
пла ну је и из град ња ка на ли за ци о не
мре же на том по те зу.

– Као од го вор на град ска власт, ми
смо са гле да ли и со ци јал ни аспект
ста рог бу вља ка и ви де ли смо да се он
пре ви ше про ши рио, али и да та мо
има све ма ње Пан че ва ца, та ко да је
ко му нал ни не ред је дан од глав них
раз ло га за што ће мо се за ла гати за из -
ме шта ње бу вља ка – из ја вио је Па -
влов.

Он ни је на вео на ко ју ло ка ци ју би
бу вљак био из ме штен.

Кад је посреди ра д у 2016. го ди ни,
ко му нал ци су нај ви ше би ли ан га жо -
ва ни на су зби ја њу не ле гал ног пре во за
и ван пи јач не про да је, кон тро ли са њу
рад ног вре ме на уго сти тељ ских обје -
ка та и по што ва њу од ред би о др жа њу
жи во ти ња. Ми ле тић је на гла сио и да
Пан че во има са мо де сет ко му нал них
по ли ца ја ца. Ка да је реч о по зи ви ма и
при ја ва ма Пан че ва ца, они су се
углав ном од но си ли на ре ме ће ње кућ -
ног ре да у стам бе ним згра да ма.

То ком 2016. го ди не ко му нал ни по -
ли цај ци су ду жност оба вља ли по

осно ву 1.564 на ло га за из вр ше ње слу -
жбе ног за дат ка, при че му су иза шли
на те рен на осно ву 657 при ја ва гра -
ђа на. Из да то је 155 пре кр шај них на -
ло га и отво ре но 89 но вих пред ме та, у
ко ји ма су еви ден ти ра ни по чи ни о ци
ко му нал них пре кр ша ја ко ји ма је из -
ре че на опо ме на.

А ка да је реч о пла ну ра да Ко му -
нал не по ли ци је за 2017. го ди ну, ак -
це нат ће, ре као је Ми ле тић већ ни ци -
ма, би ти ста вљен на оби ла зак оних
ло ка ци ја ко је то ком прет ход не го ди -
не ни су че сто по се ћи ва не, по пут На -
род не ба ште, ке ја, Спорт ског цен тра
„Мла дост”... Са ша Па влов је под се -
тио да ће по ис те ку од лу ке о за бра ни
за по шља ва ња у јав ном сек то ру би ти
омо гу ће но до дат но за по шља ва ње у
Ко му нал ној по ли ци ји.

Чла но ви Град ског ве ћа усво ји ли су
и Ин фор ма ци ју о по сту па њу Пан че ва
про тив ко ри шће ња по љо при вред ног
зе мљи шта у др жав ној сво ји ни без
прав ног осно ва у агро е ко ном ској
2015/2016. го ди ни, као и Из ве штај о
спро во ђе њу ме ра по љо при вред не по -
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Анализе пословања
на свака два месеца
» страна 6

Какве су нам услуге
социјалне заштите?
» страна 8

Ви ше од 6.000 хек та ра
др жав ног по љо при вред ног
зе мљи шта вра ће но
у ле гал не то ко ве

На ста вак ак ци је 
„Ги не ко ло шка 
и пе ди ја триј ска 
здрав стве на за шти та 
у се ли ма”

Кул тур ни цен тар за ку пио
Све то сав ски дом

Те ма из ме шта ња ста рог бу вља ка из -
дво ји ла се на сед ни ци Град ског ве ћа
одр жа ној 14. фе бру а ра, ка да је на -
чел ник Ко му нал не по ли ци је Ср ђан
Ми ле тић пред ста вљао из ве штај о ра -
ду за про шлу и пред лог пла на ра да за
ову го ди ну.

Ста ри бу вљак на Ба ва ни штан -
ском пу ту је све по се ће ни ји, а гра -
ђа ни по лов ну ро бу про да ју/ку пу ју и
на са мом ма ги страл ном пу ту и та ко
угро жа ва ју са о бра ћај, али и соп -
стве ну без бед ност. Ре ше ње би би ла
но ва ло ка ци ја за ове про дав це и
куп це, што је и на гла сио на чел ник
Ко му нал не по ли ци је, од ко је ви -
кен ди ма по моћ тра же и ста нов ни ци
те ули це.

– Да би се про блем трај но ре шио,
ми шље ња смо да је по треб но да над -
ле жне град ске слу жбе из на ђу но ву,
по год ну ло ка ци ју за ова кву вр сту пи -
јач не про да је – по ру чио је Ми ле тић
на сед ни ци Град ског ве ћа.

Да је из ме шта ње ста рог бу вља ка
стра те шки при о ри тет Пан че ва, по твр -
дио је и гра до на чел ник Са ша Па влов,
пре све га из без бед но сних раз ло га, јер
ће ове го ди не по че ти да ра ди но ви
за твор на Ба ва ни штан ском пу ту, а у

СА СЕД НИ ЦЕ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

ПРИ О РИ ТЕТ ИЗ МЕ ШТА ЊЕ СТА РОГ БУ ВЉА КА
ли ти ке и по ли ти ке ру рал ног раз во ја
Пан че ва за 2016.

У аграр ној 2015/2016. го ди ни Град
Пан че во ни је спро вео ли ци та ци ју др -
жав ног по љо при вред ног зе мљи шта,
што је про из ве ло не за ко ни то ко ри -
шће ње тих ора ни ца. Укуп но је на те -
ри то ри ји Пан че ва би ло узур пи ра но
пре ко 7.000 хек та ра др жав них ора -
ни ца.

Град је по кре нуо од ре ђе не ме ре и
ак ци је про тив узур па то ра у скла ду са
за ко ном, па је ви ше од 6.000 хек та ра
др жав ног по љо при вред ног зе мљи -
шта вра ће но у ле гал не то ко ве, пу тем
ван суд ских по рав на ња, а пре о ста ли
део узур пи ра ног зе мљи шта ко ри сти -
ли су они ко ји су Гра ду по зна ти, али
и Н. Н. узур па то ри.

Код узур па то ра по зна тих Гра ду би -
ло је 288 хек та ра. Њи ма је би ло по -
ну ђе но око 830 евра по хек та ру.

За Н. Н. узур па то ре Град је ан га жо -
вао фир му ПКБ-а, па су кра јем ав гу -
ста кре ну ли у ак ци ју и до кра ја го ди -
не су ус пе ли да ски ну усе ве са бли зу
900 хек та ра.

– Нај ви ше је ски ну то ку ку ру за – са
пре ко 500 хек та ра, ше ћер не ре пе са
ви ше од 100 хек та ра, сун цо кре та са
155 хек та ра, а со је са око 100 хек та -
ра. Ва жно је да је Град по сту пао у
скла ду са за ко ном и да смо по сла ли
ја сну по ру ку по љо при вред ни ци ма –
ре кла је  чла ни ца Град ског ве ћа за ду -
же на за по љо при вре ду Зо ри ца Ре пац.

Укуп на до бит од ове бор бе са узур па -
то ри ма др жав них ора ни ца из но си око
180 ми ли о на ди на ра, што је рас по ре -
ђе но у три ка се: 40 од сто у пан че вач -
ку и по 30 од сто у ре пу блич ку и по -
кра јин ску.

Гра до на чел ник Са ша Па влов по -
хва лио је ову ак ци ју, ко ју је на те ри -
то ри ји Пан че ва пред во ди ла упра во
Зо ри ца Ре пац.

» Наставак на страни 5



Од го вор ност но се и по је ди на ми ни -
стар ства...

О тим не ми лим ис ку стви ма до -
не дав но се са мо шу шка ло, све док
о то ме ни је об ја вље на ис црп на сто -
ри ја ко ју је на пи сао је дан од на са -
ма ре них рад ни ка. Дра ган Кр сник,
но ви нар по во ка ци ји, игром слу ча -
ја на шао се у јед ном од, ка ко ка же,
пра вих рад них ло го ра у ср цу Евро -
пе. Три ме се ца био је за по слен у
„Сам сун го вој” фа бри ци у сло вач -
ком гра ди ћу Га лан та. Он у тој по -
тре сној при чи, по ред оста лог, на -
во ди ка ко се и на нај ну жни ју па у зу
иде у прат њи над ре ђе ног, нов ча не
ка зне пр ште за сва ку сит ни цу, па и
са мо се де ње на по гре шном ме сту
мо же да олак ша џеп за чи та вих
три де сет евра, а сме штај је че сто и
без во де, гре ја ња и аде кват них то а -
ле та.

На жа лост, слич на ис ку ства мо гу
по твр ди ти хи ља де на ших љу ди.

Али та ко не што ни је од ју че, слич -
не ства ри до га ђа ле су се и у Ру си ји и
на дру гим за ба че ним де сти на ци ја -
ма. Сто га, па мет у гла ву и опрез – бо -
ље (срп ски) вра бац не го (сло вач ки)
го луб...

Ј. Ф.

Овог пу та ра ди ло се о бли ској нам
Сло вач кој, ко ја је по след њих го ди на
на пра ви ла круп не ко ра ке у по гле ду
еко ном ског раз во ја.

Углав ном су се на од ла зак спре ма -
ли мла ђи и не пре те ра но обра зо ва ни
љу ди, а у нај ве ћем бро ју слу ча је ва
чак и без ика квих ква ли фи ка ци ја.
Зна ли су са мо да је пла та за на ше
при ли ке со лид них шестсто-се дам -
сто евра и да ће оста ти око по ла го -
ди не у цу гу. Све то сре ђи ва ле су им
раз не аген ци је, па се ни је мо гло ни
на слу ти ти да их та мо че ка не што
рђа во.

А он да су по че ле да сти жу ин фор -
ма ци је о ка та стро фал ним усло ви ма,
мал те не на ни воу би че ва ња.

Ве о ма бр зо су ти „га стар бај те ри”
до зна ли да има ју ду пло ма ње днев -
ни це не го што сло вач ки за кон про -
пи су је. Рад ни дан им је тра јао два -
на ест и ви ше са ти, не рет ко и без ми -
ну та па у зе, а ни су из о ста ла ни ра зна
мал тре ти ра ња и ши ка ни ра ња. На -
рав но, не тре ба пре не брег ну ти ни
из у зет но „ва жну” уло гу по ме ну тих
аген ци ја у све му то ме, као ни др -
жав них упо сле ни ка, на ро чи то оних
на ме сти ма с ко јих су мо гли да
спре че ту сво је вр сну тр го ви ну љу ди.

Бо ље вра бац...
Го то во да је сва ко од нас у ско ри је
вре ме чуо ка ко се не ко од ро ђа ка, при -
ја те ља и ком ши ја хва ли ти ме да ће на
рад у ино стран ство. И да та обе ћа на
зе мља ни је, као уо би ча је но, Не мач ка,
Ау стри ја, Швај цар ска или пак не ки од
скан ди нав ских со ци јал них ра је ва.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Ветар „опљачкао” трафике.

Улица Радомира Путника, ових дана

Снимио Владимир Ђурђевић

• Ми има мо пу но рат ног ис ку ства. Ни је нам пр ви пут да
улу до ги не мо!

• Аве ти про шло сти су те мељ на ше ду хов но сти.
• Прода ја му да за бу бре ге је нај ста ри ја по зна та тр го ви на људ ским 

ор га ни ма!
• Грех је не пи са ти про тив сва ке вла сти кад оне то про сто за вре ђу ју.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ЗНА ЊЕ ЈЕ МОЋ. ЗБОГ ТО ГА СУ МНО ГИ ПО СТА ЛИ МОЋ НИ ЦИ 

ТЕК КА ДА СУ КУ ПИ ЛИ ДИ ПЛО МЕ!

Петак, 17. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Школ ски при ме ри
Пе кар, ле кар, апо те кар, ко лар, сто лар..., на бра ја Бо ра Чор ба шта
је све мо гао да по ста не. Ти сти хо ви увек по ста ју ак ту ел ни у дру -
гом по лу го ди шту по след ње го ди не гим на зи је и сред њих струч них
шко ла, ка да их но ва ге не ра ци ја де вет на е сто го ди шња ка за вр ша ва.

Ве ли ка ве ћи на њих, али и њи хо вих ро ди те ља, ко ји су у овој си -
ту а ци ји че сто на ле ко ви ма за сми ре ње, та да по ку ша ва да осми сли
бу дућ ност. По след њих де це ни ја од лу ка о то ме шта им је чи ни ти
во ди у два су прот на сме ра. Ако по сто ји не ки ро ђак „пре ко” или
би ло ка ква дру га ком би на ци ја за од ла зак у ино стран ство – пре о -
ста је са мо да се чо век ба ци на сре ђи ва ње па пи ра.

Онај кон тра смер се ра чва на два пу ти ћа: је дан је јур ња ва за ве -
за ма не би ли се де те „удо ми ло” у јав ном сек то ру, а дру ги пред -
ста вља по ку шај да ти неј џер(ка ) ипак упи ше не ки фа кул тет; ту
раз ми шља ње о бе жа њу из Ср би је бар на крат ко пре ста је.

Бо ра је, на бра ја ју ћи за ни ма ња од ко јих је због ро кен ро ла од у -
стао, по ме нуо, из ме ђу оста лих, још два ве о ма за ни мљи ва: по ли -
ти чар и де ма гог. Иа ко их да нас и од јед не и дру ге сор те (че сто су
те две ре чи и си но ни ми) има ве о ма мно го, на ва ла на те „про фе -
си је” код нас не пре ста је.

И де ца зна ју да су оне на ју но сни је.

* * *
Док смо у шко ли, опет ће мо, ми до сад ња ко ви ћи, о „бом ба ши ма”.
Јер, мо ра им се из бом бар до ва ти са мо по у зда ње.

Мир ко и Слав ко, дво јац хра брих омла ди на ца, бе ше па ра диг ма
жи во та у Ти то вој Ју го сла ви ји. Та да је не го ван од нос с бли жњи ма,
а пој мо ви по пут „ми ли ци ја”, „др жав на власт”, „шеф”, „ди рек -
тор”... из го ва ра ни су са стра хо по што ва њем, по ћо шко ви ма и ку -
ло а ри ма. То ни је ва ља ло јер смо, ка сни је са зна смо, на че лу др жа -
ве има ли ко му ни стич ког дик та то ра.

Да нас сва ко го во ри (или ла је) оно ли ко ко ли ко ми сли да сме.
То тал на анар хи ја. Не ки та бло и ди ка жу: са да не ма мо дик та то ра,
али власт је ко рум пи ра на, а по ли цај ци се не раз ли ку ју од кри ми -
на ла ца. Збр ка.

Ту ма глу у гла ви, ме то дом по и сто ве ћи ва ња са ста ри ји ма, пре у -
зе ше на ши омла дин ци. Ино ва тив ни, ка ква сва ка мла дост је сте,
сми сли ше ка ко да до ско че си сте му: кад год је ин тер на фр ка у
шко ли, ка да имаш те жак кон трол ни или, па зи не сре ће, ка да
„про фа ни” за кљу чу ју оце не – ано ним но при ја ви да је ис под учи -
о ни це по ста вље на бом ба. Бум!

Ма, ка кав „бум”, ни шта од ње га, али др жа ва мо ра да ре а гу је на
озбиљ не прет ње по пут ове: она ан га жу је знат не ре сур се да би
при ја ва би ла про ве ре на, пре ки да ју се ча со ви, уче ни ци и осо бље
из ла зе из згра де... Ма лим „ге ни јал ци ма” ко ји су уз бу ни ли по ла
гра да не па да на па мет да, по ред то га што мал тре ти ра ју нај бли жу
око ли ну, исто вре ме но по тен ци јал но чи не и услу гу пра вим кри -
ми нал ци ма; та кви су у при ли ци да вр шља ју Пан че вом јер су им
бу ду ћи, вр ло ве ро ват но, са бор ци, „очи сти ли” те рен за ак ци ју.

Ка ко пред у пре ди ти та кво по на ша ње уче ни ка? Тре ба ло би да се
под ра зу ме ва из ба ци ва ње до ка за них „те ро ри ста” из шко ле. Да ље,
њи хо вим ро ди те љи ма мо ра се од ре за ти же сто ка „гло ба”; ни ка да
ни су кри ва де ца, већ та те и ма ме ко ји не уме ју да их вас пи та ју.
Др жа ва ко ја има си стем та кве мла де ве сел ни ке ша ље и на оба ве -
зне са стан ке с пси хо ло зи ма и пе да го зи ма...

Мир ко и Слав ко, а по себ но ле ги тим ни бом бо ба цач Бо шко Бу -
ха, оста ше збу ње ни: да ли су се они за ово бо ри ли?

* * *
Леп, окру гли број кра си ово из да ње ва шег и на шег ли ста – 4700.
Још три ста и би ће још окру гли ји.

Пра ти те нас и да ље.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић
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Ме ђу на род ни дан ма тер -
њег је зи ка би ће обе ле жен
де се ти пут у ор га ни за ци ји
Евро ре ги о нал ног цен тра за
раз вој дру штва у мул ти ет -
нич ким сре ди на ма „Ин ме -
ди јас рес”, Ме сне за јед ни -
це Ива но во и дру гих ин -
сти ту ци ја.

Ма ни фе ста ци ја ће би ти
при ре ђе на у уто рак, 21. фе -
бру а ра, од 12 са ти, у ива но -
вач ком До му кул ту ре. Том

при ли ком ће се пе ва ти, ре -
ци то ва ти и го во ри ти на свим
је зи ци ма ко ји ма су у упо тре -
би у окру же њу.

Ци ље ви ор га ни за то ра и
овог пу та би ће да афир ми -
шу ви ше је зич ност, ра де на
очу ва њу из у ми ру ћих је зи -
ка, као и да по спе шу ју ко -
му ни ка ци ју из ме ђу при -
пад ни ка раз ли чи тих ет -
нич ких за јед ни ца и удру -
же ња гра ђа на. Ј. Ф.

ХУ МА НИ ТАР НИ КОН ЦЕРТ

„Абра ше вић” с го сти ма
за ЕКГ апа рат

На сту па два на ест
бен до ва

Два да на блу за, ро ка
и по пу лар не му зи ке

Дру ги фе сти вал „Moonwalk”
би ће одр жан у пе так и су бо ту,
17. и 18. фе бру а ра, у дво ра ни
„Апо ло” До ма омла ди не. Пр ве
ве че ри пред ста ви ће се три но -
ва са ста ва, а ме ђу из во ђа чи ма
ће би ти и про шло го ди шњи
уче сни ци са дру га чи јим аран -
жма ни ма и на но вим ин стру -
мен ти ма. Го сти ће у пе так би -
ти млад афир ми сан ро кен рол
бенд „Буч Ке си ди” и „Про је -
кат”, је дан од два фа во ри та на
про шло го ди шњем фе сти ва лу.
У су бо ту ће сви ра ти му зи ча ри
из три ја Ба не та Глу ва ко ва и
бенд „Ph”, а пр ви пут ће се на
овом фе сти ва лу пред ста ви ти и
гру пе „Ел ви сиз” и блуз бенд
„Со ул сти мерс”.

Пре те ча ове ма ни фе ста ци је
би ли су кон цер ти „Оли ве ру у
част”, ко ји су се одр жа ва ли у
Пан че ву сва ке го ди не у фе бру -
а ру, а би ли су по све ће ни пре -
ра но пре ми ну лом му зи ча ру
Оли ве ру Ме са ро шу, ко ји се на
све стран и по све ћен на чин ба -
вио овом умет но шћу.

– Од 2011. го ди не, пет го ди -
на за ре дом, оку пља ли су се
мно ги град ски бен до ви, мај -
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сто ри ро кен ро ла и блу за, као и
дру ге по пу лар не му зи ке, ко ју
је, из ме ђу оста лог, и Оли вер
из во дио у свом са ста ву „Moon-
walkers”. Циљ овог фе сти ва ла,
ко ји је име до био по бен ду чи -
ји је Ме са рош био члан, је сте
да по др жи мла де му зи ча ре ко -
ји се ба ве ау тор ском му зи ком.
Мно ги бен до ви го ди не про ве -
ду у по дру ми ма и ве жба ли -
шти ма а да ни ка да не иза ђу на
сце ну, док ве ли ки број њих и
од у ста не. Ова ма ни фе ста ци ја
же ли да упра во њи ма иза ђе у
су срет, не за ме ра ју ћи им на

не са вр ше но сти и гре шка ма,
ко је се до га ђа ју и нај ве ћим
про фе си о нал ци ма. Же ли мо да
их из ве де мо пред пу бли ку, да
осе те шта су све у мо гућ но сти
да пру же и да на у че да се вла -
да ју на сце ни – об ја сни ла је ор -
га ни за тор ка Не да Ме са рош.

По чет ком де цем бра био је
упу ћен по зив му зи ча ри ма да
се при ја ве за уче шће. Мла ди
ау то ри су по сла ли сним ке сво -
јих пе са ма, а иза бра ни ће на -
сту пи ти у „Апо лу”.

