те шна 

ожа ло шће на по ро ди ца

(94/234772)

ГРУ ЈИ ЦА 

ША ПО ЊИЋ

1951–2009.

У ми сли ма си мо јим и у

ср цу мом. Се ћа ња... и

бол...

Твој брат СЛАВ КО

с по ро ди цом

(96/234785)

ГРУ ЈИ ЦА 

ША ПО ЊИЋ
1951–2009.

Све ове го ди не не до ста -

јеш. Не до ста ју ми на ше

при че и на ша се ћа ња. 

Не до ста јеш ми да ти ка -

жем шта ми је...

Тво ја се стра МА РИ ЈА 

с по ро ди цом

(97/234785)

Драги наши

БО ЖИ ЋИ

МИ ЛО РАД       СА ВА       СЛАВ КО     ДУ ШАН
2. II 2010. 13. IV 2002.         9. IV 2012. 30. VIII 2008.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме не на вас.

Ва ши нај ми ли ји с по ро ди ца ма БО ЖИЋ, ЈА КО ВЉЕ ВИЋ и КО СТИЋ

(102/234796)

Про шло је че тр де сет да на от ка ко ни си с на ма

ДА НИ ЦА ФАЈХТ
30. IX 1930 – 24. XII 2016.

Ре чи ни су до вољ не да опи шу мо ју ту гу.

Твој син ИВИ ЦА
(117/234822)

6. фе бру а ра 2017. на вр ша ва ју се две го ди не од

смр ти на шег во ље ног

МИ ЛО ША ВУ ЛЕ ТИ ЋА

Тво ја сна га и тво ја љу бав су на ше во ди ље.

Чу ва мо те у ми сли ма, ср ци ма, се ћа њи ма – та мо

где за бо рав не до ла зи.

Тво ји нај ми ли ји
(119/234826)

СЕ ЋА ЊЕ

ГРУ ЈИ ЦА 

ША ПО ЊИЋ

5. II 2009 – 5. II 2017.

Ту гу ју за то бом: се стра

МИЉ КА, зет НИ КО ЛА,

се стри чи не МА РИ ЈА НА

и СО ФИ ЈА 

с по ро ди ца ма

(131/234855)
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СЕ ЋА ЊЕ

ВЕ РИ ЦА РАЈ КО ВИЋ
5. II 2009 – 5. II 2017.

Увек ћеш би ти с на ма.

По ро ди це РАЈ КО ВИЋ и ПЕ ТРУЦ
(1/234319)

Ше ста го ди на до ла зи

ВЛА ДИ МИР СТОЈ КА НО ВИЋ
2011–2017.

Вла до, без те бе све је те шко под не ти, али тво је

ре чи не мо гу за бо ра ви ти, и хва ла ти – кад ми је

те шко ти се по ја виш у мом сну и те шиш. Знам да

си увек по ре д ме не, јер во ље ни као ти ни ка да не

од ла зе, оста ју.

Тво ја су пру га ВЕ РА
(12/234568)

СЕ ЋА ЊЕ

УРС

ТО МА                СЛА ЂА НА
1996–2017.                       2007–2017.

Го ди не про ла зе, ту га, се ћа ње и успо ме не оста ју.

По ро ди ца УРС
(13/234571)

СЕ ЋА ЊЕ

СА ВИЋ

ДО БРИ ЛА              МИ О ДРАГ 

2008–2017. МИ ЈА

1997–2017.

С љу ба вљу, по но сом и по што ва њем 

њи хо ви нај ми ли ји
(14/234574)

Се ћа ње на

МИ ЛО ВА НА

БЛА ГО ЈЕ ВИ ЋА

2009–2017.

Дра ги мој бра те, веч но

ћеш жи ве ти у мом ср цу.

Твој брат ЗО РАН 

с по ро ди цом

(15/234575)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛИ ЦА
ЦВЕТ КО ВИЋ

1939–2013–2017.
Про ла зи вре ме, а љу бав
и се ћа ње на те бе ни кад
не ће.

Су пруг СИ НИ ША, син
СА ША, сна ја МИ РА,

уну ке КРИ СТИ НА 
и МА РИ НА

(21/234598)

2. фе бру а ра на вр ша ва

се ту жна го ди на од смр -

ти на ше мај ке и ба ке

РАД МИ ЛЕ

СВИР ЧЕВ

Увек ћеш оста ти у на -

шим ми сли ма и ср цу.

Твој син СА ВИ ЦА 

с по ро ди цом

(23/234607)

6. фе бру а ра на вр ша ва се осам на ест го ди на от ка -

ко ни је с на ма на ша дра га

ГОР ДА НА ОКУ КА
6. II 1999 – 6. II 2017.

С по но сом те по ми ње мо, а с ту гом жи ви мо. На ша

љу бав и се ћа ње на те бе оста ће за у век.

Тво ји: та та БО ГО ЉУБ и ма ма ВЕ РА, бра ћа 

ГО РАН и ВЛА ДИ МИР с по ро ди ца ма
(24/234609)

СТЕ ВАН 

ДА БИЋ

И овај че тр де сет че твр -

ти ро ђен дан би ћеш у

до ли ни ми ра с ан ђе ли -

ма.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(27/234615)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛА ЂА НА УРС

Увек ћеш би ти с на ма.

ВЕ СНА, ЦА ЦА и ни на

(34/234635)

Мом бра ту

РИ СТИ 

КА РА ВЛИ

3. VIII 2016 – 3. II 2017.

Вре ме про ла зи, успо ме -

не и се ћа ња оста ју.

Брат ЦВЕ ЛЕ 

с по ро ди цом

(37/234641)

Ту жно се ћа ње на на шу ма му, на ну и пра ба ку

РАД МИ ЛУ ЈЕ ЛА ЧА
2007–2017.

Ње на ћер ка с де цом

(38/244644)

У су бо ту, 4. фе бру а ра 2017. на Но вом гро бљу, у 11 са ти, обе ле жа -

ва мо че тр де сто днев ни по мен

МЛА ДЕ НУ ПУ ЗИ ЋУ

За у век у на шем ср цу, не ка по чи ва у ми ру.

Су пру га ОЛ ГА, ћер ка ВЕ СНА и син МИ ЛАН с по ро ди ца ма

(41/234656)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН 

ГА ЂАН СКИ

3. II 2014 – 3. II 2017.

С љу ба вљу и по но сом чу -

ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(42/234658)

4. фе бру а ра 2017, у 11

са ти, да је мо го ди шњи

по мен на шем дра гом му -

жу, оцу, све кру и де ди

МИ О ДРА ГУ 

ЈО ВА НО ВИ ЋУ

МИ ЛЕ ТУ

1955–2016.

Про шла је ту жна го ди -

на без те бе.

Сва ки дан је ис пу њен

пра зни ном и бо лом. Жи -

ве ћеш веч но у на шим

ср ци ма и се ћа њи ма.

Тво ји нај ми ли ји

(51/234657)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗЛА ТО МИР

ПО ПО ВИЋ
2015–2017.

Не до ста јеш нам.

Тво ја по ро ди ца

(54/234679)

Про шле су три го ди не от ка ко се у ле ген ду 

пре се лио наш Зла ја

ЗЛАТ КО ЖИВ КО ВИЋ
5. II 2014 – 5. II 2017.

Ћа ле, не до ста јеш све ви ше.

Тво ја по ро ди ца
(55/234684)

СЕ ЋА ЊЕ

СТАН КО АРА ЛИ ЦА
2009–2017.

Увек ћеш нам не до ста ја ти.

Тво ја по ро ди ца
(57/234687)

ЈЕ ЛЕН КО ЂУР ЧИ НО ВИЋ
1. II 2015 – 1. II 2017.

С љу ба вљу и ту гом

по ро ди ца

(76/2347359

У су бо ту, 4. фе бру а ра

2017, у 11 са ти, да ва ће -

мо че тр де се то днев ни

по мен во ље ном

АЛЕК САН ДРУ
МИ ШИ ЋУ

Вре ме те ни ка да не ће из -
бри са ти из на шег ср ца.

Су пру га БО СА, си но ви
СА ША и ДЕ ЈАН 

с по ро ди цом
(118/234823)

Јед но го ди шњи по мен

дра гом ку му

МИ ЛЕ ТУ 

ЈО ВА НО ВИ ЋУ

Би ли смо дру го ви и ку -

мо ви.

БО ЖО с по ро ди цом

(70/234718)

Увек ће мо те се ра до се -

ћа ти

ВЛА ДО 

ВУ КЕ ЛИЋ

1958–2017.

ЕМИЛ с по ро ди цом

(73/234725)

Дра ги наш

ЗЛАТ КО

Остао је не за бо рав и див не успо ме не. 

Не до ста јеш.

По ро ди ца ВЕ ЛИ НОВ
(156/ф-116)
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27. ја ну а ра на вр ши ла се го ди на од смр ти на ше

дра ге мај ке и ба ке

РА ХЕ ЛА ФИ РА
рођ. Ко ње вић

Успо ме на на тво ју до бро ту жи ви у на шем се ћа њу.

По ро ди ца ФИ РА
(4/234550)

27. ја ну а ра на вр ши ла се го ди на од смр ти мо је

дра ге се стре

РА КИ ЛЕ ФИ РА
рођ. Ко ње вић

Ни ду га го ди на ни је убла жи ла мо ју ту гу и бол за

то бом.