– Сви про шло го ди шњи уче -
сни ци же ле ли су да и ове го ди -

не на сту пе, по не ли су див не
ути ске и оста ли смо у кон так ту.
На жа лост, сред ства ко ји ма рас -
по ла же мо не до пу шта ју тра ја -
ње фе сти ва ла ду же од два да на,
а же ља нам је би ла да пру жи мо
при ли ку но вим са ста ви ма и да
нај мла ђим уче сни ци ма омо гу -
ћи мо да се пред ста ве у но вом,
по бољ ша ном из да њу – ре кла је
Не да Ме са рош.

На фе сти ва лу ће на сту пи ти
два на ест гру па – мла дих и још
не а фир ми са них, али и оних
ко је су већ по зна те пу бли ци у
на шем гра ду. М. Ма нић

Сва ме ста у Кул тур ном
цен тру, ка ко она у дво ра ни,
та ко и она на би ни, би ла су
по пу ње на у уто рак, 14. фе -
бру а ра, ка да је, осму го ди -
ну за ре дом, тра ди ци о на -
лан кон церт на овај да тум

одр жао чу ве ни бе о град ски
са став „Не вер не бе бе”.

Но се ди шта и ни су та ко
бит на у овој при чи, бу ду ћи
да су мно га од њих по ста ла
не по треб на већ по сле пр -
вих так то ва му зи ке ко ји ма
је овај оми ље ни бенд Пан -
чев ки и Пан че ва ца за по чео
на ступ. Сви су би ли на но -
га ма ђу ска ју ћи, хор ски пе -
ва ју ћи и не од ма ра ју ћи дла -
но ве ни на се кунд. И та ко

ско ро два и по са та. До бро
по зна ти хи то ви, уз не ко ли ко
пе са ма с но вог ал бу ма и сјај -
них ду е та са спе ци јал ним
го стом Да ни е лом Кај ма ко -
ским, уз оче ки ва но моћ ну
свир ку и ек ста тич не со ло

де о ни це сва ког од чла но ва
бен да, при сут не су и овог пу -
та пот пу но оп чи ни ли.

Овим кон цер том стар то -
ва ла је ве ли ка тур не ја у
окви ру ко је ће „Не вер не
бе бе” у чи та вом ре ги о ну
про мо ви са ти свој нај но ви -
ји, сед ми сту диј ски ал бум,
под на зи вом „При ча о на -
ма”, не дав но об ја вљен у из -
да њу ПГП РТС-а.

Д. К.

ДРУ ГИ ФЕ СТИ ВАЛ „MOONWALK”

ПРИ ЛИ КА ЗА МЛА ДЕ МУ ЗИ ЧА РЕ

Ју би лар на три де се та, и то –
ка ко је Ка ча рев ци по но сно зо -
ву – свет ска „Сла ни ни ја да”
зва нич но је отво ре на у че твр -
так, 16. фе бру а ра, тач но у под -
не, и тра ја ће још три да на,
пре ци зни је до ра них ве чер њих
са ти у не де љу, 19. фе бру а ра.

То ком сва че ти ри да на, из ме -
ђу 8 и 20 са ти, у спорт ској ха ли
и на цен трал ном се о ском тр гу
не ко ли ко сто ти на из ла га ча про -
да ва ће сла ни ну, раз не ме сне
пре ра ђе ви не и дру ге ђа ко ни је.

По но во су ор га ни зо ва на так -
ми че ња за нај бо љу до ма ћу, за -
нат ску и ин ду стриј ску сла ни ну, а
од ове го ди не и за нај де бљу сла -

ни ну, као и за ону од ман гу ли це.
Нај бо љи ма, по ред оста лог, при -
па да и ла ска во при зна ње „Злат -
ни по бед ник Сла ни ни ја де”.

По оби ча ју, ор га ни за то ри
при пре ма ју и бо гат пра те ћи
про грам, па ће и овог пу та би -
ти кул тур но-умет нич ких и за -

бав них са др жа ја, као што су
„тр ка пра си ћа”, „пра се је пуш -
тенo”, „ал’ је те шка” и број них
над ме та ња, по пут оних у то -
пље њу и бр зом је де њу сла ни не
и при пре ма њу свињ ског па -
при ка ша („Злат ни ко тлић”) и
сла ни нар ског па су ља. По себ -
но ин те ре со ва ње, као и увек,
иза зва ће при каз ка сап ских ве -
шти на пра вље ња ко ба си ца и
то пље ња чва ра ка.

Све у све му, не ма сум ње да
ће на ред них да на де се ти не
хи ља да гур ма на још јед ном
ужи ва ти у ча ри ма „нај ма сни -
јег” се ла на све ту.

Ј. Ф.

ЈУ БИ ЛАР НА КА ЧА РЕ ВАЧ КА „СЛА НИ НИ ЈА ДА”

По че ла ин ва зи ја гур ма на на нај ма сни је се ло

„НЕ ВЕР НЕ БЕ БЕ” НА СТУ ПИ ЛЕ У ПАН ЧЕ ВУ

При ча о (сви ма) на ма

На кон ви ше од две де це ни је
опе ра ци о на са ла на Оч ном
оде ље њу пан че вач ке Оп ште
бол ни це на по кон је ре но ви ра -
на. У са ли је по ста вљен ан ти -
ста тич ки под, про сто ри ја је
окре че на, за но вљен је ин стру -
мен та ри јум, а са да су у то ку
мо лер ски ра до ви на оде ље њу.

– Ре но ви ра ње је по че ло 3. ја -
ну а ра и са да је са ла ком плет но
за вр ше на. Укуп на вред ност ра -
до ва из но си око 350.000 ди на -
ра. Но вац за ан ти ста тич ки под
обез бе ди ла је са ма бол ни ца,
док су сред ства за кре че ње и на -
бав ку ин стру ме на та, у из но су
од око 250.000 ди на ра, до ни ра -

ли пар фи ме ри ја DM и Удру же -
ње Кра ји шни ка гра да Пан че ва
– из ја ви ла је др Сла ђа на Ко ва -
че вић, порт па рол Бол ни це.

Под се ћа ња ра ди, про шле је -
се ни је ре но ви ран кров по ме -
ну те здрав стве не уста но ве, а
кра јем 2016. окре че на је и згра -
да ам бу лан те. Пре ма ре чи ма

др Сла ђа не Ко ва че вић, ре но -
ви ра ње ће би ти окон ча но са
за вр шет ком мо лер ских ра до -
ва. Ина че, на Оч ном оде ље њу
се то ком го ди не из вр ши око
700 опе ра ци ја, а у ам бу лан ти
на ме сеч ном ни воу би ва пре -
гле да но ви ше од 2.000 па ци је -
на та. Д. К.

ИН ВЕ СТИ РА ЊЕ У ЗДРАВ СТВО

Оч на бол ни ца у но вом ру ху

Филм „Ен кла ва” ре ди те ља и
сце на ри сте Го ра на Ра до ва но -
ви ћа и збир ка есе ја до ма ћих и
стра них ау то ра „Ко со во, ве ра
и по ми ре ње”, ко ја је иза шла у
из да њу „На ма фил ма”, пред -
ста вље ни су у уто рак, 14. фе -
бру а ра, у чи та о ни ци Град ске
би бли о те ке. Са ау то ром је раз -
го ва рао књи жев ник Ми лан
Ор лић.

Иа ко је би ло пред ви ђе но да
се пу сти са мо тре ћи на овог
ки не ма то граф ског оства ре ња,
на ин си сти ра ње пу бли ке, ипак
је од гле дан филм у це ло сти.
Жи вот срп ске по ро ди це у ен -
кла ви при ка зан је на ве о ма
дир љив и умет нич ки на чин, а
књи га „Ко со во, ве ра и по ми ре -
ње”, на ста ла на тур не ја ма,
пред ста вља од јек – збир ре а го -
ва ња на филм и ово је јед но од

ње них пр вих пред ста вља ња.
– Као ау то ра ме ра ду је да је

филм при хва ћен пре све га на
Ко со ву, где смо га при ка зи ва -
ли у свим ен кла ва ма. До ла зи -
те та мо у тра гич ну сре ди ну и
при ка зу је те им филм о њи хо -
вој тра ге ди ји. То су би ле стра -
шне си ту а ци је. Али не ве ро -
ват на је моћ умет но сти. Љу ди
га уоп ште ни су до жи ве ли ре а -
ли стич ки, већ као умет ност.

Овај филм је од до ку мен та
оти шао у илу зи ју и пу тем илу -
зи је и сна вра тио се опет као
је дан до ку мент, исти на о жи -
во ту на шег на ро да. Мо тив ми
је био да не што оста не за ко -
лек тив но пам ће ње – при ча Ра -
до ва но вић.

Филм „Ен кла ва”, ко ји се ба -
ви суд би ном Ср ба на Ко со ву и
Ме то хи ји, имао је пре ми је ру у
мар ту 2015. го ди не на 43. „Фе -

сту”, а исте го ди не се на шао у
глав ном про гра му Мо сков ског
филм ског фе сти ва ла, где је
до био на гра ду пу бли ке. Осво -
јио је ви ше од три де сет ме ђу -
на род них на гра да и при зна ња
ши ром све та, ме ђу ко ји ма су
глав не на гра де у Бер га му, Ру е -
ну и На пу љу, а био је и срп ски
кан ди дат за „Оска ра”.

Књи га „Ко со во, ве ра и по -
ми ре ње” са сто ји се из не ко ли -
ко сег ме на та – по чи ње од лом -
ком из ро ма на „Мо рав ска
ноћ” ау стриј ског пи сца и ак -
ти ви сте Пе те ра Ханд кеа, у њој
су и тек сто ви Не ве не Стан ко -
вић, Жар ка Ра да ко ви ћа, Сти -
ве на Та у бе не ка и дру гих, као и
ин тер вју у ко ме Го ран Ра до ва -
но вић го во ри о сво јој филм -
ској ка ри је ри...

М. М.

ФИЛМ И КЊИ ГА О ЖИ ВО ТУ У ЕН КЛА ВИ

Ствар ност као илу зи ја

Кон церт под на зи вом „Ср це
се не ма да се има, ср це се
има да се да сви ма”, у ор га -
ни за ци ји КУД-а „Абра ше -
вић”, би ће одр жан у по не де -
љак, 20. фе бру а ра, у Кул тур -
ном цен тру, од 19 са ти.

Но вац од ула зни ца би ће
на ме њен за ку по ви ну ЕКГ
апа ра та Хит ној по мо ћи.

На ху ма ни тар ном кон цер ту
ће уче ство ва ти деч ји ан сам бли
кул тур но-умет нич ких дру -
шта ва „Абра ше вић” и „Стан ко
Па у но вић НИ С–РНП” из Пан -
че ва, „Нео лит” из Стар че ва,
као и Деч ји хор „Звон чи ћи”
Му зич ког цен тра Пан че во.

Пан чев ци ову пле ме ни ту
ак ци ју мо гу по мо ћи та ко што
ће ку пи ти ула зни це (300 ди -
на ра), али мо гу и уба ци ти до -
бро вољ ни при лог у ку ти је ко је
ће би ти по ста вље не у фо а јеу
Кул тур ног цен тра. Це на но -
вог ЕКГ апа ра та из но си око
140.000 ди на ра. М. Д.

ВА ЖНО ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ

Пре се ље на ам бу лан та
Сви па ци јен ти ко ји има ју по -
тре бу да се ле че у Дер ма то ве -
не ро ло шкој ам бу лан ти Оп -
ште бол ни це, тре ба да зна ју
да се про сто ри је те слу жбе од
по не дељ ка, 13. фе бру а ра, ви -
ше не на ла зе на ста рој адре си
у Ули ци М. Обре но ви ћа.

Слу жба је пре се ље на у
згра ду Спе ци ја ли стич ког
цен тра и на ла зи се на спра ту
у ор ди на ци ја ма 21, 22 и 23.

– До пре се ље ња је до шло
због пла ни ра не ре кон струк -
ци је Ин тер ног оде ље ња. За -
вод за јав но здра вље се, због
усло ва ко ји су нео п ход ни за
рад те уста но ве, се ли у про -
сто ри је Же ле знич ке ам бу -
лан те, а део те ам бу лан те
пре се ли ће се у про стор Дер -
ма то ве не ро ло шке слу жбе и
за то се ова слу жба са да при -

вре ме но из ме шта у Спе ци ја -
ли стич ки цен тар – об ја сни ла
је др Сла ђа на Ко ва че вић, пи-
ар ме на џер Оп ште бол ни це.

С об зи ром на то да се оче -
ку је да ће ре кон струк ци ја Ин -
тер ног по че ти тек на про ле ће
и да ће тра ја ти осам ме се ци,
Дер ма то ве не ро ло шка слу жба
ће нај ве ро ват ни је оста ти на
но вој адре си бар до кра ја го -
ди не. Рад но вре ме слу жбе је,
као и до са да, од 7 до 20 са ти,
а ни је про ме ње на ни про це -
ду ра за за ка зи ва ње пре гле да.
Они се за ка зу ју код ле ка ра
оп ште прак се, а при ма ју се и
па ци јен ти ко ји не ма ју за ка -
зан пре глед у слу ча ју да је реч
о кон тро ли или пак пре гле ди -
ма при о ри тет них гру па – де -
це и труд ни ца.

Д. К.

У ИВА НО ВУ ДЕ СЕ ТИ ПУТ

Ју би леј афир ма ци је
ви ше је зич но сти



4 ПОЛИТИКА

Фор му ла
По зи вам Ву чи ћа да до не се ра ци о нал ну од лу ку ко ја ће
до не ти по бе ду, а фор му ла за по бе ду је сте – Ву чић плус
Да чић јед на ко је по бе да у пр вом кру гу.

(Иви ца Да чић, ми ни стар спољ них по сло ва и пред сед -
ник СПС-а, о пред сед нич ким из бо ри ма, „Бе та”)

* * *
Што се ме не ти че, не по сто ји про мил мо гућ но сти да бу -
дем кан ди дат, же лим да бу дем са сво јом по ро ди цом, да
ра дим ма ло за њу, да раз ми шљам ма ло о де ци ко ја кад
иза ђу на ули цу сва ко са по по ли цај цем на сво јим ле ђи -
ма, и да пре ста нем да бу дем ме та за сва ког лу да ка ко јем
го во рим исти ну ко ју бо ље зна од ме не.

(Че до мир Јо ва но вић, ли дер ЛДП-а, Н1)

КОНЦЕПТ

Петак, 17. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

Упо зна ва ње с бит ним
еко ло шким те ма ма

Не функ ци о ни са ње
ин сти ту ци ја

Че му слу жи кон стант но ис ти -
ца ње ва жно сти за шти те жи -
вот не сре ди не уко ли ко се све
сво ди са мо на при чу? Мно го -
број не ор га ни за ци је, а пре све -
га др жав не уста но ве, че сто на -
во де сво ја успе шна по сло ва ња
и по сти за ње зна чај них до стиг -
ну ћа и по зи тив них по ма ка, а
гра ђа ни ка да по гле да ју око се -
бе, не при ме ћу ју про ме не – јер
их го то во и не ма. О рав но -
прав но сти по ло ва та ко ђе слу -
ша мо сва ко днев но, а не рет ко
нам се чи ни да се тим на гла -
ша ва њем род не јед на ко сти за -
пра во пра ви још ја ча по де ла.
При сва ком оку пља њу на ко -
јем се го во ри о тој те ми, же не
као сво је нај ја че оруж је ко ри -
сте род но сен зи тив ни је зик.

Нео п ход но је да се кон крет -
но по ра ди на ре ша ва њу по ме -
ну тих про бле ма и ста не на пут
са стан ци ма над ле жних ко ји се
сво де са мо на ћа ска ње и од ла -
зак на ру чак на кон се ми на ра.
У вој во ђан ској скуп шти ни по -

ИМА ЛИ КО РИ СТИ ОД РА ДА СКУП ШТИН СКИХ ТЕ ЛА?

РАЗ ЛИ ЧИ ТИ СТА ВО ВИ, ИСТИ ЦИЉ
Члан Глав ног од бо ра Срп -
ског по кре та Две ри и члан
упра ве Град ске ор га ни за ци је
Ми лу тин Илић, по во дом
обе ле жа ва ња осам на е стог
ро ђен да на тог по ли тич ког
су бјек та, са оп штио је ка ко се
ње го ве при ста ли це и функ -
ци о не ри од са мог осни ва ња
су сре ћу с ре жим ским пре -
пре ка ма и под ме та њи ма. Он
је на кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у уто рак, 14.
фе бру а ра, из ја вио:

– Си стем је и сми шљен та ко
да оте жа гра ђа ни ма с до -
брим на ме ра ма да се ор га -
ни зу ју и узму жи вот у сво је
ру ке. Две ри су то ком свих
ових го ди на ус пе ле да оп -
ста ну, ме ња ју фор му и на
кра ју, ка да су до вољ но оја -
ча ле, фор ми ра ле су стран ку.
Две ри ма при па да ју љу ди ко -
ји иза се бе не ма ју афе ре,
они ко ји ни су уче ство ва ли у
до но ше њу ло ших за ко на, и
ни ко од нас ни је упро па стио
ни јед ну фир му у Ср би ји, ни -
ти је учи нио би ло шта су -
прот но ин те ре си ма це лог
на ро да.

Илић је ка зао и ка ко је по -
треб но да се са гле да ју и упо -
ре де све стран ке и љу ди ко ји
се ба ве по ли ти ком у Ср би ји.
Пре ма ње го вим ре чи ма, та -
да би би ло ја сно да сви
пред сед ни ци пар ти ја има ју
иза се бе до ста ло ших де ла и
од лу ка, као и да су сви окру -
же ни љу ди ма ко ји су уче -
ство ва ли у ра зним мал вер -
за ци ја ма.

– Они су по ве за ни, мно го
ло ших по те за су на пра ви ли
за јед но и ни ка да не ће јед ни
дру ге окри ви ти за не де ла,
већ ће има ти ме ђу соб ну за -
шти ту. Две ри су по но сне
што ни су део та квог по ли -
тич ког ми љеа – ре као је он.

Овом при ли ком чла но ви
Две ри су го во ри ли о сво јим
ци ље ви ма, ис та кав ши ка ко
су ме ђу њи хо вим при о ри те -
ти ма бор ба про тив бе ле ку ге,
за у ста вља ње пљач ка ња Ср -
би је, за у ста вља ње рас про да је
при род них и при вред них бо -
гат ста ва и по љо при вред ног
зе мљи шта стран ци ма, усме -
ра ва ње суб вен ци ја до ма ћим
при вред ни ци ма и по љо при -
вред ни ци ма, а не стра ним
ин ве сти то ри ма. На ве ли су

ка ко је нео п ход но на док на -
ди ти све што је оте то пен зи о -
не ри ма и бри ну ти о свим Ср -
би ма у окру же њу и ра се ја њу.

– Та ко ђе, не ма од сту па ња
од бор бе за очу ва ње Ко со ва
и Ме то хи је у са ста ву Ср би је,
не ма на ста вља ња овог по -
губ ног пу та у ЕУ и НА ТО,
окре ће мо се стра те шкој са -
рад њи с Ру си јом и свим сло -
бо до љу би вим и ро до љу би -
вим на ро ди ма у Евро пи и
све ту – пре ци зи рао је Илић.

До дао је и ка ко су гра ђа ни
ула ском се дам по сла ни ка
Две ри у На род ну скуп шти ну
пр ви пут до би ли ис кре не
пред став ни ке, као и да су
при пад ни ци ове стран ке
озбиљ на опо зи ци ја не на род -
ној вла сти, а да су с пра вом
иза бра ли Бо шка Об ра до ви -
ћа да бу де њи хов кан ди дат
за пред сед ни ка Ср би је.

Чла но ви Две ри су та ко ђе
под се ти ли на то да су од
осни ва ња 1999. го ди не про -
шли дуг пут, ме ња ју ћи фор -
ме де ло ва ња – од ча со пи са,
удру же ња, ко ор ди на то ра
Срп ске мре же, со ци јал ног и
ху ма ни тар ног по кре та, гру -
пе гра ђа на, па до по ли тич ке
ор га ни за ци је. Ис та кли су и
да Две ри ни кад ни су ме ња ле
су шти ну и раз лог свог по -
сто ја ња.

СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ

Осам на ест го ди на 
по сто ја ња

ма њи на, оства ри ва ње рав но -
прав но сти по ло ва, уна пре ђе ње
по ло жа ја по ро ди це, за шти та и
оства ри ва ње ин те ре са гра ђа -
на, за шти та за га ран то ва них
пра ва на сво ји ну, здрав стве ну
и со ци јал ну за шти ту, обра зо -
ва ње, рад, пен зи ју. Та мре жа
ин си сти ра и на оства ри ва њу и
очу ва њу де мо крат ског, по ли -
тич ког и прав ног по рет ка у др -
жа ви, вла да ви не пра ва и со ци -
јал не прав де, као и на ус по ста -
вља њу европ ских стан дар да
жи вље ња за све дру штве не
сло је ве и склад ног и убр за ног
дру штве ног раз во ја. Ба ви се и

сек то ром, др жав ним и ме ђу -
ре ги о нал ним ин сти ту ци ја ма.

Рад ових два ју не фор мал -
них скуп штин ских те ла је ја -
ван, то јест оства ру је се кроз
ор га ни зо ва ње ску по ва, три би -
на, се ми на ра, уче ство ва ња на
окру глим сто ло ви ма, кроз об -
ја вљи ва ње ин фор ма ци ја о ра -
ду на сај ту Скуп шти не АПВ,
али и кроз мо гућ ност да на по -
ме ну том сај ту гра ђа ни по ста -
вља ју пи та ња и пред ла жу ини -
ци ја ти ве по сла ни ци ма ко ји
уче ству ју ње ном у ра ду.

На ко ји на чин по сла ни ци
гле да ју на по сто ја ње ова квих
гру па?

Јо ван Ла за ров, по кра јин ски
по сла ник Срп ске на пред не
стран ке и члан Зе ле не пар ла -
мен тар не гру пе, сма тра да рад
у гру пи пред ста вља мо гућ ност
да се по сла ни ци пр вен стве но
упо зна ју са зна чај ним еко ло -
шким те ма ма, ка ко би кроз за -
јед нич ки рад уна пре ди ли и
по бољ ша ли ква ли тет жи во та
гра ђа на Вој во ди не.

– То ни је по ли тич ко пи та ње,
већ жи вот но. У гру пу су учла -
ње ни мно ги по сла ни ци вла да -
ју ће стран ке, али и пред став -
ни ци опо зи ци о них пар ти ја. Ја
сам за те му за шти те жи вот не
сре ди не пре све га за ин те ре со -
ван као Пан че вац. Наш град је -
сте јед на еко ло шки про бле ма -
тич на тач ка, али мо ра мо има -
ти у ви ду да ипак ни је у огром -
ној ме ри, као што по је ди ни
чла но ви не вла ди них сек то ра
то пред ста вља ју. Нео п ход но је

– Што се ти че жен ске пар -
ла мен тар не гру пе, сма трам да
је по ни жа ва ју ће да ме у ба вље -
њу по ли ти ком или би ло ком
по слу по сма тра ју кроз пол.
Дис кри ми на ци је не ма ако нас
вред ну ју по спо соб но сти ма,
зна њу и по ште њу, а не по по -
лу. Ја не мам у Скуп шти ни
АПВ уло гу же не, већ сам по -
ли ти чар ко јег је кан ди до ва ла
Срп ска ра ди кал на стран ка, а
гра ђа ни су на из бо ри ма ука за -
ли по ве ре ње на шем про гра му,
иде о ло ги ји и ме ни као лич но -
сти. Мој по сао и ду жност је да
ра дим у ин те ре су гра ђа на оба -
ју по ло ва – на ве ла је она.

До да ла је да су ра ди ка ли
све сни зна ча ја за шти те жи вот -
не сре ди не и да у њи хо вом
про гра му она за у зи ма зна чај -
но ме сто.

– На жа лост, у прак си скуп -
штин ска те ла по сто је са мо да
би по сто ја ла, а не да би гра ђа -
ни има ли не ку ко рист од њи -
хо вог по сто ја ња. Нај ве ћи и
су штин ски про блем у Ср би ји
је што ин сти ту ци је не функ -
ци о ни шу и ни су не за ви сне, а
та ко је и са скуп штин ским те -
ли ма. Ка да ми бу де мо на вла -
сти, то ће мо про ме ни ти –
под ву кла је Сми ља на Гла мо -
ча нин Вар га.

По но ви мо, сви мо же мо да
до ста вља мо пред ло ге и ини -
ци ја ти ве по сла ни ци ма. То је
мо жда и са вр ше на про ве ра
(не)ра да на ших пред став ни ка
у пар ла мен ту. На на ма је да
по ку ша мо, ни је те шко.

По кра јин ски за штит ник гра ђа -
на – ом буд сман проф. др Зо ран
Па вло вић прет ход не не де ље је
за по чео низ по се та на ци о нал -
ним са ве ти ма на ци о нал них
ма њи на са се ди штем на те ри -
то ри ји Ау то ном не По кра ји не
Вој во ди не. У пе так, 10. фе бру а -
ра, у на шем гра ду је раз го ва рао
с Бор че том Ве лич ков ским,
пред сед ни ком На ци о нал ног
са ве та ма ке дон ске на ци о нал не
ма њи не.

Има ју ћи у ви ду над ле жно -
сти ин сти ту ци је По кра јин ског
за штит ни ка гра ђа на у обла сти
за шти те пра ва на ци о нал них
ма њи на, то ком ових по се та
Па вло вић се упо зна је с до са -
да шњим ра дом на ци о нал них
са ве та у Вој во ди ни и с њи хо -
вим пред став ни ци ма раз ма -
тра мо гућ но сти бу ду ће са рад -
ње, као и на чи не на ко је би ин -
сти ту ци ја на чи јем је он че лу

ПО КРА ЈИН СКИ ЗА ШТИТ НИК ГРА ЂА НА ПО СЕ ТИО ПАН ЧЕ ВО

Оби ла зак на ци о нал них са ве та у Вој во ди ни
до го во ре но је да ће по кра јин -
ском ом буд сма ну би ти до ста -
вље ни пред ло зи за на ста вак и
евен ту ал но про ши ре ње до са -
да шње са рад ње, ко ја је оце -
ње на као успе шна и ко ри сна.
По себ на пи та ња и ак тив но сти
ко ји ма ће у на ред ном пе ри о -
ду би ти по све ће на па жња је су
про дук ци ја за де цу на је зи ци -
ма на ци о нал них ма њи на не -
про фит ног ка рак те ра, уче -
шће же на у на ци о нал ним са -
ве ти ма и ор га ни за ци ја окру -
глих сто ло ва о људ ским пра -
ви ма и пра ви ма на ци о нал них
ма њи на.мо гла да до при не се њи хо вом

ра ду.
Па вло вић и Ева Ву ка ши но -

вић, за ме ни ца по кра јин ског
за штит ни ка гра ђа на за за шти -
ту пра ва на ци о нал них ма њи -
на, по се ти ли су на ци о нал не
са ве те не мач ке, бу ње вач ке,
хр ват ске и ма ђар ске на ци о -

нал не ма њи не са се ди штем у
Су бо ти ци, као и на ци о нал ни
са вет че шке и ма ке дон ске на -
ци о нал не ма њи не у Бе лој Цр -
кви од но сно Пан че ву.

Ка ко је са оп ште но јав но -
сти, при ли ком по се та на ци о -
нал ним са ве ти ма и раз го во ра
с њи хо вим пред сед ни ци ма

Страну

припремила

Сузана
Првуљ

сто је два рад на те ла ко ја се ба -
ве упра во овим пи та њи ма.
Али ка кве ко ри сти има ју гра -
ђа ни од за се да ња по кра јин -
ских по сла ни ка?

На и ме, Зе ле на пар ла мен тар -
на гру па је не фор мал на гру па
ко ју чи не по сла ни ци у Скуп -
шти ни Ау то ном не По кра ји не
Вој во ди не, а план ра да тог скуп -
штин ског те ла са чи њен је у са -
рад њи са ор га ни за ци ја ма ци -
вил ног дру штва ко је су ак тив не
у обла сти за шти те жи вот не сре -
ди не и одр жи вог раз во ја.

Рад у тој гру пи омо гу ћа ва
по сла ни ци ма да ути чу на фор -

му ла ци ју и до но ше ње про пи са
из обла сти за шти те жи вот не
сре ди не и одр жи вог раз во ја
ко ји су у над ле жно сти Ау то -
ном не По кра ји не Вој во ди не.
Омо гу ћа ва се и са рад ња с по -
сла ни ци ма у На род ној скуп -
шти ни Ре пу бли ке Ср би је, у
скуп шти на ма зе ма ља ре ги о на
и по ве зи ва ње са ор га ни за ци ја -
ма ци вил ног дру штва ко је се
ба ве истом те ма ти ком.

У скла ду са сво јим про грам -
ским ци ље ви ма, гру па мо же
да ус по ста вља са рад њу с по ли -
тич ким стран ка ма и удру же -
њи ма.

Дру га гру па у Скуп шти ни
АПВ је Жен ска пар ла мен тар -
на мре жа, а зва нич но по сто ји
ра ди оства ри ва ња на че ла ко ја
су га рант пар ла мен тар не де -
мо кра ти је, вла да ви не пра ва и
људ ских сло бо да. Ци ље ви су
по што ва ње чо ве ка, ње го вог
до сто јан ства, пра ва и сло бо да,
без об зи ра на вер ску, ра сну и
на ци о нал ну при пад ност, пол,
пол ну ори јен та ци ју, по ли тич -
ко уве ре ње и со ци јал но ста ње.
Ба ви се за шти том пра ва рад -
ни ка и за шти том пра ва и сло -
бо да за по ста вље них, обес пра -
вље них и осо ба са ин ва ли ди -
те том. Ме ђу при о ри те ти ма су
и за шти та пра ва на ци о нал них

уна пре ђе њем раз во ја Ау то -
ном не По кра ји не Вој во ди не
и ло кал них са мо у пра ва и
урав но те же њем ре ги о нал ног
раз во ја.

Ова мре жа са ра ђу је са од бо -
ри ма Скуп шти не АПВ, а по -
себ но са Од бо ром за рав но -
прав ност по ло ва, као и с по ли -
тич ким пар ти ја ма, ло кал ним
са мо у пра ва ма, не вла ди ним

да се про на ђе ме ра да ин ду -
стри ја нор мал но функ ци о ни -
ше а да гра ђа ни уди шу чист ва -
здух – из ја вио је Ла за ров.

Сми ља на Гла мо ча нин Вар -
га, пот пред сед ни ца Скуп шти -
не АПВ из ре до ва Срп ске ра -
ди кал не стран ке, дру га чи јег је
ми шље ња. Она је ис та кла да
ни је члан ни јед не гру пе, као
ни оста ли по сла ни ци СРС-а.
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Као што смо најављивали, чла-
нови Председништва СНС-а
једногласно су у уторак, 14.
фебруара, закључили да кан-
дидат те партије за шефа др-
жаве треба да буде актуелни
премијер Србије Александар

Вучић. Одлука Главног одбо-
ра странке биће објављена 17.
фебруара.

Вучић је, гостујући на
РТС-у, потврдио да ће се
упустити у председничку
трку.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Премијера 
за председника



Петак, 17. фебруар 2017.
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Од 1. фе бру а ра по че ло је сла ње ко -
ве ра та са са ку пље ним фи скал ним
ра чу ни ма за на град ну игру „Узми ра -
чун и по бе ди”, ко ју ор га ни зу је Ми -
ни стар ство фи нан си ја, а чи ји је циљ
да се гра ђа ни за ин те ре су ју за про -
блем си ве еко но ми је и узму ак тив но
уче шће у ње ном су зби ја њу. Пи та ли
смо на ше су гра ђа не да ли уче ству ју у
овој ак ци ји, или то на ме ра ва ју, узи -
ма ју ли ре дов но фи скал не ра чу не,
ми сле ли да ће то до при не ти бо љем
пу ње њу бу џет ске ка се, има ли до вољ -
но бес плат них ко ве ра та...

АЛЕК САН ДРА ПО ПО ВИЋ, 
ПТТ слу жбе ни ца:

– Не уче ству јем у на град ној игри,
али знам о че му је реч, јер ра дим у
по шти. Ми слим да је то до бра ак ци -
ја због си ве еко но ми је, али с дру ге
стра не, ми слим да то не ће ре ши ти
све про бле ме у др жа ви и да наш на -
род тре ба да се окре не не чем дру гом,
да сво ју бу дућ ност гле да не што
озбиљ ни је, а не да че ка у ре ду за ко -
вер те сва ки дан. До би јам ра чу не од
тр го ва ца ре дов но, али их по не кад
узи мам, а по не кад не. На по чет ку су
љу ди пи са ли ЈМБГ, али ми слим да је

чак и за штит ник гра ђа на скре нуо па -
жњу да то не чи не.

МИ ЛУ ТИН ЂУ КА НО ВИЋ, 
пен зи о нер:

– Та на град на игра је жи ва пре ва -
ра. Кад је кри за, пу сте не ку на град ну
игру и на тај на чин по ку ша ва ју да
скре ну про блем. Фи скал не ра чу не
до би јам ре дов но та мо где ку пу јем и
узи мам их. Код нас у по шти у Омо -
љи ци на по чет ку су узи ма ли по де се -
так ко вер ти, а по сле је ваљ да сти гла
не ка на ред ба па сад да ју по три. Ви -
дим да увек че ка ју. По шта ра ди од
осам, а већ од се дам са ти че ка ју у ре -
ду за ко вер те. На да ју се љу ди...

СЛА ВИ ЦА АТА НА СИ ЈЕ ВИЋ, ши вач:
– Ми шље ња љу ди с ко ји ма при чам

о то ме су по де ље на – да ли је не ка
игра или ствар ност, за и ста не бих
зна ла да вам ка жем. И ја ћу по сла ти
не ко ли ко ко ве ра та. Искре но, не до -
би јам баш увек фи скал ни ра чун при -
ли ком ку по ви не. У по след ње вре ме
их узи мам, али не тра жим – ако ми
тр гов ци не да ју, ја пре ћу тим. Циљ је
да ти на ро ду хле ба и ига ра. Ми слим
да је то не што као „Ве ли ки брат” и

„Фар ма”. Да скре ну те му с дру гих
бит них ства ри на не што и он да на -
род бу де за до во љан.

СА ША ФРАН, ко но бар:
– То је до бар под сти цај да љу ди

поч ну да узи ма ју ра чу не. И сам сам
по чео да ску пљам фи скал не исеч ке,
већ их имам бли зу че тр де сет, та ко да
ћу их ве ро ват но уско ро по сла ти.

КРИ СТИ НА МАК СИ МО ВИЋ, 
за пи сни чар:

– Циљ на град не игре је су зби ја ње
си ве еко но ми је. На дам се да из вла че -
ње не ће би ти на ме ште но. Ре дов но узи -
мам фи скал не ра чу не и ску пљам их.

ИЛИН КА ПА РО ШКИ, пен зи о нер ка:
– Фи скал не ра чу не тре ба сви да

да ју ка ко би се су зби ла си ва еко но -
ми ја. Ску пљам ра чу не за јед ног сту -
ден та, бу ду ћег но си о ца по ро ди це,
ко јем је по тре бан стан јер је код ро -
ди те ља. Ми слим да је до бро ако је то
на чин да бу де бо ље сви ма и да сви
бу ду јед на ки, а не да јед ни ра де без
из да ва ња ра чу на, док дру ги мо ра ју
да пла ћа ју по рез.

Ан ке ти ра ла Ми ли ца Ма нић

С. ФРАНС. АТАНАСИЈЕВИЋ К. МАКСИМОВИЋ И. ПАРОШКИ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ НА ГРАД НА ИГРА ДО ПРИ НО СИ БОР БИ ПРО ТИВ СИ ВЕ ЕКО НО МИ ЈЕ?

Под сти цај да узи ма мо ра чу не

М. ЂУКАНОВИЋA. ПОПОВИЋ

ХРОНИКА

Рас пи са но се дам 
ре пу блич ких кон кур са за
су фи нан си ра ње ме диј ских
са др жа ја

Ло кал ни ме ди ји ни ка да
ни су би ли у го рем 
еко ном ском по ло жа ју

Нај ве ћи про бле ми ме ди ја
су си ро ма штво и 
не до ста так кре ди би ли те та

Др жав ни се кре тар за ин фор ми са ње и
ме ди је Ни но Бра јо вић на ја вио је да
ће Ми ни стар ство пред ло жи ти из ме -
не За ко на о јав ном ин фор ми са њу и
ме ди ји ма ка ко би ло кал не са мо у пра -
ве би ле оба ве зне да рас пи су ју кон -
кур се и из два ја ју ви ше нов ца за про -
јект но су фи нан си ра ње свих, па и ма -
њин ских и ви ше је зич них ло кал них
ме ди ја. Др жав ни се кре тар je на ја вио
и из ра ду но ве ме диј ске стра те ги је.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ове не де ље је Ми ни -
стар ство за кул ту ру и ин фор ми са ње
рас пи са ло кон кур се за су фи нан си ра -
ње ме диј ских са др жа ја. Ко ли ко нов -
ца ће те из дво ји ти?

Н. БРА ЈО ВИЋ: Рас пи са ли смо
укуп но се дам јав них по зи ва, за ко је
су опре де ље на 263 ми ли о на ди на ра.
Је дан кон курс је за ра дио, штам па не
и он лајн ме ди је, про дук ци је и но вин -
ске аген ци је, дру ги за ме диј ски са др -
жај на ме њен те ле ви зи ја ма, сле ди јав -
ни по зив за елек трон ске ме ди је на
срп ском је зи ку на Ко со ву и Ме то хи -
ји, че твр ти је за Ср бе у ре ги о ну, а пе -
ти за ор га ни зо ва ње струч них ску по ва
с ци љем уна пре ђи ва ња про фе си о -
нал них стан дар да, као и кон кур си за
ме диј ске са др жа је на је зи ци ма на ци -
о нал них ма њи на и за осо бе са ин ва -
ли ди те том. Кон кур си су отво ре ни до
16. мар та.

• Ка да је реч о ло кал ним ме диј ским
кон кур си ма у 2016. го ди ни, нај ве ћи
про блем је то што по је ди не ло кал не
са мо у пра ве или ни су рас пи са ле кон -
кур се или су из дво ји ле ма ло нов ца за
ме ди је. Ка ко ре ши ти ово пи та ње?

– На жа лост, ту су нам, за сад, ве за -
не ру ке. За кон о јав ном ин фор ми са -
њу и ме ди ји ма не про пи су је оба ве зно
рас пи си ва ње кон кур са ни ти ми ни ма -
лан из нос нов ца ко ји за те на ме не
тре ба да бу де из дво јен. Ми ни стар -
ство кул ту ре и ин фор ми са ња за то ће
у нај кра ћем ро ку при пре ми ти из ме -
не За ко на, ка ко би убу ду ће и ло кал не
са мо у пра ве ре дов но, и то по чет ком

ДР ЖАВ НИ СЕ КРЕ ТАР ЗА ИН ФОР МИ СА ЊЕ НИ НО БРА ЈО ВИЋ

НО ВИ НАР СТВО НИ ЈЕ 

СА МО ПРО ФЕ СИ ЈА
• Ка ко оце њу је те ме диј ску сце ну у

Ср би ји две го ди не на кон спро ве де не
при ва ти за ци је ме ди ја?

– Ме диј ска сце на је у сва ком по -
гле ду оси ро ма ше на. Ло кал ни ме ди ји
ни ка да ни су би ли у го рем еко ном -
ском по ло жа ју. Ло кал не са мо у пра ве
су, по вла че ћи се из вла сни штва у ме -
ди ји ма, ус кра ти ле нај ма ње по ло ви ну
нов ца ко ји су ула га ле у ме ди је док су
би ле вла сни ци. Та ко се про ши рио те -
рен за ау то цен зу ру, та бло и ди за ци ју,
за ви сност од цен та ра фи нан сиј ске и
по ли тич ке мо ћи.

• На ја ви ли сте до но ше ње но ве ме -
диј ске стра те ги је. У че му ће се она
раз ли ко ва ти од по сто је ће?

– Но ва ме диј ска стра те ги ја пр во
мо ра да са др жи ана ли зу оства ре ња
прет ход не стра те ги је. Из те ана ли зе
ја сно ће се пре по зна ти по тре бе за
про ме ном ме диј ских за ко на и при о -
ри те ти. На при мер, у прет ход ној
стра те ги ји пре ци зно су по пи са не ме -
ре ко је је тре ба ло пред у зе ти за по моћ
штам па ним ме ди ји ма. На жа лост, ни -
шта од то га ни је оства ре но, па ће сма -
ње ње ПДВ-а за штам па не ме ди је би ти
при о ри тет но ве ме диј ске стра те ги је.
Прет ход на ме диј ска стра те ги ја ни је
би ла до вољ но по све ће на ди ги тал ним
ме ди ји ма, за шти ти кон ку рен ци је,
кон тро ли др жав не по мо ћи. Мо ра мо
се из бо ри ти за то да за ме ди је не ва -
жи пра ви ло о др жав ној по мо ћи де
ми ни мис од но сно огра ни че ње по ко -
јем ме ди ји за три го ди не за ре дом на
свим кон кур си ма – ре пу блич ким, по -
кра јин ским, ло кал ним – за про јект но
су фи нан си ра ње не мо гу до би ти ви ше
од 23 ми ли о на ди на ра. То огра ни че -
ње за сад не ва жи је ди но за ме диј ски
са др жај на ме њен те ле ви зи ја ма. Не
ви дим раз лог да ра дио,  штам па ни и
он лајн ме ди ји има ју то огра ни че ње.

• Те ле ви зи ја, ра дио, пор тал или
дру штве на мре жа? Ка ко се нај че шће
ин фор ми ше те?