Тво ја ту жна се стра ОЛИ ВЕ РА с по ро ди цом
(5/234550)

5. фе бру а ра 2017. да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен

МИ ЛУ ТИ НУ ВУ ЈО ВИ ЋУ
Су ро ви про цес при ро де нас је ра ста вио. Те шко при хва там исти ну.

Оста ла сам без по др шке и ослон ца, без узо ра и за шти те. Ни је си са

м ном, али те ни ко не мо же ис трг ну ти из мо јих ми сли, при ча, сје -

ћа ња и жи во та.

Жи вје ћеш док сам и ја жи ва!

По чи вај у ми ру.

Су пру га МИР ЈА НА ВУ ЈО ВИЋ

(6/234452)

Дра ги та та

МИ ЛУ ТИН ВУ ЈО ВИЋ
Твој бла ги лик, то пла ри јеч и не из мјер на љу бав оба сја ва ли су наш

жи вот. 

Тво јим од ла ском оста ла је пра зни на у по ро дич ном до му, бол у ду -

ши. Увјек ћеш би ти  ту, по крај на ших ср ца, док год она бу ду ку ца ла.

Хва ла ти на све му.

По чи вај у ми ру.

Син МИ ЛОШ, сна ха КА ТА РИ НА и уну ка ЛЕ НА

(7/234552)

IN MEMORIAM

др ДРА ГО МИР ИЛИЋ
спец. оп ште ме ди ци не
30. I 2007 – 30. I 2017.

Ње го ви нај ми ли ји

(8/234554)

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИ ВОЈ КА ГА ЈИЋ
4. II 2010 – 4. II 2017.

ЈО ВАН

(9/234560)

Во ље ном си ну да је мо

дво го ди шњи по мен

ИВИ ЦА ДО ДИЋ
7. IX 1966 – 1. II 2015.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти, а бол и ту га су

све ја чи.

Ње го ва мај ка РУ МЕ НА,

су пру га СЛА ВИ ЦА, 

ћер ке ДА ЈА НА 

и НИ КО ЛИ НА

(10/234562)

МИР КО            МА РИ ЈА

БА ЊЕ ВИЋ         ШТИ МАЦ
2008–2017.                     2011–2017.

Ка да оста ну са мо успо ме не и осе ћа ња, по -

след ње ре чи ко је ће се чу ти су хва ла вам

за љу бав, до бро ту и раз у ме ва ње.

Они ко ји вас во ле

(11/234567)

4. фе бру а ра 2017, у 10.45,
одр жа ће мо че тр де се то -
днев ни по мен на шем оцу,
на гро бљу у Омо љи ци

ДРА ГАН 

НИ КО ЛИЋ
Увек ћеш би ти с на ма.

Ћер ка БИ ЉА НА и син

БРА НИ СЛАВ 

с по ро ди ца ма

(17/234581)

6. фе бру а ра, у 11 са ти, на гро бљу Ко теж, да ва ће -

мо че тр де се то днев ни по мен на шем

БЛА ГО ЈУ ВА СИ ЋУ

По чи вај у ми ру с на шом мај ком.

По но сни смо што смо те има ли, а жа ло сни што

смо те из гу би ли.

Тво ји: ЗО РАН, МИ ЛЕ НА и МИ ЛО РАД 

с по ро ди ца ма
(19/234592)

У пе так, 3. фе бру а ра 2017. на вр ша ва ју се две пу -

не го ди не от ка ко ни си с на ма

ЈО ВИ ЦА СТО ЈО ВИЋ
Оста ле су са мо успо ме не ко је си оста вио иза се -

бе. Под се ћа ју нас да ни си ви ше с на ма. Мно го

нам не до ста јеш.

Тво ји: су пру га РА ДА, си но ви СР ЂАН 

и ЂОР ЂЕ с по ро ди ца ма
(20/234592)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

РАД МИ ЛА Ва си ли ја 

ТУ ЦО ВИЋ
29. I 2016 – 29. I 2017.

Го ди на је про шла, пра зни на и ту га оста ју.

По ро ди це ТУ ЦО ВИЋ и МИ ОЧ

(25/234612)

5. фе бру а ра 2017. да је -

мо че тр де сет да на во ље -

ном су пру гу, оцу и де ди

МИ О ДРА ГУ 

ЈО ВИ ЋУ ДА ЦИ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма, ми сли ма и

ни кад не за бо ра вљен.

Су пру га МИР ЈА НА,

ћер ка ДА НИ ЈЕ ЛА 

и уну ке СО ФИ ЈА 

и СА РА

(26/234615)

СЕ ЋА ЊЕ

др ДРА ГО МИР ИЛИЋ
спец. оп ште ме ди ци не
30. I 2007 – 30. I 2017.

Вре ме про ла зи, а мо ја љу бав и се ћа ње оста ју за у век.
Тво ја МИ РА

(28/234625)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛЕН КО ЛУ КО ВИЋ
3. II 2014 – 3. II 2017.

Да ни про ла зе, али ни јед ан без се ћа ња на те бе.

Во ле те и чу ва ју од за бо ра ва: су пру га 

ДЕ САН КА, син БО ЈАН, ћер ка БО ЈА НА, сна ја

АЛЕК САН ДРА и унук ФИ ЛИП
(33/234633)

Се ћа ње на на ше дра ге

ЂУ РАШ

МИ ЛОШ                       ГРО ЗДА НА

16. IX 1932 – 8. II 2003. 11. IX 1937 – 27. I 2007.

Пам ти мо вас по до бром и но си мо у ср ци ма.

Син ЗО РАН, сна ја ВЕ СНА и уну ци ГО РАН и ЗО РА НА
(35/234636)
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Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . .377-450
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .011/3370-031, 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . 318-958
Комунална полиција  . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48  . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Ула зак Мар са у знак Ов на до но -
си вам енер гич ност, ди рект ност и
по ве ћа ну ак тив ност. Пла но ви ко -
ји већ ду го че ка ју, са да се ак ти -
ви ра ју. По сао вам је на пр вом
ме сту. Чу вај те се по вре да, а мо -
гу ће су и ја че гла во бо ље. Парт -
нер ски од нос стаг ни ра.

По треб но је да до де та ља ис -
пла ни ра те сво је вре ме и све ће
ићи ка ко ви же ли те. У свом рас -
по ре ду оста ви те и вре ме на за
про вод и из ла ске. Сви па пи ро ло -
шки про бле ми ће се ове не де ље
лак ше ре ша ва ти, а има ће те и по -
моћ при ја те ља и са рад ни ка.

Пре ви ше оба ве за вам се сру чи -
ло на гла ву. Нај ра ди је би сте пре -
спа ва ли све или не куд по бе гли.
Вре ме је за ак ци ју, но ве пла но ве
и но ве по чет ке. Дај те сво јој ма -
шти на во љу, вра ти ће вам се сва
енер ги ја. Ма њи про бле ми са зу -
би ма и згло бо ви ма но гу.

Има ће те осе ћај да се на пе та си -
ту а ци ја сми ру је и да ће те сти ћи
да на вре ме све сре ди те. Са рад -
ња на по слу је ста бил ни ја, што
вас до дат но мо ти ви ше. Сло бод ни
Би ко ви би мо гли да уђу ве зу са
осо бом ко ју ду го по зна ју, али ни -
су на њу обра ћа ли па жњу.

Ис ко ри сти те ову не де љу да за -
вр ши те или бар при ве де те кра ју
за по че те по сло ве. Не при чај те
мно го о сво јим пла но ви ма и кло -
ни те се рас пра ва ма ка ко оне бе -
за зле но из гле да ле. Џан гри за ви
сте пре ма парт не ру и пре ви ше
зах тев ни. На ђи те ком про мис.

Спрем ни сте за флерт и са мо
че ка те по во љан тре ну так. Чи ни
вам се да жи вот за вас има ве ће
пла но ве и бо ље ства ри од тре -
нут них. У пра ву сте. Ма ња емо -
тив на кри за у ве за ма. Мо гућ
кра ћи по слов ни пут. Из бе га вај те
ноћ ну во жњу.

Про шлост вам по но во ку ца на
вра та, не до вр ше не при че мо ра ју
до би ти свој епи лог. Уло жи ће те
пре ви ше енер ги је у ре ша ва ње
не че га што је про шло. По слов на
ат мос фе ра мо же до ћи до уси ја ња
ове сед ми це. Про на ђи те на чин
да аку му ли ра те енер ги ју.

Ове не де ље оче куј те си гу ран при -
лив нов ца. Оно што сте за по че ли
про шле го ди не, са да до ла зи на ре -
а ли за ци ју. Мно ги љу ди с ко ји ма
сте са ра ђи ва ли по но во ће вам се
ја ви ти и об но ви ће те са рад њу. Љу -
бав ни жи вот вам је као клац ка ли -
ца: од еу фо ри је до мо но то ни је.

Би ће те при јат но из не на ђе ни ти -
ме што по сто је љу ди ко ји мо гу и
же ле да вам по мог ну. То ће вам
вра ти ти осмех на ли це, па ће те
ус пе ти да све за вр ши те и пре ро -
ка. Ако ис кр сне не ки не пла ни ра -
ни пут, кре ни те – про ве шће те се
бо ље не го што пла ни ра те.

Бу ди те опре зни ове сед ми це на
по слу. Про бај те да из бег не те по -
слов ни пут и бу ди те вр ло опре зни
при пот пи си ва њу до ку ме на та –
нај пре све два пут про ве ри те. По -
ти сни те у се би же љу да рас пра ви -
те си ту а ци ју с парт не ром. Вар ни -
ца се мо же пре тво ри ти у по жар.