– За те ле ви зи ју и но ви не, осим ви -
кен дом, вре ме на не мам. Дру штве не
мре же ме не при вла че. Пре о ста ју пор -
та ли и ра дио.

М. Ди ми трић

» Наставак са стране 1

Ка да је реч о из ве шта ју о спро во ђе -
њу про је ка та и ме ра по љо при вред -
не по ли ти ке и ру рал ног раз во ја у
2016. го ди ни, опре де ље на сред ства
су би ла 400.000 ди на ра за по др шку
по љо при вред ним га здин стви ма и
че ти ри ми ли о на ди на ра за ци вил ни
сек тор. Ре а ли зо ва на су 43 про јек та,
а пет про је ка та ће но вац до би ти до
кра ја мар та. У из ве шта ју смо уо чи -
ли да су ло вач ка дру штва би ла фи -
нан си ра на са 50.000 до 250.000 ди на -
ра, као и удру же ња же на, кул тур но-
-умет нич ка дру штва и до бро вољ на
ва тро га сна дру штва.

И у овој го ди ни Град ће на ста ви -
ти да фи нан си ра про грам „Ги не ко -
ло шка и пе ди ја триј ска здрав стве на
за шти та у се ли ма”, са укуп но 5,5
ми ли о на ди на ра. У свих де вет се ла
пе ди ја три ће ме сеч но бо ра ви ти
укуп но 38 пу та, а ги не ко ло зи 19 пу -
та. Хо но рар ће им за тај до пун ски
рад, као и про шле го ди не, би ти
5.000 ди на ра.

– Циљ нам је да здрав стве на за -
шти та бу де до ступ на сви ма, од но -
сно и у се ли ма, а не са мо у гра ду, и
да се сви ма уна пре ди здра вље. Пан -
че во је је ди ни град у Ср би ји ко ји на
ова кав на чин по ма же гра ђа ни ма.
Ово је тре ћа го ди на ка ко се про грам
спро во ди, а од зив је од ли чан – ре -
кла је ди рек тор ка До ма здра вља Да -
ни је ла Ри стов ски Кор ниц.

Ам бу лан те ће у са рад њи с До мом
здра вља на кнад но до не ти та чан рас -
по ред ра да спе ци ја ли ста за сва ко се ло.

Већ ни ци су усво ји ли и про грам
„Здрав стве но-еду ка тив на пре да ва ња у
вр ти ћи ма, основ ним и сред њим шко -
ла ма”. Вред ност овог про јек та је око
по ла ми ли о на ди на ра. Се стре и ле ка -
ри ће у вр ти ћи ма го во ри ти о здрав -
стве но-вас пит ном ра ду, уче ни ци че -
твр тог раз реда основ не шко ле слу ша -
ће о „Здра вој шко ли”, ђа ци сед мог
раз ре да учи ће о ре а ни ма ци ји, а осма -
ци и сред њо школ ци има ће пре да ва ња
о очу ва њу ре про дук тив ног здра вља.

Град ско ве ће да ло је са гла сност
да Кул тур ни цен тар Пан че ва за ку пи
Све то сав ски дом (Сту дент ски) по
це ни од 1,2 ми ли о на ди на ра до кра -
ја го ди не. У ову це ну су ура чу на ти и
тро шко ви ко му на ли ја и елек трич не
енер ги је. Већ ник за кул ту ру Не ма -
ња Ро тар ре као нам је да у тај про -
стор ни је ула га но и да Кул тур ни
цен тар пла ни ра да та мо ор га ни зу је
„Кла сик фест” и слич не до га ђа је.

– Мо жда ће тре ба ти да се ма ло
осве жи. Про стор је до бар и за  три -
би не, ма ње ка мер не пред ста ве,
„Кла сик фест” – ре као је Ро тар.

Све то сав ски дом је укуп не по вр -
ши не 470 ква дра та и згра да је под
за шти том др жа ве. Ре сти ту ци јом је
2012. вра ћен СПЦ-у, а де це ни ја ма
пре то га (као Сту дент ски) био је си -
но ним за рок кон цер те.

М. Ди ми трић

СА СЕД НИ ЦЕ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

При о ри тет из ме шта ње 
ста рог бу вља ка

• КО ЈИ СУ НАЈ ВЕ ЋИ ПРО БЛЕ МИ МЕ ДИ ЈА, А КО ЈИ

НО ВИ НА РА У СР БИ ЈИ И КА КО ИХ РЕ ШИ ТИ?

– Нај ве ћи про бле ми ме ди ја су си ро ма штво и не до ста так кре ди би ли те та,

а но ви на ра рав но ду шност. Но ви нар ство ни је са мо про фе си ја, но ви нар -

ство је и ми си ја. По сао но ви на ра је да се бо ри про тив зла и не прав де и

ка да му је нај те же. Но вац, струч ност и хра брост да нас нај ви ше не до ста -

ју но ви нар ској про фе си ји. Ве ру јем да ће хра брост и струч ност вра ти ти и

но вац у но ви нар ство.

• Про шле го ди не је до шло до отво -
ре ног су ко ба на ре ла ци ји ми ни стар –
чла но ви ре пу блич ке ко ми си је за оце -
њи ва ње ме диј ских про је ка та. Оче ку је -
те ли слич не про бле ме и ове го ди не?

– Ко ми си је мо ра ју да бу ду са мо -
стал не у ра ду. Же ли мо да нам но ви -
нар ске и ме диј ске ор га ни за ци је
пред ло же струч не чла но ве ко ми си ја,
а на јав ни по зив рав но прав но мо гу да

го ди не, би ле оба ве зне да рас пи су ју
кон кур се за про јект но су фи нан си ра -
ње ме диј ског са др жа ја од јав ног зна -
ча ја. Си стем про јект ног су фи нан си -
ра ња ме ди ја тра жи и из ме не ко је би,
по себ но ка да је реч о ло кал ним са мо -
у пра ва ма, га ран то ва ле да ће у ко ми -
си ја ма за до де лу нов ца за и ста би ти
пред став ни ци ре пре зен та тив них но -
ви нар ских и ме диј ских удру же ња.
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Повереник за информације од јавног
значаја и заштиту података о лично-
сти упутио је обавештење свим гра-
ђанима који намеравају да учествују
у игри „Узми рачун и победи” да не-
мају обавезу да на полеђини коверте
у којој, ради учешћа у игри, доста-
вљају прикупљене фискалне рачуне,
упишу и свој ЈМБГ. За такву обавезу
нема ни основа, ни смисла, ни разло-
га, а она би извесно представљала не-
потребан и озбиљан ризик од злоупо-
требе овог комплексног податка о
личности.

С обзиром на то да је у медијима
више пута поновљено да грађани
имају ту обавезу, повереник је покре-
нуо поступак надзора над применом
Закона о заштити података о лично-
сти од стране Министарства финан-
сија, затраживши изјашњење пово-
дом више отворених питања.

У одговору на питање у вези с лич-
ним бројем Министарство финанси-
ја је изричито одговорило да закључ-
ком Владе којим су уређена правила
спровођења ове игре на срећу „није
предвиђено његово попуњавање, а
учесници игре попуњавају следеће
личне податке: име, презиме, адресу
и контакт телефон” и припремљене
су коверте на чијој полеђини нема
посебне рубрике за лични број.

Повереник ће наставити поступак
надзора очекујући изјашњење орга-
низатора о неколико отворених пи-
тања: ко су све корисници података о
личности, које мере заштите подата-
ка су предузете и из ког разлога орга-
низатори, у складу са обавезом из чл.
49. Закона о заштити података о лич-
ности, нису претходно обавестили
повереника о намераваној обради
података о личности? М. Д.

ПОВЕРЕНИК О НАГРАДНОЈ ИГРИ

Грађани немају обавезу 
да упишу ЈМБГ

се ја ве и не за ви сни ме диј ски екс пер -
ти. Учи ни ће мо све да из бо ром чла но -
ва ко ми си ја обез бе ди мо рав но мер ну
за сту пље ност но ви нар ских и ме диј -
ских ор га ни за ци ја ко је по сто је нај -
ма ње три го ди не. При го во ре да су
по је ди ни чла но ви ко ми си ја до са да
би ли у су ко бу ин те ре са сма тра мо
оправ да ним и том про бле му ће мо
по све ти ти по себ ну па жњу.



Опа сност за свет пред ста -
вља убр за ни гу би так би о ди -
вер зи те та, што је у ве ли кој
ме ри по сле ди ца ви ше де це -
ниј ског ин тен зи ви ра ња по -
љо при вред не про из вод ње.
Уни шта ва ње ста ни шта, на -
сто ја ње да се по стиг не уни -
форм ност на свим ни во и ма,
при ме на уских пло до ре да
и пре ко мер на упо тре ба син -
те тич ких ђу бри ва и пе сти -
ци да у по љо при вре ди иза -
зва ли су гу би так би о ло шке
ра зно ли ко сти у еко си сте -
ми ма. Та ко је од де ве де се -
тих го ди на про шлог ве ка до
да нас из гу бље но око 75 од -
сто ге не тич ке ра зно вр сно -
сти по љо при вред них усе ва
ши ром све та.

Основ но пи та ње да на -
шњи це је ка ко да по љо при -
вре да пре хра ни чо ве чан -
ство и по др жи одр жи вост.

Ге не рал но узев ши, да на -
шња по љо при вред на прак -
са се не би мо гла сма тра ти
одр жи вом. Ин ду стриј ска
по љо при вре да, као до ми -
нант на, под ра зу ме ва над -
ме та ње, кон тро лу об ра ди -
вих по вр ши на и ка пи та ла,
за ви сност од на у ке и тех но -
ло ги је, а енер ги ја ко ја је по -
кре ће је до бит. При мар но
она ни је за о ку пље на бри -
гом око ко ри ште ња ре сур -
са. С дру ге стра не, тра ди ци -
о нал на по љо при вре да мо же
се по сма тра ти као на чин
жи во та, окре ну та ка за јед -
ни ци и усме ре на ка ло кал -
ном тр жи шту.

Ка ко је глав на вред ност
по љо при вре де у бу дућ но сти
очу ва ње би о ди вер зи те та, ин -
ду стриј ска по љо при вре да би -
ће при си ље на да усво ји не ке
ме то де тра ди ци о нал не по љо -
при вре де. Ор ган ска по љо -
при вре да као кон тро ли са ни

си стем про из вод ње хра не
пред ста вља до бро по ла зи -
ште.

При ме ном ме то да ор ган -
ске про из вод ње шти те се и
чу ва ју би о ди вер зи тет, ло -
кал на по пу ла ци ја и ра се,
ау тох то не и одо ма ће не,
уво де се ма ње за сту пље не
биљ не вр сте и ра се у про из -
вод њу уво ђе њем ши рих
пло до ре да (по ве ћа ње би о -
ди вер зи те та у вре ме ну)...
Ме то де би о кон тро ле ко је се
спро во де у ор ган ској по љо -
при вре ди у ве ли кој ме ри се
осла ња ју на ме ха ни зме ко ји
су по сле ди ца ве ће би о ло -
шке ра зно ли ко сти у агро е -
ко си сте му.

На га здин стви ма ко ја се
ба ве ор ган ском про из вод -
њом би о ди вер зи тет је про -
сеч но ве ћи за око 35 од сто
у од но су на кон вен ци о нал -
ну про из вод њу. Та кво схва -
та ње за шти те и уна пре ђе ња
би о ди вер зи те та за ор ган -
ског про из во ђа ча пред ста -
вља ло ги чан и еко ном ски
оправ дан при ступ, јер има
за по сле ди цу и ди вер зи фи -
ка ци ју до би је них про из во -
да. На тај на чин про из во -
ђач по ста је кон ку рент ни ји
на тр жи шту, а са мим тим и
ви ше одр жив.

Уво ђе њем агро е ко ло шких
ме ра (у ко је спа да и ор ган -
ска про из вод ња) у по љо при -
вред ну по ли ти ку јед не др -
жа ве спро во ди се прак тич на
при ме на за шти те би о ди вер -
зи те та. У Ре пу бли ци Ср би ји
на ци о нал ни ак ци о ни план
за раз вој ор ган ске по љо при -
вре де (2014–2019) ин те гри -
ше ор ган ску про из вод њу и
за шти ту би о ди вер зи те та.

У на ред ном бро ју го во -
ри ће мо о одр жи вом ко ри -
шће њу зе мљи шта.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Ре ги о нал на при вред -
на ко мо ра Ју жно ба -
нат ског управ ног окру -
га у са рад њи с пред у зе -
ћем СА ОП из Но вог
Са да при ре ди ће 17.
фе бру а ра се ми нар на
те му „Из ра да го ди -
шњих фи нан сиј ских
из ве шта ја за 2016. го -
ди ну”.

Пре да ва чи ће би ти
Не ве на Пет ко вић, са -
вет ник из обла сти ра -
чу но вод ства, Дра га на
Ма рић, осни вач нај ве -
ће не фор мал не за јед -
ни це књи го во ђа у Ср би ји, и
Дар ко Сто ја но вић, са вет ник
за ин фор ма ци о не тех но ло -
ги је.

На пре да ва њу ће се го во -
ри ти о но вим про пи си ма у
ве зи са из ра дом го ди шњег
фи нан сиј ског из ве шта ја с
прак тич ним при ме ри ма и o
при прем ним рад ња ма за са -
ста вља ње фи нан сиј ског из -
ве шта ја за 2016. го ди ну.
Уче шће на се ми на ру је бес -
плат но, а по че так је за ка зан
за 11 са ти.

Петак, 17. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Уку пан дуг због 
за сто ја Амо ни ја ка око
100 ми ли о на ди на ра

Ди рек тор пред ло жио
да пла те бу ду 
ума ње не за 25 од сто

Због за сто ја у по го ну Амо ни -
јак и ште те од око 100 ми ли о -
на ди на ра, ди рек тор пан че -
вач ке „Азо та ре” пред ло жио је
да за по сле ни ма на да ље бу ду
ума ње не за ра де за 25 од сто,
док се дуг не вра ти, а си ту а ци -
ја по пра ви.

– Све сни смо да ове ме ре ко -
је пред у зи ма мо ни су по пу лар -
не и ни смо же ле ли да до њих
до ђе, али еко ном ска ло ги ка и
тр жи шна си ту а ци ја ко ри гу ју
на ша по на ша ња и сви на ши
до ба вља чи мо ра ју би ти пла ће -
ни – ре као је в. д. ди рек то ра
„Азо та ре” Ми љан Ђу ро вић. 

Он ка же да ће до сма ње ња
пла та до ћи при вре ме но, а ко -
ли ко је то при вре ме но, ни је
пре ци зи рао, већ је ре као да ће
се „ана ли зе по сло ва ња ра ди ти
сва ка два ме се ца и чим бу ду
по ка за ле да је гу би так на док -
на ђен, пла те ће би ти вра ће не”.

До ове си ту а ци је је до шло, ка -
ко је об ја снио, на кон за сто ја у не -
дав но ре мон то ва ном по го ну
Амо ни јак и про из вод них про -
бле ма у Ки се ли ни, због че га про -
из вод ни план за ја ну ар ни је
оства рен. Стар то ва ње Амо ни ја ка
ко шта ло је око 500.000 до ла ра, а
от кла ња ње ква ра де сет ми ли о на
ди на ра, па је укуп но про це ње на
ште та око сто ми ли о на ди на ра.

– Ни је спор но да ако ни смо
про из ве ли и ура ди ли оно што
тре ба, он да не мо же ни за ра да
да бу де на истом ни воу. Мо ра
до ћи до уште да – по ру чио је
Ђу ро вић.

До го во ре на са мо ди на ми ка
пра ће ња си ту а ци је
Ка ко до ћи до уште де, још ни је
пре ци зно де фи ни са но, а ди -

СМА ЊЕ ЊЕ ПЛА ТА У „АЗО ТА РИ”

АНАЛИЗЕ ПОСЛОВАЊА 
НА СВАКА ДВА МЕСЕЦА

ЕКОНОМИЈА

рек тор и син ди кал ци се ни су
око тог пи та ња уса гла си ли. Ди -
рек тор ка же да по сто ји ви ше
пред ло га, у скла ду са за ко ном
и ак ти ма пред у зе ћа, у ве зи с
тим на ко ји на чин спро ве сти
сма ње ње пла та. Он ни је ис кљу -
чио ни нај ри го ро зни ју ме ру, а
то је уво ђе ње ми ни мал ца.

– Та ме ра је сте дра кон ска,
али би кра ће би ла на сна зи,
јер би гу би так бр же био на док -
на ђен. Са син ди ка ти ма је до -
го во ре но са мо то да се, ка да
до ђе до ума ње ња за ра да, ре -
зул та ти пра те на сва ка два ме -
се ца. Ми ће мо пла те вра ти ти
чим про из вод ни ре зул та ти бу -
ду за до во ља ва ју ћи, а ка да ће
до то га до ћи, у овом тре нут ку
не мо гу да пре ци зи рам – ре -
као је ди рек тор и по твр дио да

Страну припремила

Марина
Димитрић

је ње гов пред лог ума ње ње
пла та до 25 од сто. 

Фа бри ка има око 850 рад -
ни ка, а про сеч на за ра да је око
65.000 ди на ра. Син ди кал ци су
про шле не де ље са оп шти ли да
тај ње гов пред лог, по ко јем би
пла та сви ма би ла ума ње на,
ни је у скла ду са за ко ном и на -
ја ви ли су мо гућ ност по ди за ња
кри вич не при ја ве. Син ди кат
хе ми је и не ме та ла је дао пред -
лог да, као за вре ме НА ТО
бом бар до ва ња, сви има ју исте
пла те од 42.000 ди на ра, а да
на кон то га раз ли ка у за ра да ма
бу де ре фун ди ра на.

Сви фабрички погони раде
„Азо та ра” пла ни ра да до кра ја
ју на про из ве де и ис по ру чи тр -
жи шту 230.000 то на сво јих

про из во да. Тре нут но, твр ди
ди рек тор, сви фа брич ки по го -
ни ра де, укљу чу ју ћи и КАН и
Кар ба мид, у ко јем је про шлог
ме се ца рад ник тра гич но на -
стра дао, јер је до шло до про -
би ја ња амо ни ја ка на це во во ду.
На кра ју је ре као и да су на кон
те тра ге ди је и по се те ин спек -
ци ја по но во пре и спи та ли про -
пи са не про це ду ре у свим по -
го ни ма и да су их до пу ни ли
ка ко не би по сто ја ла ни те о -
риј ска мо гућ ност да до слич не
не сре ће по но во до ђе.

– Ова тра ге ди ја нам је би ла
опо ме на да ра ди мо у хе миј -
ској ин ду стри ји у ко јој су про -
це си про из вод ње опа сни и да
мо ра мо да се увек стро го при -
др жа ва мо пра ви ла – ре као је
Ђу ро вић.

Би о ди вер зи тет и 
ор ган ска про из вод ња

По чет ком фе бру а ра струч ња -
ци су у До ло ву за по че ли ци -
клус пре зен та ци ја и пре да ва -
ња на ме ње них пре све га ра та -
ри ма. Ово је већ тра ди ци о нал -
но зим ско оку пља ње по љо -
при вред ни ка у том ме сту, с
ци љем да се они што бо ље
упо зна ју с но ви на ма у агра ру
и при пре ме за про лећ ну се тву.

Ово го ди шње ра тар ске еду -
ка ци је ор га ни зо ва ла је Ко ми -
си ја за по љо при вре ду Ме сне
за јед ни це До ло во, у чи јој са ли
се и одр жа ва ју пре да ва ња. До -
ло вач ки по љо при вред ни ци
већ зна ју да се у овим зим ским
да ни ма у Ме сној за јед ни ци

мо гу ин фор ми са ти о но ви на -
ма у сфе ри ко ја њих нај ви ше
ин те ре су је, не би ли се на вре -
ме при пре ми ли за пред сто је ће
по љо при вред не ра до ве.

Ци клус пре да ва ња је по чео
6. фе бру а ра, а на ста ви ће се до
кра ја ме се ца, сва ке су бо те.
По љо при вред ни ци ма ће се
пред ста ви ти пре све га се мен -
ске ку ће сво јим асор ти ма ном
сун цо кре та и ку ку ру за, што
До лов це нај ви ше за ни ма, али
и про из во ђа чи и ди стри бу те ри
хе миј ских сред ста ва за за шти -
ту би ља, ве штач ких ђу бри ва,
као и оси гу ра ва ју ће ку ће и
бан ке. Н. Р.

ПРЕД СЕ ТВУ У ДО ЛО ВУ 

Еду ка ци ја по љо при вред ни ка

ПРЕ ДА ВА ЊЕ У КО МО РИ

О фи нан сиј ским 
из ве шта ји ма

др Владан Угреновић др Владимир Филиповић

На седници одржаној 14. фе-
бруара чланови Градског већа
усвојили су Предлог програма
коришћења средстава буџет-
ског фонда за заштиту живот-
не средине Панчева за 2017.
годину.

Градски Секретаријат за за-
штиту животне средине имаће
на располагању укупно 60 ми-
лиона динара. Средства ће би-
ти потрошена на реализацију
активности предвиђених ло-
калним еколошким акционим
планом који је усвојен још
2004. године, а новац ће бити

намењен за пројекте јавних
комуналних предузећа и ме-
сних заједница.

Ни у овој години није пред-
виђен новац за замену старе
опреме у систему за мерење
квалитета ваздуха или за изму-
љавање дна Тамиша. Из овог
фонда у 2017. биће опредељено
12 милиона динара за Поњави-
цу, 10 милиона динара за изра-
ду техничке документације за
пројекат санације и рекултива-
цију сметлишта, три милиона
динара за девет бетонских по-
стоља за контејнере у селима,
5,2 милиона за одржавање си-
стема за мерење квалитета ва-
здуха, 2,2 милиона динара за

додатно мерење квалитета ва-
здуха на Стрелишту и новој
Миси, као и близу три милиона
динара за праћење квалитета
ваздуха у Народној башти и
другим локацијама у ситуаци-
јама повећаног аерозагађења.
За испитивање површинских
вода биће одвојена два милио-
на динара, а за подземне воде
три милиона динара.

Средства из овог фонда ко-
ристе се на основу утврђеног
наведеног програма, а зелено
светло дало је надлежно ми-
нистарство.

ПРОГРАМ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Највише новца за Поњавицу



Пан че во има 
нео п ход не стра те шке
пла но ве

Но ва пра ви ла игре,
но ве оба ве зе

Ми ни стар ство по љо при вре де
и за шти те жи вот не сре ди не
на ја ви ло је про шле не де ље да
ће Ре пу бли ка Ср би ја у на ред -
ном пе ри о ду мо ра ти да обез -
бе ди усло ве за ре а ли за ци ју
стра те шки ва жних ак тив но сти
ко је ће до при не ти ефи ка сном
и ефек тив ном уна пре ђе њу по -
сто је ћег си стема упра вља ња
от па дом. Оче ку ју се ре ви зи ја
за ко но дав ног окви ра и усва -
ја ња но вог мо де ла фи нан си -
ра ња. По ред то га, дат је на -
лог ло кал ним са мо у пра ва ма
да у што кра ћем ро ку до ста ве
Ми ни стар ству ре ги о нал не и

НИС је про шле не де ље
пустиo у рад че тр на е сту ми -
ни-елек тра ну за про из вод њу
елек трич не и то плот не енер -
ги је, на нафт но-га сном по љу
Мај дан, у бли зи ни Но вог
Кне жев ца. Укуп на сна га по -
стро је ња је 2,41 ме га ват, а
вред ност ин ве сти ци је из но си
2,6 ми ли о на евра. Пре ма ре -
чи ма ме наџ мен та ру ско-срп -
ског нафт ног ги ган та, овом
ин ве сти ци јом је ни во ула га -
ња НИС-а у про грам из град -
ње ма лих елек тра на у Ср би ји
до сти гао укуп но 15 ми ли о на
евра, а њи хо ва сна га из но си
14,5 ме га ва ти, што је до вољ но
за снаб де ва ње стру јом дваде-
сет хи ља да до ма ћин ста ва.

Пре ма ре чи ма Алек се ја Бе -
ло ва, ди рек тор Бло ка Енер ге -
ти ка у НИС-у, про из вод ња
стру је у ми ни-елек тра на ма је -
дан је од про је ка та на ко је је
ком па ни ја по себ но по но сна.

– Гас ко ји због са др жа ја
угљен-ди ок си да и азо та –
пре ко 50 про це на та – ра ни је
ни је био ко ри шћен и спа љи -
ван је на ба кља ма, са да упо -
тре бља ва мо за до би ја ње
елек трич не и то плот не енер -
ги је, чи ме по ве ћа ва мо на шу
ефи ка сност. С дру ге стра не,
из истог раз ло га је знат но
сма ње на и еми си ја штет них
га со ва у ат мос фе ру, па ти ме
овај сег мент би зни са има и

зна чај ну еко ло шку ком по -
нен ту – ре као је Бе лов по во -
дом пу шта ња у рад но ве ми -
ни-елек тра не на гас.

По ред елек трич не енер ги -
је, на нафт но-га сним на ла -
зи шти ма се про из во ди и то -
плот на енер ги ја укуп не сна -
ге че ти ри ме га ва та, ко ја се
ко ри сти за по тре бе по стро је -
ња НИС-а.

Да под се ти мо, у скла ду с
ре пу та ци јом јед не од нај ве -
ћих енер гет ских ком па ни ја
у ју го и сточ ној Евро пи, НИС
од 2013. го ди не ре а ли зу је
про грам ефи ка сног ко ри -
шће ња га сних ре сур са, ко ји
под ра зу ме ва из град њу ми ни-
-елек тра на, од но сно ко ге не-

ра ци о них мо ду ла на нафт но-
га сним по љи ма ши ром Ср -
би је. Они ра де на прин ци пу
пре тва ра ња га са у елек трич -
ну и то плот ну енер ги ју, што
пред ста вља енер гет ски ефи -
ка сан и еко ло шки на чин
про из вод ње. Стру ја про из ве -
де на у ми ни-елек тра на ма
ис по ру чу је се у јав ну ди стри -
бу тив ну мре жу. По ред Ср би -
је, НИС од 2016. го ди не тр гу -
је елек трич ном енер ги јом и
у Ру му ни ји, Ма ђар ској, Сло -
ве ни ји, Бо сни и Хер це го ви ни
и Цр ној Го ри, а стра те шки
циљ ком па ни је је про бој на
тр жи шта свих зе ма ља ЕУ у
ре ги о ну.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 17. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЕВРОП СКЕ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ ЛО КАЛ НИХ СА МО У ПРА ВА

Ре фор ма си сте ма упра вља ња от па дом

ГРАД ПО МА ЖЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КИМ СРЕД ЊИМ ШКО ЛА МА

УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊЕ КОН КУ РЕНТ НО СТИ 
БУ ДУ ЋИХ ГЕ НЕ РА ЦИ ЈА

Афир ма ци ја ак тив не
по ли ти ке за по шља ва ња

Оса вре ме ње на на ста ва
у шест уста но ва

Пре зен та ци ја про је ка та ре а ли -
зо ва них у сред њим шко ла ма
то ком 2016. го ди не у окви ру
ло кал ног кон кур са за до де лу
сред ста ва „Про грам 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” одр жа на је у пе так, 10.
фе бру а ра, у ма лој са ли Град -
ске упра ве. Пред став ни ци пан -
че вач ких сред њих шко ла при -
ка за ли су мо де ле уна пре ђи ва ња
на ста ве у обра зов ним уста но -
ва ма, тј. про гра ме оса вре ме -
ња ва ња на став ног про це са ре а -
ли зо ва не уз фи нан сиј ску по др -
шку ло кал не са мо у пра ве. Реч је
о нов цу из бу џе та Гра да Пан -
че ва на ме ње ном за афир ма ци -
ју ак тив не по ли ти ке за по шља -
ва ња, пред ви ђе ном у „Ло кал -
ном ак ци о ном пла ну за за по -
шља ва ње Гра да Пан че ва за
2016. го ди ну”. Ди рек то ри ма и
про фе со ри ма пан че вач ких шко -
ла и за ин те ре со ва ној јав но сти
обра ти ли су се чла но ви Град -
ског ве ћа мр Та тја на Бо жић, за -
ду же на за обра зо ва ње, и Ми -
лен ко Чуч ко вић, за ду жен за
под руч је ра да, за по шља ва ња и
со ци јал не по ли ти ке.

Мр Та тја на Бо жић из ра зи ла
је ве ли ко за до вољ ство, јер су
шко ле на кре а ти ван и ве о ма
ин вен ти ван на чин при сту пи ле
чи та вој овој при чи, чи ји је
циљ да се уна пре ди кон ку -
рент ност бу ду ће рад не сна ге
на тр жи шту ра да. Под се ти ла
је јав ност на на ја вље не про ме -
не ко је ће се у на ред ном пе ри -
о ду до го ди ти у сред њим
струч ним шко ла ма уво ђе њем
ду ал ног обра зо ва ња.

– Овим про јек ти ма по ла ко
смо на пра ви ли увод у ду ал но
обра зо ва ње, ко је нас оче ку је у
но вој ме то до ло ги ји упи сне по -
ли ти ке у сред ње шко ле од
2017/18. го ди не. Наш град је
при пре мио за Школ ску упра ву
Зре ња нин пред лог пла на упи -
са за на ред ну школ ску го ди ну,

че тек сти ла ин тер ак тив ном
та блом (с пла фон ским но са -
чем), про јек то ром и лап то пом
(187.719 ди на ра), а Ма шин ска
шко ла Пан че во на ба ви ла је са -
вре ме не ма тич не пло че и гра -
фич ке кар ти це за ра чу на ре на
ко ји ма се оба вља на ста ва мо -
де ли ра ња (183.703 ди на ра). У
Тех нич кој шко ли „23. мај” јед -
на учи о ни ца је пре у ре ђе на у
ка би нет за на ста ву ар хи тек ту -
ре и ге о де зи је (427.132 ди на -
ра). За хва љу ју ћи до на ци ји од
500.000 ди на ра Ме ди цин ска
шко ла „Сте ви ца Јо ва но вић”
до би ла је са вре ме не ка би не те
за ана то ми ју, фи зи о ло ги ју и
па то ло ги ју.

Пре ма ре чи ма над ле жних,
из тех нич ких раз ло га ни су
ре а ли зо ва ни опре ма ње пла -
сте ни ка ком плет ним ме ха -
ни змом с пум пом за на вод -
ња ва ње, ве тре ња чом и ци -
стер ном (По љо при вред на
шко ла „Јо сиф Пан чић”) и на -
бав ка уре ђа ја лаб диск –фи зи ка
и лаб ди ск–о ко ли на за ме ре ње
па ра ме та ра у при род ним на -
у ка ма (Гим на зи ја „Урош
Пре дић”).

ко ји пред ви ђе да 1. се п тем бра
у Ма шин ској шко ли Пан че во
поч не ре а ли за ци ја ду ал ног
обра зо ва ња – ре кла је чла ни ца
Ве ћа за ду же на за обра зо ва ње.

Ула га ње у бу дућ ност
С дру ге стра не, Ми лен ко Чуч -
ко вић ис та као је да су сред -
ства за про јек те обез бе ђе на из
бу џе та Гра да Пан че ва, а у
окви ру ме ра ак тив не по ли ти ке
за по шља ва ња, из не тих у „Ло -
кал ном ак ци о ном пла ну за за -
по шља ва ње Гра да Пан че ва за
2016. го ди ну”. Ка ко је ре као,
на кон курс се при ја ви ло осам
сред њих шко ла са укуп но де -
вет пред ло га про је ка та.

– Одо бре на су сред ства за
шест пред ло га про је ка та у
укуп ном из но су од два ми ли о -
на ди на ра, али ка ко из тех нич -
ких раз ло га два про јек та ни су
ре а ли зо ва на, иа ко су за њих
одо бре на сред ства, утро ше но
је 1.300.000 ди на ра. Пла ном у
овој го ди ни за ову ме ру пред -
ви ђен је из нос од 1.400.000
ди на ра и овом при ли ком оба -
ве шта вам шко ле да ће кон курс
би ти об ја вљен вр ло бр зо. Ми

смо је ди ни град у Ср би ји ко ји
из два ја та ква сред ства, што је
за сва ку по хва лу, а с дру ге
стра не, у све тлу ак ту ел не те ме
ду ал ног обра зо ва ња, на овај
на чин иде мо у том сме ру да
на ша де ца из сред њих шко ла
иза ђу у пот пу но сти оспо со -
бље на и спрем на за тр жи ште
ра да. По ве зу је мо обра зо ва ње и
при вре ду, од но сно рад и за по -
шља ва ње, због че га из два ја мо
знат на сред ства и на сто ја ће мо
да она бу ду и ве ћа – по ру чио је
Чуч ко вић.

Опре ма ње шко ла
Ру ко вод ства и на став но осо -
бље сред њих шко ла ис ти чу
да за хва љу ју ћи опре ма њу ка -
би не та и по бољ ша њу усло ва
за из во ђе ње прак тич не на -
ста ве уче ни ци већ у сред њој
шко ли сти чу нео п ход но ис -
ку ство и да су на кон за вр -
шет ка шко ле при пре мље ни
за рад у стру ци. Они су по -
хва ли ли ову ини ци ја ти ву ло -
кал не са мо у пра ве.

Шко ла за основ но и сред ње
обра зо ва ње „Ма ра Ман дић”
опре ми ла је ка би нет за ши ва -

МИ НИ-ЕЛЕК ТРА НА

Енер ги ја из бу шо ти не

Чла но ви Пла ни нар ског дру -
штва „Је ле нак” ор га ни зо ва -
ли су у не де ља, 12. фе бру а ра,
оби ла зак пла ни не Ма љен.
По ле пом и сун ча ном вре ме -
ну, у рас ко шној зим ској иди -
ли, пан че вач ки љу би те љи
при ро де и пла ни на ре ња пре -
шли су пет на ест ки ло ме та ра.

Ма љен при па да гру пи Ва -
љев ских пла ни на и на ла зи се
на око 130 ки ло ме та ра од
Пан че ва. Нај ви ши врх је Кра -

љев сто и ви сок је 1.104 ме -
тра. Та пи то ма пла ни на ис -
пре се ца на је мно го број ним
ре чи ца ма, ли ва да ма и шу ма -
ма и, пре ма ре чи ма чла но ва
овог дру штва, пра ва је ва зду -
шна ба ња, над ко јом се спа ја -
ју мор ска, кар пат ска и па нон -
ска кли ма. Ма љен је иде ал но
из ле ти ште за пла ни на ре, али
и за све љу би те ље при ро де, а
Пан чев ци ма је нај по зна ти ја
по ви со рав ни Див чи ба ре.

АК ТИВ НОСТ „ЈЕ ЛЕН КА”

Осва ја ње Ма ље на

Родитељи малишана који у
школској 2017/2018. години
треба да пођу у први разред,
треба да се јаве изабраном
педијатру како би добили
упуте за систематски пре-
глед будућих првака.

Предшколске установе ис-
такле су термине за обављање
специјалистичких прегледа
(физијатар и офталмолог),

као и време вађења крви. На-
кон обављања свих прегледа
родитељи заказују системат-
ски преглед и вакцинацију
код свог изабраног педијатра
на Одељењу за здравствену
заштиту деце. Систематски
прегледи и вакцинација за
март заказују се од 20. фебру-
ара на телефоне 013/309-219
и 062/807-30-99.

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Прегледи деце

ло кал не пла но ве упра вља ња
от па дом, са оба ве зом при мар -
не се па ра ци је у до ма ћин стви -
ма. Пре ма са зна њи ма на шег
ли ста, Пан че во по се ду је нео п -
ход ну до ку мен та ци ју ко ју зах -
те ва Ми ни стар ство. 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, ре кла је за „Пан че -
вац” да је пан че вач ка са мо у -
пра ва „Ло кал ни план упра вља -
ња от па дом за град Пан че во”
до не ла 2011. го ди не.

– На ред не го ди не усво јен је
и ре ги о нал ни план упра вља ња
от па дом за Пан че во и Опо во.
План ски пе ри од ва же ња ових
до ку мен та је де сет го ди на, с
тим што се они на сва ких пет
го ди на по но во раз ма тра ју и по
по тре би ре ви ди ра ју. Ка да је
реч о уво ђе њу при мар не се па -
ра ци је у до ма ћин стви ма на
те ри то ри ји на шег гра да, та ак -
тив ност ни је у пот пу но сти ре -
а ли зо ва на. На мен ски кон теј -
не ри за од ла га ње ре ци кла бил -
них ма те ри ја ла мо гу се на ћи у
град ским ме сним за јед ни ца -
ма где по сто је ви ше стам бе ни
објек ти. То ни је слу чај у град -
ским ме сним за јед ни ца ма где
су ин ди ви ду ал на до ма ћин ства

и у на се ље ним ме сти ма. Ка ко
би смо овај про блем пре ва зи -
шли и уна пре ди ли се лек ци ју и
раз вр ста ва ње ко му нал ног от -
па да у скла ду с ло кал ним пла -
ном упра вља ња от па дом, бу -
џет ским фон дом за за шти ту
жи вот не сре ди не Гра да Пан -
че ва за те ку ћу го ди ну је опре -
де ље но 4,7 ми ли о на ди на ра за
из град њу и уре ђе ње про сто ра
за од ла га ње от па да – ре кла је
Ка та ри на Ба њаи и до да ла да

ће у на ред ном пе ри о ду у свим
град ским ме сним за јед ниц ама
би ти из гра ђе на по два „зе ле на
остр ва”, а у окол ним на се ље -
ним ме сти ма по јед но. На овај
на чин свим гра ђа ни ма Пан че ва

би ће омо гу ће но да у сво јој
бли зи ни има ју „зе ле но остр во”
где ће мо ћи да од ло же ре ци -
кла бил не ма те ри ја ле.

Др жав ни се кре тар Ста на
Бо жо вић не дав но је из ја ви ла
на струч ном ску пу у Аран ђе -
лов цу да ће ре фор ма ко му -
нал них услу га до не ти пот пу но
нов оквир и да ће др жа ва бо ље
ко ор ди ни са ти ин ве сти ци је у
ин фра струк ту ру за ко му нал -
ни от пад ка ко би Ср би ја ис пу -
ни ла све ци ље ве Ди рек ти ве
ЕУ. Пре ма ње ним ре чи ма,
уна пре ђе ње си сте ма упра вља -
ња по себ ним то ко ви ма от па да
је при о ри тет Вла де, јер је реч
о ве о ма зна чај ном по слу, ка ко
у до ме ну за шти те жи вот не
сре ди не, та ко и у сек то ру еко -
но ми је.

Да под се ти мо, све ве ћи број
зе ма ља пред у зи ма ак тив но сти
ка ко би се убр зао раз вој „зе ле -
не еко но ми је” и ти ме омо гу -
ћио ве ћи еко ном ски раст. Ср -
би ја пла ни ра да до 2030. го ди -
не оства ри сте пен од 50 про це -
на та ре ци кла же укуп ног ко му -
нал ног от па да, па је за то ва жно
за по че ти по сте пе но уво ђе ње
при мар не се лек ци је от па да у
до ма ћин стви ма.



Ка да се спо ме не пан че вач ка
Оп шта бол ни ца, нај че шће се
као пр ве асо ци ја ци је на ме ћу
про бле ми с ко ји ма се су о ча ва -
ју за по сле ни у тој уста но ви
или па ци јен ти ко ји се та мо ле -
че. Но овог пу та то ни је те ма.

Упр кос свим иза зо ви ма, оно
чи ме се Бол ни ца мо же по но -
си ти, је сте струч ни ка дар, ко ји
те жи да, у окви ру сво јих обла -
сти, а у скла ду с мо гућ но сти -
ма, при ме њу је са вре ме не ме -
то де ле че ња, же ле ћи да иде у
ко рак са свет ским стан дар ди -
ма. Је дан од при ме ра ко ји то
до ка зу ју да ти ра од утор ка, 7.
фе бру а ра, ка да је у Бол ни ци
пр ви пут успе шно спро ве де на
та ко зва на ул тра зву ком во ђе на
ре ги о нал на ане сте зи ја до њег
екс тре ми те та, код бо ле сни ка с
ком плек сном по вре дом и пре -
ло мом пот ко ле ни це.

Пре ма ре чи ма др Сла ђа не
Ко ва че вић, пи-ар ме на џе ра
Оп ште бол ни це, реч је о но вој
ме то ди бло ка де пе ри фер них
не ра ва, ко ја се из во ди под
кон тро лом ул тра звуч ног уре -
ђа ја, што до при но си по ве ћа њу
ефи ка сно сти про це ду ре и
знат но ве ћој без бед но сти и са -
тис фак ци ји са мог бо ле сни ка,

а са мим тим и бо љој, бр жој и
успе шни јој по сто пе ра тив ној
ре ха би ли та ци ји.

– На че лу струч ног ти ма ко -
ји је уче ство вао у ле че њу па -
ци јен та био је др Сте ван Ми -
ха и ло вић, спе ци ја ли ста ане -
сте зи о ло ги је, ре а ни ма то ло ги -
је и ин тен зив не те ра пи је, ко ји
је и из вео са му ин тер вент ну
про це ду ру бло ка де пе ри фер -
ног нер ва под кон тро лом ул -
тра зву ка. Он је ову ме то ду
при ме нио на кон што је за вр -
шио тро ме сеч ну обу ку то ком
сту диј ског бо рав ка на Кли ни -
ци за ане сте зи о ло ги ју и ин -
тен зив ну те ра пи ју Уни вер зи -
тет ске кли ни ке „Карл Гу став
Ца рус” у Дре зде ну, где се уса -
вр ша вао у свој ству сти пен ди -
сте Европ ског удру же ња ане -
сте зи о ло га. У ти му су би ли и
др Дра ги ша Ста мен ко вић, др
Адри јан Гер га, др Ми ли во је
Ми хај ло вић, те ме ди цин ске
се стре Ка та ри на Ко стић, Ја -
сми на Па нић, Љи ља на Илић и
Ан ђе ла Ба ба – ис та кла је Ко -
ва че ви ће ва.