По тру ди те се да уго ди те и се би
и парт не ру ро ман тич ном ве че -
ром, из ла ском или бар не ком
сит ни цом. Па зи те до бро да не
пре ко ра чи те ро ко ве. На пра ви те
ре ви зи ју не ких по слов них уго во -
ра и по тра жи те по моћ од љу ди
ван по слов ног окру же ња.

Ма њи про бле ми с кич мом ће
вам са мо по ја ча ти нер во зу. Ни -
ка ко да са ста ви те крај с кра јем,
чак и ка да има те ви шка нов ца.
Ва ши пр сти су про сто „шу пљи”.
Ука за ће вам се при ли ка за јед ну
аван ту ри цу на по слу. Пу сти те се -
би ма ло на во љу, опу сти те се.

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
29. де цем бра: Ади ну – Ан ка и Јан Пап, Ана ста си ју – Ва лен ти на Шајн; 31. де цем бра: Те о до ру

– Та тја на и Го ран Јо ва нов; 3. ја ну а ра: Иву – Та ма ра Гво зде но вић и Дра ган Ри стић; 9. ја ну а -

ра: Ан ђел ку – Је ле на Ве се ли но вић и Жељ ко Та дић; 16. ја ну а ра: Ни ну – Ма ри ја на Та на ско вић

и Љу би ша Бог да но вић, Ма ри ју – Дан ка и Мар ко Ме да ро вић; 17. ја ну а ра: Але ну – Мар је на и Ја -

ро слав Сла да чек, Ма риу – Дра га на При врац ки и Ро берт Ги зе шан, Са ру – Кри сти на и Ср ђан

Тер зин; 19. ја ну а ра: Ма шу – Ја сми на и Го ран По љак, Ан ђе лу – Алек сан дра и Да ро Ра до њић;

20. ја ну а ра: Ле ну – Зи та и Иви ца Ми нић; 21. ја ну а ра: Со фи ју – Ка та ри на Са и то вић и Алек сан -

дар Ко ста ди нов; 22. ја ну а ра: Ти ја ну – Бо ри слав ка То пал и Сла ви ша Ар сов ски.

До би ли си на
28. де цем бра: Сте фа на – Кри сти на Не сто ров, Ва њу – Сил ви ја и Дар ко Чу бри ло; 16. ја ну а ра:

Ог ње на –  Ди ја на и Ни ко ла Ла за ре вић, Алек сан дра – Све тла на и Јо зеф Ђу риш, Алек су – Ан -

ђел ка и Ран ко Ри сто вић; 17. ја ну а ра:  Сте фа на – Да ја на Реч ник Ћи рић и Бран ко Ћи рић, Ву ка -

ши на – Ма ри ја и Пре драг Сте вић, Кон стан ти на – На та ша и Ни ко ла Сто ја но вић, Вик то ра – Сла -

ђа на и Лу ци јан Омор јан; 18. ја ну а ра: Кри сти ја на – Алек сан дра и Јо ван Ива но вић, Ми ро сла ва

– Људ ми ла и Ми ро слав Га јић, Мар ти на – Бо жи дар ка и Јо ван Ги о шев; 19. ја ну а ра: Бог да на –

Ми ле на и Игор Но ва ко вић, Уро ша – Ли ди ја Ереш и Ми лан Пе тро вић; 20. ја ну а ра: Сер ге ја –

Ан дри ја на Па вло вић и Бо бан Ди нић; 21. ја ну а ра: Ма те ју – Ива на Илић и Ми лош Со ти ро вић,

Ва си ли ја – Вла ди сла ва и Не ма ња Мил чић, Ми хај ла –  Ми о на и Ми ро слав Сми ља нић; 23. ја -

ну а ра: Да ни ла – Дра га на и Дра ган Ми ло са вље вић, Ду ша на – Ми лу шка и Пе тар Кар бу нар.

ВЕН ЧА НИ

21. ја ну а ра: Ми ли ца Бје ла јац и Мар јан Јо ва но вић, Инес Ми ла ди но вић и Ми лан Су жу ко вић; 22.

ја ну а ра: На та ша То мић и Дра ган Ша ин; 26. ја ну а ра: Алек сан дра и Иван Мар ко вић, Је ле на По -

по вић и Ми лан Фи ли пов; 27. ја ну а ра: Рад ми ла Де чер мић и Са ва Де чер мић.

УМР ЛИ

16. ја ну а ра: Би ља на Ђу га (1960); 19. ја ну а ра: Зу за на Пик тор (1933), Ва си ли је Пан ду ров

(1936), Јо жеф Ваш (1936), Ми шо Со јак (1941); 20. ја ну а ра: Или ја Па нић (1932), Ка та ри на Ра -

шко вић (1943), Мир ја на Бран ков (1943), Ми ле ва Ан дре јић (1929), Бо жо Ра до вић (1931); 21.

ја ну а ра: То ми слав Го лу бо вић (1929), Ева Вар га (1932), Ау ре ли ја Бор ко вић (1946), Ста ни слав

Вор ка пић (1949), Ма ри о ра Дра жи лов (1951), Дра гој ла Ми хај ло вић (1940), Пре драг Ада мо вић

(1959), Бла го је Па влов ски (1945), Ве ри ца Ла то вљев (1943), Ста вра Зе ман (1951); 22. ја ну а -

ра: Бо сиљ ка Но ва ко вић (1942), Бран ка Јо ва нов (1958), Ету шка Ри зев ски (1932), Кру на Ра ни -

са вље вић (1946), Ја нош Вар га (1927), Ми ли вој Кри во шић (1936); 23. ја ну а ра: На да Гво зде -

нац (19579, Ми ле са Ми тров ски (1941); 24. ја ну а ра: Жи во рад Ђор ђе вић (1934), Сто јан То пић

(1944), Ми ли ца Ди мић (1933), Па вле Пав ко вић (1934), Ко ста Жи ва нов (1934), Ма ри ја Јо си мо -

вић (1934), То ми слав Трај ко вић (1934); 25. ја ну а ра: Илин ка Ма и е ро (1933), Сла ви ца Ди ми -

три је вић (1932), Бо шко Со виљ (1962), На да Бу га рин (1940); 26. ја н уара: Ра до слав Ни ко лић

(1970); 27. ја ну а ра: Те ре за Пе тро вић (1935).

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 – Бе ла укр ште ни ца: од ред, пот пис, Тра јан, Трост, Па ва,

ескар па, Лин, Пу ла, Тар, ана то ми, крст, та њир, ки ре те, аце тат, са тир.

Ана гра ми: (1) Је ли са ве та Ора ша нин, (2) Алек сан дар Ата на си је вић.

Су до ку: 795183462, 236475189, 148269735, 362814957, 487596213,

951732648, 629351874, 813947526 574628391. Ис пу њаљ ка: изо ла тор,

Ра ва ни ца, На га са ки, Ни ко зи ја, Ко лу ба ра, ши ћа ри ти.

СУДОКУ

7 9 1 8 4 6

6 5

1 3 5

7

4 5 9 6 3

9

6 2 4

9 5

7 4 2 8 9 1

Су до ку је за го нет ка но ви јег да ту ма, на ста ла у Ја па ну, као

за ни мљи ва игра бр о је ви ма.

Пред ва ма је та бе ла ко ју тре ба по пу ни ти бр о је ви ма, али та -

ко да сва ки ред, сва ка ко ло на и сва ки уну тра шњи ква драт 3

х 3 са др же бро је ве од 1 до 9.

На по ми ње мо да бро је ви не сме ју да се по на вља ју ни у ре ду,

ни у ко ло ни, ни у уну тра шњем ква дра ти ћу.

БЕ ЛА УКР ШТЕ НИ ЦА
Са ми упи ши те цр на по ља, чи ји је број озна чен у за гра ди

иза сва ког опи са.

ВО ДО РАВ НО: 1. ма ња вој на је ди ни ца – сво је руч но на пи са но

име и пре зи ме (1), 2. ста ро рим ски им пе ра тор – сло ве нач ки пи -

ја нист (Ан тон) (1), 3. жен ско име – про тив тен ков ска пре пре ка

(1), 4. аме рич ки ре ди тељ (Деј вид) – град у Хр ват ској – пу сти ња

у Ин ди ји (2), 5. струч ња ци за гра ђу те ла – сим бол хри шћан ства

(1), 6. део при бо ра за је ло – хи рур шки ин стру мент (1), 7. со

сир ћет не ки се ли не – пра ти лац бо га Ди о ни са (мит.) (1).

УС ПРАВ НО: 1. ис пла та у ра та ма (0), 2. срп ски пе сник (Ра де)

(0), 3. по рав на ва ње (0), 4. пти ца гра бљи ви ца – ла тин ско му -

шко име (1), 5. по тврд на реч – си тан отвор на ко жи (1), 6. гра -

дић на Ја дра ну у са ста ву БиХ – озна ка за то ну (2), 7. сим бол

фос фо ра – ри ма, срок (2), 8. стру гаљ ка, ма кља – исто риј ско

ме сто у Ма лој Ази ји (1), 9. звук тру бе – пре вла ка на Ма ла ки

(1), 10. фо то гра фи ја не чи јег ли ка (0) 11. па сти из не че га (0),

12. су ди ја на стар ту (0).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

ИСПУЊАЛКА

1

2

3

4

5

6

Слогови: БА, ВА, ГА, ЗИ, ЗО, И,

ЈА, КИ, КО, КО, ЛА, ЛУ, НА,

НИ, НИ, РА, РА, РИ, СА, ТИ,

ТОР, ЋА ЦА, ШИ.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1.