Она је на ја ви ла и да ова
ане сте зи о ло шка про це ду ра
тре ба да се, у нај бли жој бу дућ -
но сти, увр сти у спи сак ре дов -
них услу га Оп ште бол ни це,
што би, ка ко је ре кла, по зи ци -
о ни ра ло ову уста но ву као ли -
де ра у при ме ни ул тра зву ком
во ђе не ре ги о нал не ане сте зи је
у на шој зе мљи.

Петак, 17. фебруар 2017.
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Са ста нак са 
струч ња ци ма 
из по кра ји не

Ана ли за за те че ног
ста ња и пре по ру ке за
бу дућ ност

„Оства ре ност стан дар да у пру -
жа њу ло кал них услу га со ци јал -
не за шти те”, на зив је ску па одр -
жа ног у че твр так, 9. фе бру а ра, у
Град ској упра ви, ко ме су при -
су ство ва ли струч ња ци из по -
кра јин ског За во да за со ци јал ну
за шти ту, гра до на чел ник Са ша
Па влов, ре сор ни већ ник Ми -
лен ко Чуч ко вић, као и пред -
став ни ци уста но ва ко је пру жа ју
ту вр сту услу га у ло ка лу.

Циљ ску па био је пред ста -
вља ње из ве шта ја о ре а ли зо ва -
ном „Про гра му мо ни то рин га
и ева лу а ци је услу га со ци јал не
за шти те у Гра ду Пан че ву
2016–2017. го ди не”, ко ји је из -
ра дио За вод.

– Град Пан че во из два ја око
345 ми ли о на ди на ра за пру жа -
ње услу га со ци јал не за шти те.
То су озбиљ на сред ства и за и -
ста нам је ста ло ка ко до то га
да она бу ду упо тре бље на на -
мен ски, та ко и да што бо ље
иден ти фи ку је мо по тре бе на -
ших гра ђа на за ова квом вр -
стом услу га, да уве де мо но ве
услу ге та мо где је то нео п ход -
но, као и да уна пре ди мо оне
већ по сто је ће, чи ји број ни је
ма ли. Ева лу а ци ја и мо ни то -
ринг, ко ји се у Пан че ву спро -
во де већ дру гу го ди ну за ре -
дом, по ма жу нам да уста но ви -
мо ка кво је за те че но ста ње и
ка кве су пре по ру ке за да љу
ре а ли за ци ју овог про гра ма –
ис та као је гра до на чел ник.

Ева лу а ци јом и мо ни то рин -
гом билa су об у хва ће на три
пру жа о ца услу га: дом „Спо ме -
нак”, Днев ни бо ра вак „Не вен”,
ко ји ра ди при ШО СО „Ма ра
Ман дић”, и удру же ње „На по ла

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА У ГРАД СКОЈ УПРА ВИ

КА КВЕ СУ НАМ УСЛУ ГЕ
СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Ре ше ње за укла ња ње це лу ли -
та је на до хват ру ке, са мо нај -
пре тре ба чвр сто да од лу чи мо
да му ка же мо: збо гом. Све је
на на ма – и од лу ка и де ла ње.

Ре ше ње се са сто ји од не -
ко ли ко сег ме на та, а то су:
ве жба ње, хи дра та ци ја, ис -
хра на, ан ти це лу лит ма са жа,
ме зо те ра пи ја и де ло твор ни
ко зме тич ки про из во ди. Са -
мо за јед нич ким де ло ва њем
ових шест еле ме на та мо гу ћи
су до бри ре зул та ти.

Ду го трај но се де ње сма њу је
ко ли чи ну ми шић не ма се у
ко рист ма сног тки ва. Да би -
сте то спре чи ли, ба ви те се ре -
дов но спо р том то ком ду жег
пе ри о да. Ако же ли те бр зе ре -
зул та те, прак ти куј те бр зо хо -
да ње, ко је је од лич на ве жба
за „ски да ње” бо ко ва и ели ми -
ни са ње це лу ли та. Ва жно је и
пи ти мно го во де – бар два ли -
тра днев но. Од лич ни су и та -

ко зва ни чи ста чи: у два ли тра
во де ис це ди те је дан ли мун,
ста ви те пар че из рен да ног
ђум би ра, на врх ка ши чи це
ци ме та и не ко ли ко ли сти ћа
на не. Пиј те то ком да на. Ово
је од ли чан на пи так за из ба -
ци ва ње ток си на и ви шка теч -
но сти. Ко ри сно је и ту ши ра -
ње на из ме нич но то плом и
хлад ном во дом.

Уз то, из ис хра не мо ра те
из ба ци ти ма сну и сла ну хра -
ну, као и пу но ма сне млеч не
про из во де. Тре ба да је де те
мно го во ћа и по вр ћа, да има -
те пет до шест ма њих обро ка
днев но, а по ред во де, тре ба -
ло би пи ти и зе ле ни чај. Ан -
ти це лу лит ма са жа је нај бит -
ни ја став ка у бор би про тив
це лу ли та. Иа ко се у са ло ни -
ма ну де па ке ти од де сет по -
ве за них ма са жа, нео п ход но
је ура ди ти их ви ше. Ово до ба
го ди не је пра во вре ме да се
кре не са укла ња њем це лу ли -
та, ка ко би се до ле та ре шио
про блем. Ме зо те ра пи ја те ла
та ко ђе да је од лич не ре зул та -
те. Трет ман се ра ди јед ном
не дељ но и ин јек ци о но се
уно се ме зо те ра пиј ски кок те -
ли ко ји обич но са др же Л-
кар ни тин, ко фе ин, ар ти чо ку
и дру ге ак тив не суп стан це.
Нај бо ље је ком би но ва ти руч -
ну ан ти це лу лит ма са жу и
ин јек ци о ну ме зо те ра пи ју.

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

Ре ши те се це лу ли та

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, ко ли ко че сто
сте ви де ли или до жи ве ли у
не кој си ту а ци ји, по ступ ку,
до га ђа ју... не што што вас је
на ве ло да то про гла си те
ужа сом? Не ка да и по не ко -
ли ко пу та днев но, зар не?

На сво јој ко жи до жи вље на,
не при јат ност мо же би ти из у -
зет но те шко при хва тљи ва или
по ни жа ва ју ћа до те ме ре да је
на зи ва мо ужасом. Углав ном
се та лич на мо ра десилa не -
ка да у про шло сти, јед ном,
два или ви ше пу та... Не ко
нам је по вре дио ду шу, а мо -
жда и те ло, и иза звао пат њу,
бес, раз о ча ра ње... Тај не ко
нас је по вре дио јед ном, а ми
го ди на ма по вре ђу је мо са ми
се бе по на вља ју ћи у ми сли ма
исти до га ђај из но ва и на но се -
ћи се би исти бол! Па шта је
он да ве ћи ужас?

Сва ко днев но на та па ње ду -
ше сли ка ма уби ста ва, си ро -
ма штва, пре пу ца ва ња, вре -
мен ских не при ли ка, бом ба -
шких на па да, прет њи, вер бал -
не и те ле сне пор но гра фи је...
иза зи ва емо ци о нал ну ре ак -
ци ју ко ју ће мно ги на зва ти
ужа сом! Па за што се он да тај
исти сце на рио пре при ча ва
не бро је но пу та то ком да на,
ка да се из но ва тру је мо вла -
сти тим емо ци ја ма? За што
не ко би ра да бу де кан та за
емо ци о нал но ђу бре љу ди ко -
је и не по зна је? За што је ту ђа
суд би на за ни мљи ви је ужа сна
од соп стве не?

Да не би смо по ста ли по ра -
жа ва ју ће све сни пра зни на у
свом жи во ту, по пу ња ва мо их

ту ђим ре чи ма и по ступ ци ма.
С вре ме ном по чи ње мо да
ли чи мо на оне ко јих се сва -
ко днев но „ужа са ва мо”. По -
ста је мо за ви сни од днев не
до зе ту ђе не сре ће! Та ко не
ви ди мо сво ју. Пре при ча ва -
мо ви ђе но, не стр пљи ви у че -
ка њу на став ка. „На сре ћу”,
око нас је не ис цр пан из вор
дра ма и тра ге ди ја и бе срам -
ног из но ше ња лич ног сме ћа,
та ко да те ма за „раз го во ре уз
ка фу” има на пре тек.

Пој мо ви вред но сти и це не
су по ме ша ни. Све и сва ко
има це ну, а вред но сти су ба -
че не у не ки за пе ћак да че ка -
ју да иза ђе мо из за тво ра у ко -
ји смо се „удоб но сме сти ли”
же ле ћи не ка бо ља вре ме на,
или жа ле ћи за њи ма. По ста -
ли смо мај сто ри у пра вље њу
ужа са од не ких обич них сит -
ни ца ко ји ма је ис пу њен наш
дан, а при том за не ко га те
исте сит ни це пред ста вља ју
не до сти жни бла го слов. Стра -
шно је уста ти не де љом ра но
и оти ћи на по сао? Стра шни -
је од не ма ти по сте љу? Ра ди -
ти зна чи ви де ти, хо да ти, ко -
ри сти ти ру ке, осе ћа ти се
вред ним...

Не за ми сли ви ужас је кад
де те сла же или кад ро ди тељ
не по сти же? У од но су на
шта? На ве чи ту жал да се бу -
де мај ка или отац или на од -
ра ста ње без ро ди тељ ске по -
др шке? Са мо оно што ни је
по на шој тре нут ној во љи и
она ко ка ко смо оче ки ва ли да
бу де, про гла ша ва мо нај ве -
ћим ужа сом!

Би ло би ле по да пре не го
не што или не ко га на зо ве мо
не под но шљи вим ужа сом, се -
би по ста ви мо пи та ње: у од но -
су на шта? Да ли нам је „лич -
ни ар шин” пра ва ме ра про це -
не и на ко јим уве ре њи ма је
за сни ва мо? То се зо ве рад на
се би и спа да у по сло ве ко ји се
нај те же за по чи њу, али нам
од њих не тре ба од мор, а ни -
је пред ви ђен ни од ла зак у
пен зи ју. То је је ди ни пра ви
на чин да по ста не мо и оста -
не мо оно што ствар но је смо.

Ужас или не? Од лу ка је,
као и увек, на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Ужас!!!

На ску пу је би ло ре чи и о уло -
зи ло кал не са мо у пра ве у под сти -
ца њу пра ће ња и ева лу а ци је ква -
ли те та ло кал них пру жа ла ца
услу га со ци јал не за шти те. Пред -
став ни ци За во да за со ци јал ну
за шти ту да ли су пре по ру ку уста -
но ва ма да на ста ве ре дов ну са мо -
е ва лу а ци ју услу га, да у што ве ћој
ме ри укљу чу ју и са ме ко ри сни ке
и њи хо ве по ро ди це у пла ни ра ње
и ре а ли за ци ју услу га, као и да
раз ви ју ме ђу сек тор ску са рад њу
са ин сти ту ци ја ма здрав стве ног и
обра зов ног си сте ма.

пу та”, а пред мет ана ли зе би ле
су че ти ри услу ге ко је те уста -
но ве пру жа ју: при хва ти ли ште
за де цу и мла де, днев ни бо ра -
вак за де цу и од ра сле са смет -
ња ма у ин те лек ту ал ном раз -
во ју, ста но ва ње уз по др шку
осо ба са ин ва ли ди те том и ста -
но ва ње уз по др шку за мла де
ко ји на пу шта ју си стем со ци -
јал не за шти те. Да те су и пре -
по ру ке за њи хо во да ље уна -
пре ђи ва ње.

О ко ри сти ко ју ова ква вр ста
пра ће ња услу га до но си, го во -
ри ли су пред став ни ци уста но -
ва об у хва ће них про гра мом.

– Екс тер ни мо ни то ринг и
ева лу а ци ја у до му „Спо ме нак”
об у хва ти ли су две услу ге: при -
хва ти ли ште и ста но ва ње уз по -
др шку, и спро ве де ни су с ци -
љем да се про це ни ускла ђе ност
ре сур са, ме то до ло ги је и ква ли -
те та ра да, ка ко би обе услу ге
ис пу ни ле сво ју основ ну функ -
ци ју, а то је за шти та нај бо љих
ин те ре са ко ри сни ка – де це и
мла дих. Мо ни то ринг нам је
омо гу ћио да бо ље са гле да мо

ста ње, али и да из вр ши мо
струч ну раз ме ну, као и да до -
би је мо кон крет не смер ни це за
бо ље ис ко ри шћа ва ње ка дров -
ских и оста лих ка па ци те та.
Пре по ру че но нам је да у на -
ред ном пе ри о ду, уз по др шку
ло кал не са мо у пра ве, обез бе -
ди мо до во љан број струч них
рад ни ка за обе услу ге, као и да
уна пре ђу је мо са рад њу са свим
си сте ми ма од зна ча ја на ло -
кал ном ни воу – на ве ла је Та -
ња Лу кић, ди рек тор ка „Спо -
мен ка”.

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

То што сте на ди је ти, је де те
здра во или сте на по себ ном
ре жи му ис хра не, не зна чи
да мо ра те да се од ри че те
оно га што во ли те. По ен та
је са мо у то ме да из ме ни те
на чин при пре ме на мир ни -
ца и мо же те сло бод но да се
пре пу сти те ужи ва њу. Оту да

и овај ре цепт. У осно ви, не
раз ли ку је се мно го од кла -
сич ног па су ља, осим што су
из о ста вље ни за пр шка и су -
во ме со. У по ну ди су две ва -
ри јан те: чор баст и густ па -
суљ. Ода бе ри те ко ји вам се
ви ше до па да и ужи вај те,
без гри же са ве сти.

Са стој ци за обе ва ри јан те: јед на гла ви ца цр ног лу ка, два че на бе лог
лу ка, шо ља па су ља, је дан ве ћи кром пир, око две рав не ка фе не ка -
ши ке со ли, пет зр на би бе ра, два ло во ро ва ли ста, јед на су пе на ка -
ши ка слат ке мле ве не па при ке, око три ли тра во де. За чор баст је још
по треб но: јед на шар га ре па и не ко ли ко ли сто ва све же на не, а за
густ: јед на су пе на ка ши ка ма сли но вог уља и три че на бе лог лу ка.

При пре ма за обе ва ри јан те: Очи сти те и на се ци те цр ни лук на по -
лу ко лу то ве, два че на бе лог лу ка на по ло ви не и шар га ре пу на ко лу -
то ве. Па суљ опе ри те. Кром пир ољу шти те и оста ви те цео. У ду бљу
шер пу уба ци те па суљ, цр ни и бе ли лук, шар га ре пу, кром пир, би бер,
со и ло во ров лист. Си пај те то плу во ду и ста ви те на шпо рет да про -
кљу ча. За тим сма њи те ва тру и оста ви те да крч ка два са та. До дај те
још во де ако је ис па ри ла. За то вре ме зр на па су ља тре ба пот пу но
да се рас ку ва ју. Из ва ди те ло во ров лист, зр на би бе ра и кром пир.

За чор баст па суљ: Кром пир ис па си рај те ви љу шком. До дај те му
мле ве ну па при ку и раз бла жи те с ма ло теч но сти из па су ља. За тим
пре спи те сме су од кром пи ра у па суљ и ме шај те. Уба ци те усит ње не
ли сто ве на не. Ку вај те док не до би је те же ље ну гу сти ну па су ља.

За густ па суљ: Сит но исе ци те бе ли лук, па га про дин стај те на уљу.
До дај те про це ђен па суљ, про ме шај те и на ста ви те крч ка ње. Кром -
пир ис па си рај те ви љу шком. До дај те му мле ве ну па при ку и раз бла -
жи те с ма ло теч но сти из па су ља или с во дом. За тим пре спи те сме -
су од кром пи ра у па суљ и ме шај те. До дај те ма ло теч но сти од ку ва -
ња. Ку вај те док не про кљу ча. Па суљ је го тов, али ако во ли те, мо же -
те и да га уба ци те на не ко ли ко ми ну та у рер ну да се за пе че.

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

Ди је тал ни па суљ

Про це на и пра ће ње ква ли те та спро во де се већ две го ди не

ЛЕ ПЕ ВЕ СТИ ИЗ ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ

Но ва ане сте зи о ло шка
ме то да



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, 17. 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



Из ло жба ди ги тал них гра фи ка
„Вир ту ел не ре флек си је” Ка та -
ри не Ђор ђе вић Уро ше вић и
Је ле не Ла лић отво ре на је у пе -
так, 10. фе бру а ра, у га ле ри ји
Град ске би бли о те ке.

Исто ри чар ка умет но сти Је -
ле на Га гић ис та кла је да се с
раз во јем но вих тех но ло ги ја
отва ра и је дан но ви про стор у
ис тра жи ва њу и екс пе ри мен -
ти са њу на по љу умет но сти и у
ис пи ти ва њу зна че ња по јав но -
сти са ме сли ке.

– То су пре по зна ле и са ме
умет ни це. Оне се ба ве пи та -
њи ма ко ја су ве за на за еко ло -
ги ју, али исто та ко и они ма
ко ја се од но се на ево лу ци ју и
ге не зу са мог тла. Ка та ри на
Ђор ђе вић у сво јим ра до ви ма

пре и спи ту је ми кро свет и ма -
кро свет, игру све тло сти и сен -
ки, где раз ли чи тим пик се ли -

ма и од ре ђе ним струк ту рал -
ним је ди ни ца ма у ди ги тал -
ном ме ди ју по ку ша ва то да

пред ста ви. У ства ра ла штву Је -
ле не Ла лић ви ше се ис по ља ва
ње на ли ков ност у ра ду и ин -
ди ви ду ал на по е ти ка се пре -
тва ра опет у јед ну ди ги тал ну
фор му у ди ги тал ној гра фи ци
– об ја шња ва она.

По се ти о ци су на отва ра њу
из ло жбе има ли при ли ку да
по гле да ју и пер фор манс „Ci-
ber Ego II”, у ком су уче ство ва -
ле Оли ве ра и На та ша Ми ло је -
вић, Ка та ри на Ђор ђе вић Уро -
ше вић и Је ле на Ла лић.

ИЗ ЛО ЖБА ДИ ГИ ТАЛ НИХ ГРА ФИ КА

Екс пе ри мен ти са ње у умет но сти

Му зи ка
Пе так, 17. фе бру ар, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан -
дур”: кон церт ви о ли ни сте Ива на Ћир ко ви ћа и пи ја нист ки -
ње Ка та ри не Ха џи Ан тић Та тић. На про гра му ће би ти де ла
Ј. С. Ба ха, Л. Ван Бе то ве на, В. А. Мо цар та и Н. Па га ни ни ја.

Пе так, 17. фе бру ар, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: у окви ру пр вог да на фе сти ва ла „Moonwalk” пред ста ви -
ће се шест не а фир ми са них са ста ва/из во ђа ча, а на кон њих ће
на сту пи ти млад, већ афир ми сан пан че вач ки бенд „Буч Ке -
си ди”.

Су бо та, 18. фе бру ар, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: у окви ру дру гог да на фе сти ва ла „Moonwalk” на сту пи -
ће по зна ти пан че вач ки бен до ви с го сти ма.

Пе так, 24. фе бру ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: кон церт џез гру пе „Hot Club of Belgrade”.

По не де љак, 20. фе бру ар, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен -
тра: ху ма ни тар ни кон церт КУД-а „Абра ше вић” Пан че во.

Књи жев ност
Че твр так, 23. 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 „Јаз” Дар ка Ту ше вља ко ви ћа. Са ау -
то ром ће раз го ва ра ти књи жев ник Ву ле Жу рић.

Те мат ски про грам 
Пе так, 24. фе бру ар, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те -
ке: пре да ва ње ар хи тек те Дра го ми ра Ацо ви ћа „Гру зиј ски кне -
же ви – фе но мен и мор фо ло ги ја”.

Про грам за де цу
Су бо та, 18. фе бру ар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва за де цу „Мор нар По пај” „Пан те а тра”. Адап та ци -
ја тек ста и ре жи ја: Пе тар Ни ко лић. Игра ју: Мар та Ми ло са -
вље вић, Мар ко Ве тић, Не над Са вић, Иван Ива нов и Пе тар
Ми ли ће вић.

КУЛТУРА
Петак, 17. фебруар 2017.
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Културни телекс

као вр ло до бар стра тег при по -
ве да ња и да су ње ни ро ма ни
дра ма ту р шки од лич но ор га ни -
зо ва ни. Он при ме ћу је да је „Ве -
ли ка лаж” у мно гим сег мен ти -
ма сло же но на пи сан ре а ли -
стич ки ро ман са фан та стич -
ким окви ром. По ред то га што
је рад ња по ме ре на у бу дућ ност,
ро ман по чи ње при по ве да њем
ем бри о на ко ме је по да ре на
свест и ко ји, не за до во љан овим
све том, од лу чу је да у че твр том
ме се цу пре ки не ово зе маљ ски
раз ви так сво је вољ но.

– Со ња Ата на си је вић че сто
пи ше о ма њим гру па ма љу ди,
као што су по ро ди ца или гру па
за по сле них у јед ној фир ми,
ко је се на ђу у из ве сној си ту а -
ци ји и он да им се, под при ти -
ском ствар но сти, до га ђа ју про -
ме не у на чи ну жи во та, про ме -
не од но са... Ау тор ка по ка зу је
се бе, пре све га, као ре а ли стич -
ког ро ман си је ра, чо ве ка ко ји
има очи да ви ди фи не де та ље
со ци јал ног и ин тер пер со нал -
ног од но са. Она ни је пи сац ко -
ји из ми шља, ко ји има не ку
има ги на ци ју, већ спи са те љи ца
ко ја вр ло па жљи во по сма тра
свет – рекао је Пав ко вић.

Со ња Ата на си је вић је до са -
да об ја ви ла се дам ро ма на и
зби р ку при ча „Кри ла та ту га”.
До бит ни ца је број них на гра да
и при зна ња.

НО ВО ДЕЛО СО ЊЕ АТА НА СИ ЈЕ ВИЋ

РЕ А ЛИ СТИЧ КИ РО МАН 

СА ФАН ТА СТИЧ КИМ ОКВИ РОМ
Јед на од глав них 
те ма мо бинг

Угро же ност по ро ди це
у са вре ме ном 
дру штву

Рад ња ро ма на „Ве ли ка лаж”,
ко ји је пред ста вљен у сре ду, 8.
фе бру а ра, у Га ле ри ји Ми ло ра -
да Ба те Ми ха и ло ви ћа, по ме -
ре на је у бли ску бу дућ ност –
од ви ја се у пе ри о ду од 2029.
до 2033. го ди не.

Ау тор ка ро ма на Со ња Ата на -
си је вић пи ше о мла дим љу ди -
ма ро ђе ним кра јем осам де се -
тих и по чет ком де ве де се тих. Та
ге не ра ци ја је де тињ ство има ла
у рат ном пе ри о ду, зна да ни је
до вољ но за вр ши ти шко лу, да се
на кон за вр ше них сту ди ја те -
шко за по шља ва и да тек тад по -
чи ње бор ба, да се нов цем го то -
во све мо же ку пи ти... Спи са те -
љи ца је књи гу пи са ла не по -
сред но пре га ше ња но вин ске
аген ци је „Тан југ”, у ко јој је ра -
ди ла 29 го ди на, а глав на ју на -
ки ња ра ди у ме диј ској ку ћи
„Мор нинг”, у ко јој рад ни ци ма
та ко ђе пре ти оста нак без по сла.

– Нај ве ћу ин спи ра ци ју сам
има ла у свом не по сред ном по -
слов ном окру же њу и би ла сам
жр тва не ке вр сте мо бин га, на -
жа лост, као и до ста мо јих ко -

ле га. Ве ћи на ро ма на је сте
ком би на ци ја има ги на ци је и
не ког мог ис ку ства. Јед на од
нај ва жни јих те ма ро ма на је
упра во мо бинг, од но сно пси -
хич ко и мен тал но зло ста вља -
ње. Ни је слу ча јан по че так ко ји
отва ра ро ман – фи зич ко на си -
ље ко је до жи вља ва глав на ју -
на ки ња, по ку шај си ло ва ња.
На ста вак рад ње се од ви ја по -
сле два де сет го ди на – она ће са
че тр де се так до жи вља ва ти на
по слу дру гу вр сту на си ља, са да
пси хич ко и мен тал но. На слов
се сам на мет нуо од по чет ка. У
књи зи је мно го ла жи, сит них,
круп них, са мо за ва ра ва ња, и
све та ко до нај ве ће, ко ја ни је
екс пли цит на, ко ја се из ме ђу

ре до ва са свим ја сно пре по зна -
је – да је по ро ди ца ва жна са -
вре ме ном дру штву. Кад ка жем
са вре ме но дру штво, ми слим
на гло бал ну за јед ни цу, на са -
вре ме ни нео ли бе рал ни кор по -
ра циј ски ка пи та ли зам, ко ји
про из во ди са вре ме но роп ство.
Зна чи, је ди но је ва жан про -
фит, у ко ме ужи ва ма њи на, та -
ко да су бо га ти све бо га ти ји, а
си ро ма штво је све рас про стра -
ње ни је. Чи ње ни ца да је по ро -
ди ца за и ста угро же на и уз др -
ма на глав на је мо ти ва ци ја у
овој при чи – об ја сни ла је Со ња
Ата на си је вић.

Књи жев ник Ва са Пав ко вић
сма тра да се ау тор ка и у прет -
ход ним ро ма ни ма по ста ви ла

Ро ман за де цу „Аврам Бог дан
во ду га зе” Вла ди сла ве Вој но -
вић пред ста вљен је у че твр так,
9. фе бру а ра, у чи та о ни ци
Град ске би бли о те ке. На слов
књи ге је по че так ре че ни це од
три де сет ре чи ко ја је слу жи ла
да де ца лак ше за пам те ре до -
след сло ва азбу ке у ста рој Ју -
го сла ви ји, оној од пре Дру гог
свет ског ра та.

Књи жев ник Ву ле Жу рић ка -
же да је књи га пи са на по на -
руџ би ни у окви ру „Азбуч ног
ре да”, но ве еди ци је „Слу жбе -
ног гла сни ка”. „Аврам Бог дан
во ду га зе” дру га је књи га по
ре ду, а пр ва је би ла „Чу де сни
под ви зи Азбуч ка Пр вог у три -
де сет сло ва” Де ја на Алек си ћа.

За ни мљи вост је да сва ко од
три де сет по гла вља мо ра да по -
чи ње сло вом азбу ке.

Глав на ју на ки ња је ше сто -
го ди шња Ме ла ни ја ко ја не
иде у пред школ ску уста но ву,
већ с ба ком учи сло ва. Да би
де вој чи ци би ло лак ше, до ми -
шља та ба ка спре ма је ла ко ја
по чи њу гла со ви ма ко је она
учи, цр та ве ве ри цу ко ја ли чи

на сло во В, на во ди уну ку да
„ба ца ју ри ме”...

– Ме ла ни ја је „ме ша ви на”
ме не у де тињ ству, мо је ћер ке
Ми ли це и Ма ше, ћер ке мог
бив шег де ве ра, кад су би ле ма -
ле. Се ти ла сам се Ми ли чи ног
уче ња сло ва, а и уз Ма шу сам
на у чи ла пу но то га о де ци. Сво -
је де тињ ство тре ти ра те на је -
дан на чин и ма ло га и по за бо -
ра вља те, де тињ ство свог де те та
као за бри ну та мај ка ко ја има
мно го од го вор но сти, а као вр -

ло мла да стри на мо гла сам да
ужи вам ко ли ко год хо ћу, та ко
да сам пу но Ма ши них би се ра
ста ви ла у књи гу „Аврам Бог -
дан во ду га зе” – при ча Вла ди -
сла ва Вој но вић.

За тре ћу књи гу у „Азбуч ном
ре ду” иза зов је при хва тио Ву -
ле Жу рић. С пи са њем је већ
сти гао до сло ва З.

– Мо ја књи га ће би ти ви ше
по све ће на по зна тим име ни ма
ко ја до ла зе из све та поп-кул ту -
ре, из на ше исто ри је... Укљу чу -

ју ћи, на рав но, и Ву ка Сте фа но -
ви ћа Ка ра џи ћа. И шта би он да
та име на мо гла у јед ној за ми -
шље ној деч јој ма шти да из ра -
де, ка кве при че. Шта све мо же
Ал берт Ајн штајн, на при мер, а
да ни је са мо на уч ник. Па, то ће
се кре та ти не где из ме ђу Ајн -
штај на, Џеј мса Бон да и Ву ка –
от кри ва Жу рић.

Илу стра ци је за књи ге ра дио
је мла ди Лу ка Ти лин гер.

Вла ди сла ва Вој но вић је по
за ни ма њу дра ма тург. Ау тор ка
је ви ше зби р ки пе са ма и ро ма -
на. За „Прин ца од па пи ра” (по
књи зи сни мљен и исто и ме ни
филм) до би ла је на гра ду „До -
си те је во пе ро” „Зма је вих деч -
јих ига ра” за нај бо љи ро ман
2008, а исто при зна ње до де ље -
но је и књи зи „Аврам Бог дан
во ду га зе”, ко ја је про шле го -
ди не до би ла и на гра ду „По ли -
ти ки ног за бав ни ка” као нај бо -
ље де ло на ме ње но мла ди ма.
На кон „Фе ста” у би о ско пи ма
ће се по ја ви ти филм „Ко зје
уши”, сни мљен пре ма ње ном
ро ма ну, а она је и пи сац сце -
на ри ја.

Сли ка Хин ке ма на 
у aтељеу

МОЈ избор МОЈ

Са ра Аб ци,

позоришни аматер

ПРЕД СТА ВА: Не дав но је у
На род ном по зо ри шту у Бе о -
гра ду го сто ва ло За гре бач ко
ка за ли ште мла дих с пред -
ста вом „Хин ке ман”, у ре жи -
ји Иго ра Ву ка Тор би це. Иа ко
на стао као ан ти фа ши стич ки
текст, „Хин ке ман” Ерн ста
То ле ра је оса вре ме њен и уз
по моћ ди ја ло га и со ли ло -
кви ју ма пре и спи ту је чо ве ка
у раз ли чи тим жи вот ним
уло га ма. Чо век као жи во би -
ће, као рад ник, љу бав ник,
при ја тељ, по ли тич ка ма ри о -
не та. Ре ди тељ се слу жио
иде јом Брех то ве ди ја лек ти -
ке и сон го ва да би пу бли ци
пре нео пре и спи ти вач ку иде -
ју пред ста ве. Спој рат не Не -
мач ке, по сле рат ног Бал ка на
и са вре ме них рок пе са ма у
јед ном „Хин ке ма ну”.

КЊИ ГА: У пре и спи ти вач ком
ду ху и ва га њу из ме ђу до бра и
зла на ме ће се и „Сли ка До -
ри ја на Гре ја” Оска ра Вајл да.
Култ хе до ни зма, иде ја о про -
ла зно сти (ко ја мо же би ти и
уми ру ју ћа и за стра шу ју ћа), а
под ве лом опи ју ма ко ји до -
пу шта пот пу ну отво ре ност
ју на ка да го во ре о сво јој ду -
ши као тач ки од ко је по чи њу
про ме не, у ко јој се, ујед но,
про ме не и за вр ша ва ју. У
сим бо лич но при ка за ном
умет нич ком огле да лу (сли ка
Ба зи ла Хол вар да) не огле да
се оно што је по вр ши на, већ
уну тра шњи не ми ри, по ро ци
и стра хо ва ња. Јер, чо век има

са мо оно ли ко про сто ра за
де ла ње и ми шље ње ко ли ко
сам се би до зво ли.

ИЗ ЛО ЖБА: У Град ској би -
бли о те ци Пан че ва су гра ђа -
ни су мо гли да при су ству ју
„Из ло жби мла дих умет ни ка
ко је по ве зу је је дан aтеље”.
Реч је о ра до ви ма мла дих
не а фир ми са них ау то ра ко ји
су ства ра ли под мен тор -
ством афир ми са них умет -
ни ка. Све тла на Ка ро вић Де -
ра нић и Зо ран Де ра нић оку -
пи ли су ам би ци о зне уче ни ке
и сту ден те ко ји су по ка за ли
сво ју на кло ност ка ли ков ној
умет но сти кроз цр те же, сли -
ке, гра фи ке, скулп ту ре. Сма -
трам да су ова кве вр сте оку -
пља ња љу ди са истим и
слич ним ин те ре со ва њи ма
ве о ма кре а тив не и ин спи ри -
шу ће. Та ко ђе, ова квим ма -
ни фе ста ци ја ма пру жа се по -
др шка мла ди ма, та лен то ва -
ни ма и вред ни ма.

КЊИГА ЗА ДЕ ЦУ ВЛА ДИ СЛА ВЕ ВОЈ НО ВИЋ

Три де сет сло ва и при ча о Ме ла ни ји

Страну припремила 
Милица

Манић

Виолиниста Иван Ћирковић
и пијанисткиња Катарина
Хаџи Антић Татић одржаће
концерт у петак, 17. фебруа-
ра, од 18.30, у сали Музичке

школе „Јован Бандур”. На
програму ће бити дела Ј. С.
Баха, Л. Ван Бетовена, В. А.
Моцарта и Н. Паганинија.
Улаз је слободан.

КОНЦЕРТ У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Класика за виолину 
и клавир



Месна заједница је пре извесног
времена на конкурсу компаније
НИС обезбедила финансирање
пројекта под називом „Удахните
здрав живот” у износу од
1.847.000 динара, а ПДВ ће бити
подмирен из градске касе.

Реч је о реконструкцији пе-
шачке стазе у близини школе, а
након обављене јавне набавке у
четвртак, 9. фебруара, старто-
вали су и сами радови, који
треба да буду окончани за два-
десетак радних дана, то јест по-
четком марта.

Радници одабраног извођача,
СЗР-а „Техноизградња” из Ко-
вина, уз помоћ машина, тренут-
но уклањају постојећи матери-

јал на поменутој локацији из-
међу улица Змај Јовине и Иве

Лоле Рибара. Према речима
председника јабучке месне
скупштине Слободана Илића,
по завршетку прве фазе уследи-
ће постављање основне подло-
ге, преко које ће ићи бехатон.

– Тиме ћемо добити седам-
сто педесeт уредно поплоча-
них квадрата на стази дужине
сто четрдесет метара, а шири-
не од три и по до осам метара.
У питању је најпрометнија пе-
шачка траса која повезује
школу, спортску халу, цркву и
летњу позорницу с малим ста-
дионом и биће забрањена за
саобраћај – навео је Илић.

У међувремену је ЈКП „Вод-
ком” започео чишћење кишних
канала у улицама Гоце Делчева
и Омладинској, односно на по-
тезу где је у прошлости често
било проблема са отицањем ат-
мосферских и подземних вода,
а последњи пут пре нешто ви-
ше од годину дана. Радови ће
се одвијати кад год малобројни
радници поменутог предузећа
за то буду имали времена.

Уче ни ца пе тог раз ре да Основ не
шко ле „Ак сен ти је Мак си мо -
вић” из До ло ва Те о до ра Ра до -
њин осво ји ла је тре ће ме сто на
пре сти жном кон кур су „Злат на
ка ци га”, ко ји је об ја вио Кул тур -
ни цен тар из Кру шев ца.

Реч је о два де сет пе том ин -
тер на ци о нал ном фе сти ва лу,
на ко јем су се, у две ста ро сне
ка те го ри је, так ми чи ли мла ди
до осам на ест го ди на и пре ко
тог уз ра ста. Кон курс је био

рас пи сан за ли ков ну (ка ри ка -
ту ра и стрип) и ли те рар ну
фор му (пе сме, при че и афо ри -
зми), а уче ство ва ла су 224 ау -
то ра из 36 зе ма ља, са пре ко
хи ља ду ра до ва, и то у две кон -
ку рен ци је.

Је да на е сто го ди шња Те о до -
ра се пред ста ви ла пе смом
„Сел фи” и осво ји ла тре ће ме -
сто у кон ку рен ци ји мла ђих од
осам на ест го ди на.

Њој је то тре ћа на гра да у
крат ком пе ри о ду – осво ји ла је
пр во ме сто на ли те рар ном
кон кур су по во дом „До ло вач ке
штру дли ја де”, а до би ла је и
спе ци јал ну на гра ду за афо ри -
зме на ка ча ре вач кој „Ма лој
жа о ци”.

Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Ком брест” по че ће
да уре ђу ју пла то ис пред По -
ште чим то до зво ле вре мен -
ски усло ви. Ху мо ри стич ка
пред ста ва под на зи вом „Кон -
кур си ја да у Ки ки ри ги ји” из -
ве де на је у су бо ту, 11. фе бру -
а ра, у До му кул ту ре. 

Ба нат ско Но во Се ло: Тур нир
у ма лом фуд ба лу у спорт ској
ха ли, уз уче шће осам на ест
еки па, по чео је пре не ко ли -
ко да на, а фи на ле ће би ти
од и гра но у не де љу, 19. фе -
бру а ра. Пред став ни ци До ма
кул ту ре уче ству ју на се ми -
на ру у Врд ни ку по све ће ном
игри и му зи ци ет но ко ре о ло -
шких зо на у Ср би ји.

До ло во: Де вет на е ста „Ви на -
ри ја да” за вр ше на је про гра -
ми ма у су бо ту, 11. фе бру а ра,
и у уто рак, 14. фе бру а ра, ка -
да су до де ље не на гра де нај -
бо љим про из во ђа чи ма. Лов -
ци су у не де љу, 12. фе бру а ра,
ор га ни зо ва ли хај ку на ли си -
це и ша ка ле. Ра ди при ку -
пља ња сред ста ва за по моћ
су гра ђа ни ну Ми ла ну Пет ко -
ви ћу, ко јем је због не дав но
до жи вље них те шких опе ко -
ти на нео п ход но хит но пре са -
ђи ва ње ко же, би ће при ре ђе на
ху ма ни тар на жур ка у пе так,
17. фе бру а ра, у дис ко те ци
До ма кул ту ре.

Гло гоњ: Сло бо дан Ни ко лић
при ре дио је у че твр так, 8.
фе бру а ра, у До му кул ту ре,
пре да ва ње под на зи вом „Ту -
ма че ње сно ва”. Де ца из вр ти -
ћа су у окви ру про јек та „Ра -
зна за ни ма ња” у уто рак, 14.
фе бру а ра, по се ти ла се о ску
би бли о те ку. Из бор на скуп -
шти на удру же ња по вр та ра
одр жа на је у че твр так, 16.
фе бру а ра.

Ива но во: Ме ђу на род ни дан
ма тер њег је зи ка би ће обе ле -
жен де се ти пут у уто рак, 21.
фе бру а ра, у 12 са ти, у До му
кул ту ре. Ме сна за јед ни ца
оче ку је рас пи си ва ње јав них
на бав ки за из град њу ка пе ле
и пар кин га ис пред гро бља.

Ја бу ка: Ре кон струк ци ја пе -
шач ке ста зе по ред шко ле
стар то ва ла је у че твр так, 9.
фе бру а ра, а ЈКП „Вод ком”
за по чео је чи шће ње ки шних
ка на ла у ули ца ма Го це Дел -
че ва и Омла дин ској. Удру -
же ње ви на ра и ви но гра да ра
„Грозд” обе ле жи ло је сла ву
Све ти Три фун сим бо лич ним
оре зи ва њем ви но гра да.

Ка ча ре во: Три де се та „Сла ни -
ни ја да” отво ре на је у че твр -
так, 16. фе бру а ра, тач но у
под не, и тра ја ће до ра них ве -
чер њих са ти у не де љу, 19.

фе бру а ра. Ху мо ри стич ка
пред ста ва под на зи вом „Кон -
кур си ја да у Ки ки ри ги ји” из -
ве де на је у су бо ту, 12. фе бру -
а ра, у До му омла ди не. Ци -
клус про јек ци ја 3D фил мо ва
у спорт ској са ли по чи ње у
пе так, 25. фе бру а ра, у 19 са -
ти, при ка зи ва њем нај но ви јег
до ма ћег хи та „Зо на Зам фи -
ро ва 2”.

Омо љи ца: Из ло жба фо то гра -
фи ја под на зи вом „Три објек -
ти ва” отво ре на је у че твр так,
9. фе бру а ра, у До му кул ту ре.
Од бој ка шко спорт ско удру -
же ње „Мла дост 1973” при -
пре ма го ди шњу скуп шти ну,
на ко јој ће тра си ра ти бу ду ће
пла но ве.

Стар че во: Ме сна за јед ни ца
из ра ди ла је про јект ну до ку -
мен та ци ју за ре кон струк ци -
ју Зре ња нин ске и Про лет ње
ули це. Ше сти „Нај леп ши
слав ски ко лач” одр жан је у
не де љу, 12. фе бру а ра, и то
дру гу го ди ну за ре дом у ор -
га ни за ци ји Удру же ња же на
„Нео лит”.

Петак, 17. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Јордан
Филиповић

За по мор „за слу жна”
бе ла хе ми ка ли ја

Отро ви ис пу ште ни
у гор њем то ку, 
на по те зу ин спек ци је

Та ман што је у прет ход ном бро -
ју „Пан че вац” об ја вио ка ко се,
на кон по ду жег вре ме на за га ђе -
ња и пре тва ра ња у пра ву за му -
ље ну ба ру, у ре чи ци На де ли
(или, ка ко је ве ћи на зо ве, На дел)
ства ри ко нач но кре ћу на бо ље, и
то пре све га за хва љу ју ћи ен ту зи -
ја зму истин ских за љу бље ни ка у
при ро ду, усле ди ла је ло ша вест.