слаб проводник електричне

струје, 2. манастир код Ћуприје,

3. град у Јапану на који је баче-

на атомска бомба, 4. престони-

ца Кипра, 5. река у Србији, при-

тока Саве, 6. олако зарађивати.

У осенченим пољима добићете име и презиме новинарке

РТС-а (на слици), водитељке емисије „Ово је Србија”.

АНАГРАМИ

(2) НАШ 

ОД БОЈ КАШ (С = Н)

(1) НА ША 

ГЛУ МИ ЦА

ЈА КА СЕР ВА

ДА ЋЕ ТИ 

СИ ЛАН АС

OНА JE РА СНА

ИЛИ ВЕ ШТА?



Петак, 3. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

29

Све шко ле 27. ја ну а ра обе ле -
жа ва ју се ћа ње на јед ног од
нај зна чај ни јих срп ских ве ли -
ка на – Све тог Са ву.

По ред њих, то чи не и не ке
уста но ве иа ко не ма ју стрикт но
фор мал не ве зе са обра зо ва -
њем.

Та ко су сво је по што ва ње ве -
ли ком про све ти те љу и уте ме -
љи ва чу др жа ве, цр кве и школ -
ства ука за ли и Дом за де цу и
омла ди ну без ро ди тељ ског
ста ра ња „Спо ме нак” и Ге рон -
то ло шки цен тар Пан че во.

Сва ке го ди не по во дом пра зни -
ка ко ји сла ви Све тог Са ву оку -
пља ју се ко ри сни ци пан че вач -
ког Ге рон то ло шког цен тра, ка -
ко би уз пе сму, ре ци тал, ли те -
рар не ра до ве и не из бе жне пе -
ре це, још јед ном ис та кли ко -
ли ко је ве ли ко де ло оста вио
први срп ски про све ти тељ.

Имам јед ну же љу...
Што је још бит ни је, ови љу ди,
ко ји су до бра но за ко ра чи ли у
та ко зва но тре ће до ба, и упр кос
бре ме ну ста ро сти и за тај пе ри -
од жи во та го то во не из бе жним
бо ле сти ма, на овај на чин по ка -
за ли су с ка квом ко ли чи ном
во ље, же ље и ела на при ла зе
сва ком „за дат ку”.

А има ли су и шта да по ка жу;
то ли ко да им ни ма ло не бу де
не ла год но пред мла ђи ма,
здра ви ји ма и сна жни ји ма.

Још док је тра ја ло за гре ва ње
и ушти ма ва ње, про ло мио се
апла уз. Раз лог не мо же би ти
леп ши – до ма ћи ни су упу ти ли
нај ср дач ни ју мо гу ћу до бро до -

ПО ЈЕ ДИ НЕ УСТА НО ВЕ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛЕ ДАН СВЕ ТОГ СА ВЕ

И СТА РИ И МЛА ДИ ПО ШТУ ЈУ ВЕ ЛИ КОГ ПРО СВЕ ТИ ТЕ ЉА

шли цу сво јим при ја те љи ма из
До ма за ли ца са оште ће ним
ви дом. А ни го сти ни су оста ли
ду жни – са со бом су по не ли и
хар мо ни ку.

На кон не ко ли ко ре чи до бро -
до шли це ко је из го во ри ла со -
ци јал на рад ни ца Ха ни Шо пов,
Ми ки је „раз ву као” по пу лар ни
ин стру мент и већ на кон пр вих
так то ва ни је би ло ди ле ме да је
реч о све то сав ској хим ни.

За тим је ста нов ни ца Ге рон -
то ло шког цен тра Зла та Апт
про чи та ла при год но шти во,
на по ме нув ши да би о гра фи ја

ве ли ког про све ти те ља ни кад
до кра ја ни је ис при ча на и да
се исто вре ме но мо же ту ма чи -
ти и као при ча о Бо гу и цр кви.

Ње на дру га ри ца Ана Хор ват
је, по ред пе сме о срп ском све -
цу, про чи та ла и не ка сво ја, без
пре те ри ва ња се мо же ре ћи, ау -
тор ска ре мек-де ла.

А он да су и по ме ну те Зла та
и Ана, али и Ни на Штр каљ,
Ђур ђи на Ко ва че вић, па и Дра -
ги ца Сте па но вић, ко ја је, иа ко
је пре не ко ли ко да на на пу сти -
ла бол ни цу на кон тре ћег ин -
фарк та, пле ни ла ве дри ном и

до брим гла сом, као и сви оста -
ли сло жно и оп ти ми стич ки за -
пе ва ли ста ро град ске кла си ке –
„Имам јед ну же љу”, „На то чи
ви на, крч ма ри це”, „Ја сам
мла да и си ро та”...

На рав но, ни је из о ста ло ни
ко ло...

Ово је зе мља 
за све на ше љу де
Не да ле ко ода тле, не што ка -
сни је, истог да на, у пе так, 27.
ја ну а ра, у ни шта ма ње ху ма ној
уста но ви – До му за де цу и
омла ди ну без ро ди тељ ског
ста ра ња „Спо ме нак” – оку пио
се си лан свет са истим ци љем:
да ви ди шта су све на у чи ли не -
ки, овог пу та не у по ре ди во
мла ђи љу ди, чак и мла ђи не го
што је Раст ко Не ма њић био
пре не го што је оти шао на Све -
ту го ру.

На по чет ку при ред бе је бес -
крај но шар ман тан хор ма ли -
ша на „Во кал кидс”, пе смом
„Све ти Са во, му дра гла во”,
под се тио на то ка ква је све
зна ња он та мо при ку пио.

По том се ди рек тор ка по ме -
ну те уста но ве Та ња Лу кић
украт ко освр ну ла на прет ход -
ну го ди ну, по ме нув ши да је
би ло мно го ра до сти и ту ге,
сва ђа, али и ми ре ња, као и да

је би ло мно го сно ва, али да је
од све га нај бит ни је то што су
не ки чак и оства ре ни. То ме су
сво јом не ис црп ном енер ги јом
пре суд но до при не ли и чла но -
ви ко лек ти ва, а нај ви ше де ца,
ко ја су и овом при ли ком по ка -
за ла шта су све на пра ви ла у
по след ње вре ме.

Пе сме о Све том Са ви ре ци -
то ва ли су Мар ко, Алек сан дра,
Ана, Ми ши, Јо ва на, Ду шан,
Де јан, Не над, Бо бан и Са ша;
жи ти ја су чи та ли Бра ни мир и
Јо ва на, Не над и Ана, игра ли су
фол кло ра ши АКУД-а „Иво Ло ла

Ри бар”; на по слет ку је „Во кал
кидс” по но во за пе вао, а за крај
је оста вље но из во ђе ње пе сме
по зна тог рок са ста ва „Ека та -
ри на Ве ли ка” под на зи вом
„Ово је зе мља за нас”.

Ти ме је сим бо лич но све ре -
че но – да у овој зе мљи, и под
овим сун цем, има ме ста за
све...

А све то је од не куд, по пут
нај то пли јег сун че вог зра ка, с
не из мер ним одо бра ва њем по -
сма трао и ве ли ки и пле ме ни -
ти Све ти Са ва...

Ј. Фи ли по вић

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Ја за
Шар ман тан цр ни ја за ви -
чар, стар око го ди ну да -
на, не дав но се по ја вио у
јед ној ве те ри нар ској ам -
бу лан ти с ма лом ра ном,
ко ја је, за хва љу ју ћи пра -
во вре ме ној ре ак ци ји за -
по сле них, бр зо за ра сла.

Ова до бри ца во ли да ис тра жу је и ро ва ри по зе мљи, што је
и у при ро ди ње го ве ра се. Ја за је, ипак, ве о ма до бар и по слу -
шан и као та кав је иде а лан за кућ ног љу бим ца.

За ње га је обез бе ђе на и бес плат на сте ри ли за ци ја, а до дат -
не ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 060/03-54-836.

Но во се љан ка
Из у зет но мир на и дру же љу би ва
жен ка про на ђе на је у Но вом Се -
лу. Бу ду ћи да је сред ње ма њег ра -
ста и ве о ма под се ћа на ла бра до -
ра, мо гу ће је да у се би има и кр ви
те ра се.

Нај бо ље би би ло да је из град -
ског при хва ти ли шта пре у зме
вла сник, али уко ли ко се он не бу -
де ја вио у за кон ском ро ку, би ће
да та на удо мља ва ње.

У том слу ча ју бес плат но јој сле -
ду ју обе ле жа ва ње и сте ри ли за ци ја,
а кон такт-те ле фон је 352-148.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

И омо љич ки лов ци оку пи ли су
се у пе так, 27. ја ну а ра, истим
по во дом – ка ко би обе ле жи ли
сла ву сво је сек ци је, Све тог Са ву.

Том при ли ком они су, по -
ред оста лог, су ми ра ли учи нак
у ми ну лој го ди ни, ко ју њи хов
пред сед ник Ве ли зар Ву ко вић
Ши ме оце њу је као вре ме ве -
ли ке бор бе за по нов но ста вља -
ње дру штва на но ге, пр вен -
стве но алу ди ра ју ћи на ве ли ки
дуг за стру ју и во ду, од укуп но
осам де се так хи ља да, што је
са ни ра но за хва љу ју ћи ве ли -
ком за ла га њу пет на е стак ак -
тив них чла но ва.

– Про те кле се зо не смо на
ло ви шту ве ли чи не пре ко се -
дам хи ља да хек та ра уло жи ли
огром не на по ре не би смо ли
што ефи ка сни је ис ко ре ни ли

ло во кра ђу. То је вид но по пра -
ви ло фонд ди вља чи, пре све га

зе ца и фа за на. Ве о ма хра бри и
број од ше зде се так ср на, ко јих
до не дав но ни је би ло ни у тра -
го ви ма. Уни шта ва мо и ште то -
чи не, па смо про те кле го ди не
уло ви ли два де сет осам ли си ца
и пет ша ка ла. Од соп стве них
сред ста ва ура ди ли смо де сет
ре ми за и оспо со би ли че ти ри
ви со ке че ке, а ка ко је ди ни у
окру же њу има мо три и по хек -
та ра шу ма, иза ћи ће мо на кон -
кур се с про јек том из град ње га -
те ра за ди вље сви ње. У ње му,
за по че так, тре ба да бо ра ве де -
сет на зи ми ца и два не ра ста,
што мо же би ти со лид на осно ва
за лов ни ту ри зам – ис та као је
Ву ко вић.

Нај ста ри ји члан по ста жу, с
ви ше од по ла ве ка, Ра ден ко
Ђур ђе вић, ко ји при том је ди ни
има за вр шен курс од бра не и
за шти те ди вља чи, пра ви је за -
љу бље ник у лов и не про пу шта
го то во ни јед ну ак ци ју.

– Ули ва оп ти ми зам то што
је, по ред дру же ња, по чео и
озбиљ ни ји рад на по бољ ша њу
усло ва за жи во ти ње на на шем
ло ви шту, јер ло вац нај ма ње
тре ба да бу де не ко ко ће са мо
упу ца ти ди вљач. Ру ку на ср це,
би ће те шко до сег ну ти вре ме -
на ка да је за хва љу ју ћи лов ном
ту ри зму са гра ђен наш ве ле -
леп ни обје кат, а под ње го вим
кро вом ра ди ло де се так стал но
за по сле них. Али сва ка ко вре -
ди по ку ша ти – на вео је Ђур ђе -
вић.

Пре не фор мал ног дру же ња
пред сед ник је ср дач но за хва -
лио свим го сти ма и спон зо ри -
ма, као што су Ме сна за јед ни -
ца, Ни ки ца Га јић, Ми ћа Ва -
сић, То ма Гво зде но вић, Ау то-
-цен тар „Зо ки”...

По том је на ред до шло ужи -
ва ње у не по но вљи вом „ди -
вљач ком” гу ла шу, а ка да је
хар мо ни каш за сви рао чу ве ну
„Кад сам био мла ђан ло вац”,
мно ги ма се то учи ни ло као
сим бо лич ки на го ве штај под -
мла ђи ва ња (ста рог) ка дра и
не ких бо љих вре ме на...

Ј. Ф.

ОМО ЉИЧ КИ ЛОВ ЦИ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ СЛА ВУ

На го ве штај не ких бо љих да на

Нај дир љи ви ји мо ме нат биo је ка да је го сте из До ма
за ли ца са оште ће ним ви дом Ана Хор ват, ко ри сни -
ца услу га Ге рон то ло шког цен тра, до че ка ла сво јом
пе смом:

При ја те љи на ши дра ги, све вас ле по по здра вља мо
и од ср ца сви ма ва ма овај дан вам по кла ња мо.
Ми жи ви мо не по крет ни, а пред ва ма увек та ма;
не бу ди те због то га ту жни, Го спод Бог је увек с ва ма.

Сви мо ра мо би ти ја ки, да све хра бро при хва ти мо
и да на ову бож ју во љу ни ка да се не жа ли мо.
Ни мно ги здра ви љу ди ни су увек мно го срећ ни
и њих пра те че сто пат ње, а жи вот им ни је леп ши.

За то, дра ги при ја те љи, кад вас ра не све за бо ле,
знај те да још увек по сто је они ко ји и нас во ле.

Дружење у Геронтолошком

Ово је земља за нас

Прослава у „Споменку”

Председник Шиме поздравља госте



Спе ци јал на олим пи ја да Ср би -
је је у по не де љак, 30. ја ну а ра,
уз по др шку Аме рич ке аген ци је
за ме ђу на род ни раз вој
(USAID), при ре ди ла фуд бал -
ски тур нир за 40 де во ја ка са
ин те лек ту ал ном оме те но шћу и
без ње из ШО СО „Ма ра Ман -
дић” и ОШ „Ми ро слав Ан тић”. 

Мла ди ли де ри из Пан че ва,
за јед но са сво јим на став ни ци -
ма, ор га ни зо ва ли су фуд бал -
ску ра ди о ни цу за 40 де вој чи ца
и том при ли ком су их учи ли о
ва жно сти ба вље ња спор том за
лич ни и здрав стве ни раз вој, с
ци љем укљу чи ва ња ве ћег бро -
ја де во ја ка у спорт. По сле ра -
ди о ни це че ти ри ин клу зив на

ти ма су се над ме та ла у за бав -
ном фуд бал ском тур ни ру,
про мо ви шу ћи дух и ра дост
спор та.

– По но сна сам што USAID
по др жа ва ову ини ци ја ти ву, јер
ве ру је мо да је ин клу зи ја у спор -
ту и здра вљу јед на ко ва жна као

и ин клу зи ја у шко ла ма и обра -
зо ва њу – ис та кла је ди рек тор ка
ми си је USAID-а у Ср би ји Аза
ел Абд.

Мла дим спор тист ки ња ма је
по др шку пру жио и Сло бо дан
Би те вић, пред сед ник Спорт -
ског са ве за Пан че ва.

Про је кат Спе ци јал не олим -
пи ја де Ср би је „Играј мо за јед -
но” тра је 24 ме се ца и пру жа
при ли ку мла ди ма са ин те лек -
ту ал ном оме те но шћу и без ње
да се успе шно ба ве спор том, да
под стак ну дру штве но ин клу -
зив но окру же ње и прак су. Про -
је кат се спро во ди у спорт ским
клу бо ви ма, шко ла ма и за јед ни -
ца ма у де сет гра до ва у Ср би ји.

У но во сад ском „Спен су” је у
су бо ту, 28. ја ну а ра, одр жан
ме ђу на род ни пли вач ки ми -
тинг под на зи вом „Евро па
2017”. Уче ство ва ла су 522
так ми ча ра из 27 клу бо ва из
Ср би је, БиХ, Хр ват ске и Ру -
му ни је, ме ђу ко ји ма су би ли
и чла но ви ПК-а Ди на мо, ко је
су пред во ди ли тре не ри Влат -
ка Ко мле нац и Бо рис Сто ја -
но вић.

Ва ња Гру јић је три јум фо -
ва ла у тр ка ма на 50 и 200 м
леђ но, а осво ји ла је и сре бро
у тр ци на 100 м истим сти -
лом, као и брон зу на 100 м
дел фин. Ду ња Ни шић је би ла
нај бр жа у над ме та њу на 400

м ме шо ви то, а у тр ци на 100
м дел фин тре ћа је сти гла на
циљ. И овог пу та фан та сти -
чан је био Пе тар Ран ко вић.
Он је по бе дио у тр ка ма на
200 и 400 м кра ул и 200 м пр -
сно, а сре бр но од лич је је за -
ра дио по сле над ме та ња на
100 м пр сно. Ду ња Сто ев је
би ла дру га на 100 м леђ но, а
Стра хи ња Шон дић био је тре -
ћи у тр ци на 50 м истим сти -
лом. Вик тор Нађ је осво јио
зла то на 50 м леђ но, сре бро
на 50 м кра ул и брон зу на 50
м дел фин. Бо рис Сто ја но вић
је три јум фо вао у тр ци на 50 м
кра ул, а на 50 м пр сно је дру -
ги сти гао на циљ.

На три на е стом си мул та ном
ме ђу на род ном так ми че њу у
ре ша ва њу ша хов ских про бле -
ма, одр жа ном у не де љу, 29.
ја ну а ра, над ме та ли су пред -
став ни ци из 32 зе мље.

Ово нај ма сов ни је свет ско
ре ша вач ко так ми че ње по де -
ље но је у три ка те го ри је: пр ву
– за так ми ча ре с реј тин гом
пре ко 1.700, дру гу – за оне с
реј тин гом до 1.700 и тре ћу –
за ка де те до два на ест го ди на.

Наш мла ди су гра ђа нин
Или ја Се ра фи мо вић, тро -
стру ки ка дет ски пр вак Ср би је
у ре ша ва њу ша хов ских про -
бле ма, и овог пу та је оства рио
сја јан ре зул тат. За 31 ми нут
осво јио је мак си мал них 30
по е на (од 120 мо гу ћих) и до -
ка зао да не ма прем ца у свом
уз ра сту. Ко на чан пла сман у
Или ји ној гру пи би ће по знат
кра јем фе бру а ра, на кон су -
ми ра ња ре зул та та на свет -
ском ни воу.

Тре ба на по ме ну ти да је ово
био Или јин опро штај ни на -
ступ у кон ку рен ци ји ка де та,
јер је с об зи ром на реј тинг од
1.964 по е на он се би обез бе -
дио при ли ку да се на ред не
го ди не над ме ће с нај бо љим
свет ским ре ша ва чи ма у се ни -
ор ској кон ку рен ци ји.
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Ду нав са вла дао 
Та миш

Пад у дру гом 
по лу вре ме ну

Утак ми ца ма пет на е стог ко ла
про шлог ви кен да је на ста вље -
на пр вен стве на тр ка за бо до ве
у Ко шар ка шкој ли ги Ср би је.
Еки па пан че вач ког Та ми ша је
на ре ду има ла и тре ће уза -
стоп но го сто ва ње, овог пу та у
Ста рој Па зо ви, про тив не у год -
ног до ма ћи на, ти ма Ду на ва из
Ста рих Ба но ва ца. Мом ци ко је
пред во ди тре нер Бо јан Јо ви -
чић су на тај мег дан оти шли
осо ко ље ни по бе дом над зе -
мун ском Мла до шћу, али на
жа лост сво јих на ви ја ча, овог
пу та ни су има ли до вољ но
енер ги је да на чи не још јед но
из не на ђе ње: Ду нав –Та миш
72:59, по че твр ти на ма 10:15,
20:16, 21:16 и 21:12.

Сам по глед на ко на чан ис -
ход до вољ но го во ри о од но су
сна га на те ре ну дво ра не
„Парк” у Ста рој Па зо ви. Ни ко -
ла Си мић и ње го ви са и гра чи
су од лич но отво ри ли утак ми -
цу. Чвр сто ре ше ни да на ста ве
да кр че пут ка Су пер ли ги, ко -

ЈОШ ЈЕ ДАН УСПЕХ НА ШЕГ МЛА ДОГ 

СУ ГРА ЂА НИ НА

ИЛИ ЈА НЕ МА ПРЕМ ЦА

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ЛИ ДЕР СТИ ЖЕ НА СТРЕ ЛИ ШТЕ

ПЛИ ВАЧ КИ МИ ТИНГ У НО ВОМ СА ДУ

ДИ НА МУ СЕ ДАМ НА ЕСТ МЕ ДА ЉА

СПЕ ЦИ ЈАЛ НА ОЛИМ ПИ ЈА ДА ПО ДР ЖА ВА ИН КЛУ ЗИВ НИ ЖЕН СКИ ФУД БАЛ

ИГРАЈ МО ЗА ЈЕД НО

го сти ју. На од мор се оти шло с
ми ни мал ном пред но шћу Та -
ми ша (30:31).

На ста вак су сре та до нео је
дру га чи ју сли ку на те ре ну и
пот пу ну до ми на ци ју до ма ћих
ко шар ка ша. Пи та ње по бед ни -
ка ре ше но је сре ди ном че твр -
те че твр ти не, ка да је Ду нав на -
пра вио се ри ју од 10:0 и „од ле -
пио” се на 65:52. То је већ за
Та миш би ла не до сти жна
пред ност...

Пан чев це на овој утак ми ци
ни је баш слу жио шут, па су са -
мо Ду шан Ми ло ше вић и Ду -
шан Ву ле тић би ли „дво ци фре -
ни”. Уз све то, ко шар ка ши до -
ма ћег ти ма има ли су чак 15
ско ко ва ви ше у на па ду... Ка да
је од нос сна га та кав, бо до ви се
и не мо гу оче ки ва ти.

Та миш је играо у са ста ву:
Не ма ња Ђор ђе вић (шест по е -
на), Вла ди мир Ве лич ко вић,
Алек сан дар Ил кић (два), Вла -
ди мир Трај ко вић, Вла ди мир

Ка ње вац, Игор Ке сар (осам),
Мла ден Вит ко вић (два), Ни -
ко ла Си мић (шест), Адам
Мир ко вић (осам), Сте фан Са -
вић, Ду шан Ми ло ше вић (17) и
Ду шан Ву ле тић (10 по е на).

По сле пет на е стог ко ла Та -
миш за у зи ма ше сто ме сто на
та бе ли, са ско ром од де вет по -
бе да и шест по ра за и са 24 бо -
да.

Већ у пе так, 3. фе бру а ра, Бо -
јан Јо ви чић и ње го ви мом ци
би ће на но вом, ве ли ком ис ку -
ше њу. У го сте им до ла зи бе о -
град ски Ди на мик, тим ко ји је
уз Вр шац нај ви ше по ка зао у
до са да шњем де лу шам пи о на та
и пред ста вља јед ног од глав -
них кан ди да та за осва ја ње ти -
ту ле пр ва ка. Ду ел с ли де ром је
ве ли ки иза зов, а по себ ну драж
му да је и ди рек тан те ле ви зиј -
ски пре нос на ТВ „Аре на”. Би -
ће то до бра при ли ка за све љу -
би те ље ко шар ке да до ђу у Ха лу
спор то ва на Стре ли шту и ужи -
ва ју у ле пој пр вен стве ној утак -
ми ци. Меч по чи ње у 18 са ти.

У пр вој утак ми ци дру гог де -
ла се зо не у Пр вој срп ској ли ги
Крис-крос је на свом те ре ну из -
гу био од Ака де ми ка из Ср бо -
бра на са 75:79, по че твр ти на ма
17:23, 12:16, 25:26 и 21:14.

По сле све га ви ђе ног го сти
су, пред во ђе ни Мар ком Жде -
ром, др жав ним ре пре зен та -
тив цем и осва ја чем злат не ме -
да ље на Свет ском пр вен ству у
ба ске ту 3 х 3, за слу же но осво -
ји ли но ве бо до ве и оста ли у
тр ци за нај ви ши пла сман.

– Тре ба ло је да то бу де леп
иза зов за на шу еки пу. Иа ко
ре зул тат по ка зу је да је утак -
ми ца би ла не из ве сна, ни је би -
ло та ко. Ака де мик је то ком це -
лог ме ча био бо љи тим – ре као
је тре нер Крис-кро са Пе тар
Мар ко вић.

У на ред ном ко лу Пан чев ци
пу ту ју у Ку лу на мег дан с Хај -
ду ком.

шар ка ши Та ми ша су у пр вој
че твр ти ни над и гра ли свог ри -
ва ла, а он да је по че ло да им
по не ста је иде ја... Ипак, и у
дру гој де о ни ци го сти су при -
ка за ли со лид ну пар ти ју, али је
Ду нав по чео да се раз и гра ва,
да по ла ко ло ми от пор упор них

У атлет ској дво ра ни у Бе о -
гра ду про шлог ви кен да је
одр жа но Пр вен ство Ср би је за
ју ни о ре и ју ни ор ке. АК Ди на -
мо је пред ста вља ло осам так -
ми ча ра, а осво је не су две ме -
да ље у шта фет ним тр ка ма.

Пр вог да на је жен ска шта -
фе та у са ста ву: Ан ђе ла Та сић,
Са ра Авра мо вић, Алек сан дра
Сте фа но вић и Та ма ра По лић
осво ји ла сре бр но од лич је у
тр ци на 4 x 200 ме та ра, а исти
тим је за ра дио ви це шам пи -
он ску ти ту лу и дру гог да на,
али у тр ци на 4 x 400 ме та ра.

Од лич ни су би ли и Иван
Бо жа нић и Сте фан Ми хај -
лов. Иван је уче ство вао у тр -
ка ма на 400 и 800 м, а Сте -

фан на 60 и 200 ме та ра.
Обо ји ца су по пра ви ли сво ја
нај бо ља вре ме на. Ово так -
ми че ње би ло је ве о ма ва жно
за Сте фа на, ко ји ће ове го ди -
не на сту пи ти на пре сти -
жном так ми че њу под на зи -
вом Европ ски фе сти вал мла -
дих (ЕЈОФ).

У окви ру др жав ног пр вен -
ства одр жа не су и тр ке ван
кон ку рен ци је, на ко ји ма су
уче ство ва ли ста ри ји так ми -
ча ри Пе тар Ивач ко вић, Ми -
лош Га шо вић, Мар ко Ми ло -
ва но вић и Сло бо дан Ма рин -
ков. И овог пу та бли ста ла је
Зо ра на Бар јак та ро вић. Она је
у тр ци на 60 м по ста ви ла нов
лич ни ре корд од 7,62.

ДР ЖАВ НО ПР ВЕН СТВО У ДВО РА НИ 

ЗА ЈУ НИ О РЕ

ДВА СРЕ БРА ЗА ЖЕН СКУ ШТА ФЕ ТУ

Светосавски турнир у бад-
минтону, који је окупио 64
учесника из 23 школе из се-
дам српских градова, одржан
је у суботу, 28. јануара.

Панчевачки основци су и
овог пута показали завидан
квалитет и постигли запаже-
не резултате. Ученици ОШ
„Бранко Радичевић” били су
најуспешнији. Миона Фили-

повић је освојила златно од-
личје, а Бошко Јаковљевић и
Маша Алексић окитили су се
сребрним медаљама. Петар
Радонић, ученик ОШ „Иси-
дора Секулић”, зарадио је
сребро, а златне медаље су
освојили и Нађа Поповић,
ученица ОШ „Свети Сава”, и
Никола Борка из ОШ „Јован
Јовановић Змај”.

ШКОЛСКО НАДМЕТАЊЕ У БАДМИНТОНУ

ПАНЧЕВАЧКИ ИГРАЧИ ОДЛИЧНИ

На Све то сав ском ку пу у Но -
вом Са ду за па же не ре зул та те
оства ри ли су и мла ди џу ди сти
ЏК-а Пан че во. Нај сјај ни је од -
лич је осво ји ла је Ми ли ца Ни -

шић, а брон за ном ме да љом се
оки тио Алек сан дар Лу пу лов.
Уче ство ва ли су и Не ма ња Ни -
шић, Ла зар Ва нев ски и Ни ко -
ла Пе тро вић.

СВЕТОСАВСКИ КУП

МИ ЛИ ЦА НАЈ БО ЉА



16:10 и ка да се чи ни ло да је на
пра гу по врат ка у меч, „ла ви це”
су за и гра ле на све или ни шта и
до би ле – мак си мал ну по бе ду и
но ва три бо да.

Бо је Ди на ма у овом су сре ту
бра ни ле су: Је ле на Ла зић, Ја на
Ћук, Бјан ка Пет ко вић, Ни на
Ко цић, Дра га на Мар ко вић, Је -
ле на Ме да ре вић, Са ња Ђур ђе -
вић, Ти ја на Стој ко вић и Ања
Вла ди са вљев. 

„Ла ви це” су са да на пе том
ме сту на пр вен стве ној та бе ли,
са 23 бо да. У че твр так, 2. фе -
бру а ра, ка да је овај број „Пан -
чев ца” већ био пред чи та о ци -
ма, Ди на мо је у Ха ли спор то ва
на Стре ли шту уго стио бе о -
град ску Ви зу ру.

је био не ре шив про блем за од -
бој ка ше из глав ног гра да, а ра -
ме уз ра ме са ис ку сним ко рек -
то ром Бор ца би ли су и Сте фан
Вла ди са вљев, Ми лан Зин до -
вић, Вла ди мир Кне же вић,
Иван Бу лић, Мар ко Син ђе лић
и Не ма ња Ми ле тић.

За пр ва два се та ка рак те ри -
стич но је то да је тре нер Ду -
шан Јо вић, ка да је тре ба ло
сер ви ра ти за осва ја ње се та, у
игру уво дио Са шу Рај ко ви ћа.
Овај је то уз вра тио на нај бо љи
на чин: ас-сер ви си ма.

– На пр ви по глед, ре зул тат
је мо жда и пре ви ше убе дљив.
Же ле зни чар је пру жио ве ли ки
от пор, би ло је ду гих по е на...
Ипак, ми смо овог пу та има ли

бој ке 013 на про гра му је има ла
јед но од нај те жих го сто ва ња,
јер је пу то ва ла у Срем ске Кар -
лов це, на мег дан с пр во пла си -
ра ним Пар ти за ном. Ипак, де -
вој ке ко је пред во ди тре нер
Иван Кр го вић ни су се упла ши -
ле ве ли ког ри ва ла, па су ус пе -
ле да му на не су пр ви по раз у
шам пи о на ту: Пар ти зан – Од -
бој ка 013 2:3, по се то ви ма
22:25, 25:20, 25:20, 28:30 и
15:17.

Де вој ке су се мак си мал но
бо ри ле за сва ки по ен, а по бед -
ник је био не из ве стан до са мог
кра ја утак ми це. Овог пу та пре -
су ди ли су сјај на ат мос фе ра у
пан че вач ком ти му, ве ли ко је -
дин ство и сло га де во ја ка, ко је
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–ВИЗУРА

четвртак, 2. фебруар, 17 сати

ПРВА ЛИГА

В. Градиште: ВГСК–БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ВРШАЦ

субота, 16 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–ДИНАМИК

петак, 18 сати

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Кула: ХАЈДУК – КРИС КРОС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Војка: ВОЈКА–БНС

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ОПОВО

субота, 19 сати

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Зрењанин: ЗРЕЊАНИН–ДИНАМО 0:3

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

С. Карловци: ПАРТИЗАН – ОДБОЈКА 013 2:3

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

С. Пазова: ДУНАВ–ТАМИШ 72:59

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – АКАДЕМИК 75:79

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Б. Н. Село: БНС–ОМЛАДИНАЦ 44:80

Панчево: ДИНАМО–ВОЈКА 76:59

Пећинци: ЛОКОМОТИВА–ЈЕДИНСТВО 73:72
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Korski

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Кб6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

„Ла ви це” три јум фо ва ле
у Зре ња ни ну

Бо рац над ви сио 
Же ле зни чар

Три на е сто ко ло Су пер ли ге за
од бој ка ши це до не ло је мно го
ра до сти на ви ја чи ма ЖОК-а
Ди на мо. По пу лар не пан че вач -
ке „ла ви це” су у овој рун ди
шам пи о на та го сто ва ле у Зре -
ња ни ну и по де ли ле мег дан са
исто и ме ним до ма ћи ном, ко ме
„го ри под но га ма”. Пре по чет -
ка су сре та у „Кри стал ној дво -
ра ни” Зре ња нин ке су ва жи ле
за фа во ри та, јер су им бо до ви
би ли нео п ход ни у бор би за оп -
ста нак. На дру гој стра ни, Пан -
чев ке су и у овом ме чу би ле
осла бље не, без глав них сред -
њих бло ке ра... Ипак, де вој ке
ко је пред во ди тре нер Алек -
сан дар Вла ди са вљев из ди гле
су се из над свих про бле ма и
још јед ном по твр ди ле због че -
га их од бој ка шки струч ња ци
свр ста ва ју у нај при јат ни ја из -
не на ђе ња Су пер ли ге: Зре ња -
нин –Ди на мо 0:3, по се то ви ма:
22:25, 19:25 и 21:25.

Ба нат ски дер би је за слу же но
при пао го шћа ма, ко је су у свим
еле мен ти ма од бој ка шке игре
над ви си ле до ма ћи на. Дра га на
Мар ко вић, ка пи тен, и ње не
дру га ри це игра ле су за сва ку
по хва лу, а упра во је Мар ко ви -
ће ва за јед но с Ни ном Ко цић и
Је ле ном Ла зић би ла и нај за -
слу жни ја за но ви три јумф „ла -
ви ца”, осми у ово го ди шњем из -
да њу срп ске од бој ка шке ели те.

Већ од са мог по чет ка утак -
ми це би ло је ја сно да се Зре ња -
нин ке не ће ле по про ве сти у
овом ду е лу. Цео пр ви сет про -
те као је у пот пу ној до ми на ци ји
Пан чев ки, ко је су одр жа ва ле
пред ност од че ти ри по е на, па
су без ве ћих про бле ма по ве ле с
1:0. У на став ку су сре та од бој ка -
ши це Ди на ма би ле су још убе -
дљи ви је, па сво јим до ма ћи ни -
ма ни су оста ви ле ни ма ло на де
да мо гу из бо ри ти по вољ ни ји
ис ход. Тре ћи сет је био нај не и -
зве сни ји. Зре ња нин је во дио са

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ОД БОЈ КА ШКИ ВИ КЕНД ЗА ПАМ ЋЕ ЊЕСЛАВ КОВ ТРИ ЈУМФ
У фран цу ском гра ду Ли лу про -
шлог ви кен да је одр жан тра ди -
ци о на лан куп за џу до-ве те ра не
из Ма стерс се ри је.

На том так ми че њу је уче -
ство вао и наш су гра ђа нин
Слав ко Ста ни шић, ко ји је још
јед ном по сти гао из ван ред не
ре зул та те.

Слав ко је у ка те го ри ји М6
+100 кг по но вио про шло го ди -
шњи успех, па је од бра нио ти -
ту лу шам пи о на, а нај сјај ни је
од лич је осво јио је и у ап со лут -
ној ка те го ри ји.

АНА НАЈ БР ЖА
На ша су гра ђан ка Ана Дра го је -
вић, уче ни ца ОШ „Ђу ра Јак -
шић”, три јум фо ва ла је про -
шлог ви кен да на „Све то сав ској
улич ној тр ци” у Ва ље ву.

По ве о ма хлад ном вре ме ну
Ана је у кон ку рен ци ји де вој -
чи ца пе тих и ше стих раз ре да
нај бр же са вла да ла мо кру и
ме сти мич но за ле ђе ну ста зу
ду жи не 800 ме та ра. Сре бр но
од лич је за слу жи ла је још јед на
на ша су гра ђан ка, Кри сти на
Кр те нић, чла ни ца АК-а Пар -
ти зан.

БРОН ЗА ЗА СТЕ ФА НА
На Пр вен ству Ср би је у атле ти -
ци, у кон ку рен ци ји ста ри јих ју -
ни о ра, за па жен ре зул тат оства -
рио је и Сте фан Ла зић, члан
АК-а Та миш из на ше га гра да.

У бр зом хо да њу на 3.000 ме -
та ра, уз по себ ну до зво лу ко ме -
са ра за так ми че ња АСС-а (због
пре ска ка ња двеју уз ра сних ка -
те го ри ја), Сте фан је, иа ко пет
го ди на мла ђи од свих уче сни -
ка фи на ла, осво јио брон за ну
ме да љу.

Чла но ви АК-а Та миш на сту -
пи ће 11. и 12. фе бру а ра на Пр -
вен ству Ср би је у дво ра ни у ка -
те го ри ји мла ђих и ста ри јих
пи о ни ра.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Стране припремио

Александар
Живковић

Фуд ба ле ри Ди на ма 1945 су у
по не де љак, 30. ја ну а ра, за по че -
ли при пре ме за про лећ ни део
се зо не у Вој во ђан ској ли ги „Ис -
ток”, али и од бра ну пр вог ме -
ста, ко је су осво ји ли је се нас.
Про зив ку игра ча из вр шио је
шеф струч ног шта ба Бран ко
Ђо кић, за јед но са сво јим са рад -
ни ци ма: Ду ша ном Ђо ки ћем,
кон ди ци о ним струч ња ком
Иго ром Ра ни са вље вим и тре не -
ром гол ма на Не на дом Ни ко ли -
ћем. На пр вом тре нин гу би ла
су при сут на 22 фуд ба ле ра.

То ком зим ске па у зе клуб су
на пу сти ли Ми лан Не ду чић
(пре шао у Ја го ди ну), Не ма ња
Ах чин (Ма чва), Не над Ра до је -
вић, Фи лип Пе ште рац (обо ји ца
оти шли у Мла дост из Омо љи -
це), Мар јан Спа сић, Ву ка шин
Ми ла но вић (Бо рац из Са ку ла)
и Лу ка Лу кић (пре шао у Вр -

шац). По ред игра ча ко ји су је -
се нас но си ли дрес Ди на ма
1945, на пр вом тре нин гу је би -
ло и осам омла ди на ца, али и

не ко ли ко но вих мо ма ка ко ји
ће у на ред ним да ни ма по ку -
ша ти да се на мет ну тре не ру
Ђо ки ћу ка ко би при сту пи ли
„бр зом во зу”.

– Оче ку је мо да сво јим фуд -
бал ским и људ ским ква ли те -
ти ма по ка же те да је Ди на мо
нај бо љи тим у ли ги, ко ји ће се
пла си ра ти у ви ши ранг. У име
упра ве клу ба же лим да вам
ка жем да смо обез бе ди ли све
усло ве за рад ка ко би смо се
што бо ље при пре ми ли за про -
лећ ни део шам пи о на та. Же -
лим вам пу но успе ха у ра ду и
да на кра ју се зо не за јед нич ки
оства ри мо за цр та ни циљ – ре -
као је оку пље ним игра чи ма
Алек сан дар Пав ко вић, пот -
пред сед ник Ди на ма 1945.

Не ма сум ње да је пред пр во -

тим ци ма „бр зог во за” те жак и
на по ран рад.

– Тре ни ра ће мо три да на на
на шем ста ди о ну, а по том се
се ли мо у Де ли блат ску пе шча -
ру, где ће мо бо ра ви ти це ле не -
де ље и та мо ће мо оба ви ти пр -
ву фа зу при пре ма. Уго во ре но
је се дам кон трол них утак ми -
ца, па ће сви мом ци има ти
при ли ку да се до ка жу и из бо ре
за ме сто у стан дард ној по ста -
ви. Без об зи ра на то у ком ран -
гу игра, Ди на мо 1945 увек има
нај ви ше ци ље ве. Та ко је и са да
– ис та као је пр ви тре нер „бр -
зог во за” Бран ко Ђо кић.

Пр ву кон трол ну утак ми цу
фуд ба ле ри пан че вач ког ти ма
од и гра ће 15. фе бру а ра с Дор -
ћо лом.

ФУД БА ЛЕ РИ ДИ НА МА ЗА ПО ЧЕ ЛИ РАД

„БР ЗИ ВОЗ” НЕ ДА ТРОН

ЗЛАТНА ДЕЦА
Први Отворени стреличарски
куп у организацији домаћег
СК-а Кентаур одржан је пре
десетак дана у Кикинди.

У веома јакој конкуренцији
најмлађи такмичари СК-а
Панчево још једном су потвр-
дили да за будућност стрели-
чарства у нашем граду не тре-
ба бринути.

Кадети Урош Јакоб и Сте-
фан Кљаић освојили су златну
односно бронзану медаљу, а
најсјајније одличје зарадила је
и млађа пионирка Ива Јакоб.

Од бој ка ши Бор ца су у 12.
ко лу Пр ве ли ге оства ри ли и
сво ју осму по бе ду. Овог пу та
оруж је у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту мо рао је да по ло жи
бе о град ски Же ле зни чар, ко га
су Стар чев ци са вла да ли с мак -
си мал ним ре зул та том 3:0, по
се то ви ма 25:20, 25:20 и 25:18.

Одав но Бо рац ни је де ло вао
та ко моћ но и не по гре ши во као
про шле су бо те. Бо јан По знић

ве ћу же љу за по бе дом, а пре -
су ди ло је и ис ку ство на ших
игра ча. Са да нам пред сто ји
пут у Ве ли ко Гра ди ште, а ја се
на дам да ће мо на ста ви ти по -
бед нич ки низ – ис та као је по -
сле утак ми це тре нер Бор ца
Ду шан Јо вић.

По сле зим ске па у зе про шлог
ви кен да је на ста вље на пр вен -
стве на тр ка за бо до ве у Дру гој
ли ги гру па „Се вер”. Еки па Од -

су из га ра ле за сва ку лоп ту. Све
по хва ле за слу жу ју Ања Очи -
гри ја, Ма ри на Об ра до вић,
Алек сан дра Пе тро вић, Уна Ба -
ра ше вић, На та ша Бо жић,
Алек сан дра Га ић, Ма ри ја Бал -
ма зо вић, Ања Ла ло вић и Ми -
ла на Ни ћи фо ро вић.

У су бо ту, 4. фе бру а ра, Од -
бој ка 013 у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту до че ку је Вр шац.
Утак ми ца по чи ње у 16 са ти.

На турниру у Новом Саду за
млађе категорије, који је одр-
жан 28. јануара, одличне ре-
зултате остварили су и члано-
ви Џудо клуба Динамо. Поред
осам медаља, млађи пионири
су зарадили и пехар намењен
најбољој екипи.

Златне медаље су освојили
Алекса Ђуровић, Милица Се-
куловић и Владимир Богда-

новски. Сребром су се окити-
ли Филип Француз и Милена
Секуловић, а бронзе су заслу-
жили Марија Стојановски,
Матеја Зубовић и Огњен Ђу-
ришић.

На полагању за мајсторске
појасеве тренер ЏК-а Динамо
Љубомир Станишић унапре-
ђен је у носиоца мајсторског
појаса седми дан.

ЏУДО-ТУРНИР

СУПЕР КЛИНЦИ
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Ми хај ло Ђор ђе вић,
гим на зи ја лац:
     
– Нај ве ро ват ни је ћу 
у пе так уве че с дру -
штвом ићи у ка фе-
-клуб „Ку пе” на свир ку.
Оста так вре ме на 
ћу ис ко ри сти ти за од -
ма ра ње, а мо жда ћу
има ти про бу са 
сво јим бен дом.

Је ли са ве та 
Шће по вић, 
сред њо школ ка:
    
– У су бо ту ћу ићи с 
дру га ри ма у „Фор му”
на пи ће. С об зи ром на
то да тре ни рам пли ва ње,
пла ни рам да идем на
тре нинг, као и да учим
за шко лу и да се 
од ма рам код ку ће.

На та ли ја Та дић,
сред њо школ ка:
     
– За ви кенд 
пла ни рам да иза ђем 
с дру штвом, 
а нај ве ро ват ни је ће мо
ићи у „Апо ло”. 
Та ко ђе, од ма ра ћу 
се од шко ле код ку ће,
уз гле да ње те ле ви зи је.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

У...

У ак тен-та шни ста ри је про из вод ње, мо гу ће је, два су пар че та

хле ба и са ла ма. У ци пе ла ма ис пред, на да мо се, не ко и не што. У

фар мер ка ма на че лу „ко ло не”, же ли мо да ве ру је мо, сре ћан млад

чо век.

    У јеф ти ној тор би у пр вом пла ну – ко зна. И мо же да из ма шта.

Не ка кр па спре мље на као по ну да за ста ри бу вљак?

    У про сјач кој ча ши ни шта. Уа а аа!

Рас ко ра ци

Жи ви мо у вре ме ну рас ко ра ка: же ље су јед но, а мо гућ но сти не што са -

свим дру го. Ло ви мо ци ље ве ко ји ма стре ми мо, пре че сто без у спе шно.

    Успех, да нас и ов де, ско ро ни ка да ни је ре зул тат спо соб но сти,

обра зо ва ња и зна ња ко ја има мо. Не, по сле ди ца је срећ них окол -

но сти и, по но ви ће мо реч пре че сто, стра нач ке при пад но сти.

    Исто стра нач ке.

У ма гли

Нај це ње ни ја ро ба ових да на у Ср би ји је су од бор нич ки и по сла -

нич ки ман да ти. Ко их има у по се ду, тај је на ко њу. Исто вре ме -

но, ма гло ви то је као што одав но ни је би ло. Зва нич не прог но зе

ка жу да нам сле ди леп ше, ве дри је вре ме.

    Тре ба би ти на и ван па ве ро ва ти те ле ви зи ји; код нас од у век нај -

бо ље про ла зе про дав ци ма гле, они што пли ва ју у ма гли ча стом.

Све школе у нашем граду, без изузетка, 27. јануара
присећају се Светог Саве, највећег српског просве-
титеља, али и утемељивача државе, архиепископа,
законодавца, књижевника, ходочасника...

Великан рођен под именом Растко Немањић
преминуо је 1236. године баш тог дана, који је цр-
ква касније прогласила за празник посвећен њего-
вом лику и делу.

Од 1840. године славе га и српске школе, а након
паузе између 1945. и 1990. поново је враћен у обра-
зовне установе. 

Ево како су изгледале приредбе поводом тог да-
на у појединим панчевачким школама...

ПРАЗНИК ЛИКА И ДЕЛА ВЕЛИКОГ ПРОСВЕТИТЕЉА

СВЕТИТЕЉУ САВИ, С ЉУБАВЉУ
„Ђура Јакшић”

Глогоњ

Банатски Брестовац

Долово

Иваново Јабука

Омољица

Средња машинска школа

„Бранко Радичевић”