На и ме, пре от при ли ке не де -
љу да на на том во до то ку, од -
мах по ото пља ва њу ле да, по ја -
ви ла се ве ли ка бе ла плу та ју ћа
фле ка ко ја је во ду на чи ни ла
на лик на ону из веш-ма ши не.
Већ то је са мо по се би ве о ма
уз не ми ри ло мно ге ко ји ма је
при ро да на ср цу, али пра ви
шок до жи ве ли су не што ка сни -
је. Ни је про шло ни не ко ли ко
да на, по чео је да се осе ћа не -
сно сан смрад, а не ду го за тим и
да ис пли ва ва уги ну ла ри ба.

Нај ви ше ле ше ва во де них би -
ћа уо че но је у Ива но ву, не са мо
на На де лу већ и на Ду нав цу,
али то га је би ло и у бли зи ни
Стар че ва, Омо љи це...

На то су ре а го ва ли не ки гра -
ђа ни та ко што су по зва ли над -

Љу би те љи при ро де под се ти ли
су да се ова кав по мор до га ђа,
мал те не, сва ке го ди не. На сре ћу,
за сад ни је стра да ла круп ни ја ри -
ба, јер се прет по ста вља да је, осе -
тив ши отро ве, на вре ме уте кла у
Ду нав, што сит ни ја ни је би ла у
ста њу. Ме ђу тим, не та ко дав но
би ло је и слу ча је ва ка да су и ве -
ћи при мер ци би ли отро ва ни.

Пре ма ре чи ма по ме ну тих
гра ђа на, ин спек ци ја ће под не -
ти при ја ве про тив за га ђи ва ча,
а шта ће се по том до га ђа ти,
ви де ће мо на ред них да на.

Јед но је си гур но – не по сто -
ји на чин да се, из у зев при род -
ним пу тем, по ме ну та хе ми ка -
ли ја укло ни.

сме ра Скро ба ре и Ста рог Та -
ми ша.

До за кљу че ња овог бро ја ни -
смо ус пе ли да сту пи мо у кон -
такт с по ме ну том ин спек ци јом,
али ште та на ста ла услед из ли -
ва ња хе ми ка ли ја је не по бит на –
црк ну тих ри ба има сву да.

Јед но од та квих „ме ста зло -
чи на” је и део На де ла код ива -
но вач ког мо ста, где је во да ви -
ше ли чи ла на мле ко. Где год је
лед по пу штао, уги ну ле жи во ти -
ње су ис пли ва ле на по вр ши ну.
На жа лост, ве о ма бр зо ода тле су
их ку пи ли га ле бо ви и кор мо ра -
ни, па по сто ји бо ја зан да су и те
пти це жи вот но угро же не.

Кул тур ни цен тар „Ин фи ни -
тум” не дав но је за вр шио ре а -
ли за ци ју про јек та „Гло гоњ у
ре чи и сли ци”, ко ји је пу тем
кон кур са фи нан си рао Град
Пан че во. Реч је о сво је вр сном
на став ку ра ди о ни ца уче ња ру -
мун ског је зи ка, у ор га ни за ци ји
про фе сор ке Ро ди ке Мар ја ну.

Овог пу та су де ца и мла ди
нај пре фо то гра фи са ли мул ти -
на ци о нал но се ло и ти ме се
упо зна ва ли са осо бе но сти ма
Гло го ња, а по том су из ра ди ли
сли ке и опи си ва ли их на два
је зи ка – срп ском и ру мун -
ском. На по слет ку су све то

ока чи ли на па ное ве ли ких
фор ма та.

Ин те ре со ва ње за сек ци ју би -
ло је ве ли ко, пр вен стве но код
мла ђе по пу ла ци је, ко ја је на
тај на чин при ка за ла глав не се -
о ске ин сти ту ци је, али и не ма -
ло гло гоњ ско кул тур но на сле -
ђе. У пла ну је и да по ме ну ти

па нои бу ду из ла га ни на при -
год ним кул тур но-умет нич ким
ма ни фе ста ци ја ма.

У окви ру ра да Кул тур ног
цен тра „Ин фи ни тум”, уче ни ци
су од и гра ли пред ста ву „Цр вен -
ка па” на ру мун ском је зи ку, што
је иза зва ло по себ ну па жњу.

ПРО ЈЕ КАТ КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА „ИН ФИ НИ ТУМ”

Гло гоњ у ре чи 
и сли ци на два је зи ка

СЕЛО

ле жне ин спек ци је – од град -
ских па до оних на ви шим ин -
стан ца ма. Не ко ли ко да на ни -
ко се ни је ја вљао, а ка да су љу -
би те љи при ро де (чи ја име на
су, из ра зу мљи вих раз ло га,
оста ла по зна та ре дак ци ји) по -
че ли да гу бе на ду, по зва ла их
je, ка ко ка жу, са ма на чел ни ца
по кра јин ске ин спек ци је за за -
шти ту жи вот не сре ди не, што
је пр ви пут да не ко ре а гу је по -
во дом ово га. На ред ног да на
за јед нич ки су об и шли ре ку и
уста но ви ли ка ко по ме ну та бе -
ла суп стан ца сти же из ње ног
гор њег то ка. На осно ву све га
ви ђе ног по сто ји осно ва на сум -
ња да та ма те ри ја до ла зи из

Пре ка ље ни омо љич ки фол -
клор ни играч и ен ту зи ја ста
Де јан Ћо сић не ко ли ко го ди -
на жи ви и ра ди у Не мач кој,
али страст пре ма срп ској на -
род ној игри ни је га на пу сти -
ла. На про тив, од ве ла га је до
обли жњег Срп ског кул тур ног
цен тра у ме сту Шин дел фин -
ген код Штут гар та.

Та мо је ан га жо ван као
умет нич ки ру ко во ди лац за
деч ји ан самбл и већ бе ле жи
пр ве за па же не ре зул та те –
осво јио је сре бр но при зна ње
на упра во одр жа ној сед мој
европ ској фол клор ној смо -
три за де цу на тлу Не мач ке,

ко ју су ор га ни зо ва ла срп -
ска удру же ња у гра ду Бад
Ра пе нау.

Овај успех из не дрио је још
ам би ци о зни је пла но ве на ве -
де ног Срп ског кул тур ног цен -
тра, па је у по моћ по зван још
је дан Омољ ча нин. У пи та њу
је Ћо си ћев друг из де тињ ства
и пр вих играч ких да на – Бо -
го љуб Пот ко њак, ко ји го ди -
на ма во ди че ти ри фол клор не
гру пе КУД-а „Жи сел”.

Та ко са да де ци у ди ја спо -
ри струч на играч ка зна ња
пре но си по ме ну ти ко ре о -
граф ски дво јац Ћо сић –Пот -
ко њак.

ОД ПО СЛЕ ДИ ЦА ЗА ГА ЂЕ ЊА

СТРА ДА ЛА РИ БА У НА ДЕ ЛИ

НА ШИ КО РЕ О ГРА ФИ УСПЕ ШНИ У НЕ МАЧ КОЈ

Омо љч ани раз ви јају
фол клор у ди ја спо ри

У ТОКУ УРЕЂЕЊЕ ЈАБУЧКОГ ЦЕНТРА

Реконструкција пешачке стазе поред школе

МА ЛА ДО ЛОВ КА ПОСТИГЛА ЗАПАЖЕН УСПЕХ

Злат на ка ци га 
за Те о до ру



То ком де цем бра про шле и ја ну -
а ра ове го ди не за и ста сам се до -
бро по му чио да мо јој та шти по -
мог нем да до ђе до лич не кар те.

По што је она ро ђе на у Хр -
ват ској (Срп ки ња је), а жи ви
у Ср би ји не где од пе де се тих
го ди на про шлог ве ка, са
стал ним бо рав ком у Кра гу -
јев цу, за тим Но вом Са ду и у
Пан че ву, до би ла је 1970. го -
ди не од МУП-а Пан че во ре -
ше ње о ју го сло вен ском др -
жа вљан ству.

Ипак, ка ко би из ва ди ла но -
ву лич ну кар ту, би ло је нео п -
ход но да из Хр ват ске при ба ви
до мов ни цу. Ма ти чар ка из
Гар чи на (Хр ват ска) крај ње
људ ски и ци ви ли зо ва но иза -
шла нам је у су срет и у нај кра -
ћем мо гу ћем ро ку чак два пу -
та по сла ла тра же ну до ку мен -
та ци ју. Овим пу тем же лим да
јој за хва лим на тру ду и људ -
ско сти ко је је по ка за ла.

Са ад ми ни стра ци јом у Пан -
че ву све је ишло ма ло те же, али
по сле два ме се ца мо ја та шта је
до би ла но ву лич ну кар ту. О те -
шко ћа ма на ко је ста ре осо бе
на и ла зе у про це су до би ја ња тог
до ку мен та не бих по ле ми сао,
али бих же лео да ка жем да је

ор га ни за ци ја ра да на тим по -
сло ви ма на ве о ма ни ском ни -
воу и да су, по ред све га то га,
по је ди ни слу жбе ни ци за сва ку
по хва лу. На жа лост, био сам
све док да ста ре осо бе, ра ди по -
твр де иден ти те та, до но се и од -
но се на ру ка ма.

О то ме то ли ко. А са да не што
ве се ли је. Да кле ова ко: ја имам
70 го ди на и до био сам чи по ва -

ну лич ну кар ту с ро ком ва же ња
од 10 го ди на. Мо ја ста ра лич на
кар та ва жи ла је трај но. Мо ја
су пру га има 64 го ди не и лич ну
кар ту с ро ком ва же ња 10 го ди -
на. Ле по! Али мо ја та шта у ав -
гу сту ове го ди не пу ни 90 го ди -
на и до би ла је лич ну кар ту с ро -
ком ва же ња до 2057. го ди не!
Та да ће, уз ма ло сре ће и здра -
вља, на пу ни ти 130 го ди на!

– А за што да не? – би ла је
пр ва ре ак ци ја мо је та ште ка да
смо кон ста то ва ли овај сре ћан
по да так из лич не кар те.

– Па да ли ви зна те – обра -
ти ла се ме ни и мо јој су пру зи –
да је би ло љу ди ко ји су жи ве ли
и пре ко 130 го ди на? А чи та ла
сам да је на Кав ка зу је дан жи -
вео пре ко 160 го ди на. И не са -
мо то! Струч ња ци пред ви ђа ју
да ће се људ ски век про ду жи -
ти и тра ја ти упра во око 130 го -
ди на и ја у то ве ру јем!

Ве ру је мо и ми, на рав но! А ви?

Име и адре са 

по зна ти ре дак ци ји

Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панче-
ву пронашли су лабораторију
за производњу марихуане и
запленили 65 стабљика са 6,5
килограма сирове марихуане.
Због основа сумње да је извр-
шио кривично дело неовла-
шћена производња и стављање
у промет опојних дрога, про-
шле недеље је ухапшен и задр-
жан до 48 сати двадесетшесто-

годишњи мушкарац из околи-
не Ковина.

Полиција је тада пронашла
лабораторију у којој је узгајана
марихуана, опремљена лампа-
ма, вентилаторима, трафоима
и тајмерима за узгајање опојне
дроге у вештачким условима.

По истеку задржавања осум-
њичени ће бити приведен над-
лежном тужилаштву у Смеде-
реву. М. Д.

Петак, 17. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Пр ви ме ђу
нај бо љи ма

Пла ке те уру чи ла 
на чел ни ца Да ни је ла
Лон чар

Нај бо љи по ли ца јац у ју жном
Ба на ту у 2016. го ди ни био је
Ра дош Бу рић, во ђа Гру пе за су -
зби ја ње раз бој ни шта ва у Оде -
ље њу кри ми на ли стич ке по ли -
ци је у Пан че ву, а нај бо љи ва -
тро га сац спа си лац је Ду шко
Ми хај ло вић, ко ман дир Оде ље -
ња ва тро га сно-спа си лач ке је -
ди ни це у Пан че ву.

То је јав но сти об зна ње но у
уто рак, 14. фе бру а ра, ка да су
овој дво ји ци ис так ну тих про -
фе си о на ла ца све ча но уру че не
пла ке те у про сто ри ја ма Ју жно -
ба нат ског управ ног окру га.

– Оку пи ли смо се да још
јед ном ода мо част за ни ма њу
и про фе си ји; по је дин цу, од -
но сно љу ди ма. Про фе си ја по -
ли цај ца и ва тро га сца је не сва -
ки да шња, јер тра жи мно го ви -
ше од оста лих: тра жи ста бил -
ност, по све ће ност, струч ност,
ен ту зи ја зам, хра брост, по жр -
тво ва ност. От кад сам име но -
ва на за на чел ни цу Ју жно ба -
нат ског управ ног окру га, а са -
мим тим и за ко ман дан та
Шта ба за ван ред не си ту а ци је,
пру жи ла ми се при ли ка да се
ма ло ви ше дру жим с тим
мом ци ма и да их упо знам и
као љу де и као про фе си о нал -
це. Схва ти ла сам да их кра се
сна га, од ва жност и по све ће -
ност до кра ја, као и спрем -
ност да бр зо ре а гу ју у те шким
си ту а ци ја ма, што су и по ка за -

НА ГРА ЂЕ НИ ПО ЛИ ЦА ЈАЦ И ВА ТРО ГА САЦ ГО ДИ НЕ

СНА ЖНИ, СТА БИЛ НИ 
И ПОТПУНО ПО СВЕ ЋЕ НИ

ХРОНИКА

ли у прет ход ној го ди ни – на -
гла си ла је Да ни је ла Лон чар,
на чел ни ца Окру га, при ли ком
све ча не до де ле пла ке та.

Она је ис ко ри сти ла при ли ку
и да по ја сни шта је то што је
Бу ри ћа и Ми хај ло ви ћа из дво -
ји ло ме ђу њи хо вим ко ле га ма,
од но сно шта је пре су ди ло да
се ова ко зна чај на при зна ња
на ђу баш у њи хо вим ру ка ма.

– Ка да сам при ку пља ла ин -
фор ма ци је о ова два мом ка,
од но сно о то ме шта је то њих
де ле ги ра ло да бу ду пр ви ме ђу
нај бо љи ма, и у По ли циј ској
упра ви и у Ва тро га сној је ди -
ни ци до би ла сам исте од го во -
ре: ра ди се о из у зет ним љу ди -
ма, ко ји лич ним при ме ром
по ка зу ју сво јим ко ле га ма ка ко
тре ба и ка ко се мо же по сту па -
ти. Они су увек и у све му пр ви,
не пи та ју за сво је жи во те и
спрем ни су да их жр тву ју да
би спа сли дру ге или њи хо ву
имо ви ну. То је оно што их је

од ре ди ло и ме ни је за и ста
част и при ви ле ги ја што имам
при ли ку да се на ђем у дру -
штву нај бо љих – до да ла је Да -
ни је ла Лон чар.

Ду шко Ми хај ло вић у Оде -
ље њу ва тро га сно-спа си лач ке
је ди ни це у Пан че ву ра ди не -
пу них се дам на ест го ди на, а
по ред осо би на и за слу га због
ко јих му је при па ла пла ке та,
кра си га и скром ност.

– Пла ке ту до жи вља вам као
са тис фак ци ју за свој до са да -
шњи труд и рад. Ме ђу тим,
тре ба сви да се се ти мо да по -
сао ва тро га сца ни је по сао по -
је дин ца, већ сва ки за да так
зах те ва тим ски рад. Због то га
ће мо сви ми ва тро га сци ово
ве ли ко при зна ње чу ва ти у на -
шој је ди ни ци и по но си ти се
њи ме – ре као је Ми хај ло вић.

Сли чан став је из ра зио и по -
ли ца јац го ди не Ра дош Бу рић,
не из два ја ју ћи се бе из гру пе
ко ју пред во ди.

У ОПШТИНИ КОВИН

Полиција запленила 
марихуану

Лов ци из Ло вач ке сек ци је „До -
ло во”, али и њи хо ви при ја те љи
и ко ле ге по пу шка ма из дру гих
удру же ња и ме ста, при ре ди ли
су у не де љу, 12. фе бру а ра, хај -
ку на ли си це и ша ка ле.

Дру же ње ло ва ца по че ло је у
До му кул ту ре, у ра ним ју тар -
њим ча со ви ма, уз до ру чак и
до го вор о ак ци ји. До лов ци ма
су у го сте до шле ко ле ге из дру -
гих пан че вач ких ме ста, као и
из Ин ђи је, Обре нов ца, Бе ле ги -
ша, Са мо ша...

Њих че тр де се так убр зо је
па тро ли ра ло до ло вач ким ата -
ром, не би ли про на шли ли си -

це, ко јих је све ви ше на овим
про сто ри ма, али и не што ма -
ње при сут не ша ка ле. Из у зет но
не по вољ ни вре мен ски усло ви,
с ја ким ве тром, ни су по го до -
ва ли лов ци ма да ак ци ју спро -
ве ду она ко ка ко су пла ни ра ли.
Они су об и шли ве ћи део ата -
ра, али су се и ште то чи не са -
кри ле од хлад но ће.

Епи лог хај ке су две уби је не
ли си це.

На кон то га лов ци су се угре -
ја ли у До му кул ту ре, уз до го -
вор да се до кра ја се зо не, то
јест до кра ја фе бру а ра, ак ци ја
по но ви. Н. Р.

АК ТИВ НО СТИ ДО ЛО ВАЧ КИХ ЛО ВА ЦА

Хај ка на ли си це

ПИ СМО ЧИ ТА О ЦА ЗА РУ БРИ КУ „ВЕ РО ВА ЛИ ИЛИ НЕ”

Лич на кар та за про ду же ње жи во та

– То ком 2016. го ди не на -
ста ви ли смо да оства ру је мо
до бре ре зул та те, као што је то
био слу чај и то ком 2015, ка ко
у по гле ду сма ње ња кри вич -
них де ла, та ко и у про цен ту
ра све тља ва ња укуп ног бро ја
из вр ше них кри вич них де ла.
Оче ку јем да ће мо и то ком ове
го ди не по сти ћи исте та кве ре -
зул та те, ако не и бо ље. При -
зна ње за ме не лич но зна чи
ве ли ку мо ти ва ци ју за да љи
рад – ре као је Бу рић.

Он из ра зу мљи вих раз ло га
ни је же лео да за ла зи у раз ло ге
ко ји су га де ле ги ра ли за нај бо -
љег по ли цај ца у про шлој го ди -
ни, али је крат ко ре као да је
то ме до при не ло успе шно ра -
све тља ва ње ве ћег бро ја те -
шких кри вич них де ла.

На чел ни ца Да ни је ла Лон -
чар ис ко ри сти ла је при ли ку да
за хва ли дво ји ци на гра ђе них и
њи хо вим ко ле га ма на све му
што чи не за ло кал ну за јед ни -
цу.

– Са да има те оба ве зу да на -
ста ви те још ја че и упор ни је, да
и да ље бу де те при мер дру ги -
ма. Хва ла вам на све му што
сте учи ни ли за сво је про фе си -
је и за сво је гра ђа не – ре кла је
Да ни је ла Лон чар.

На чел ни ца је по том у не -
фор мал ном раз го во ру с пред -
став ни ци ма ме ди ја ис та кла да
је мо жда по ма ло не пра вед но
то што су ва тро га сци и по ли -
цај ци че сто код нас у сен ци и
што њи хов рад ни је до вољ но
про пра ћен, што ни је слу чај у
не ким дру гим сре ди на ма, где
им се мно го че шће упу ћу ју по -
хва ле, при зна ња и за хвал ност,
ко јих су и те ка ко до стој ни.

Д. Ко жан

„Улична академија” 
Лазара Ристовског

„Улична академија” утврђу-
је овог свестраног уметника
као даровитог писца који је
обогатио свој књижевни по-
ступак и проширио темат-
ски оквир својих књижев-
них интересовања. Догађаје
из свакодневног живота и
судбине „малих људи” прате
у свакој причи изненађују-
ћи обрти, а драматичност
радње и уверљивост дијало-
га остварују се кроз особен
хумор и иронију. Исприпо-
ведане у трећем лицу, све
приче у овој збирци обједи-
њује својеврсно меланхо-
лично расположење и разу-
мевање психологије њених
јунака, што неке приче свр-
става у праве бисере кратке
прозе у савременој српској
књижевности.

Лазар Ристовски је насту-
пио у преко 4.000 позори-
шних представа и имао 73

улоге у филмовима и ТВ се-
ријама. Глумио је и у неко-
лико филмова холивудске
продукције. Написао је два
кратка романа и збирку
„Једноставне приче”.

Два читаоца који до среде, 22. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта се учи на
уличној академији?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Улична академија” Лазара Ристовског. Најбоље одговоре ћемо обја-
вити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књи-
жари „Делфи”.

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

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

38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

Она зна превише… Они же-
ле њену смрт. Тако почиње
битка њеног живота. Радила
је за америчку владу, али је
врло мало људи знало за то.
Била је једна од најбоље чу-
ваних тајни агенције толико
тајновите да чак нема ни
име. А када су њени посло-
давци схватили да би могла
да буде проблем, решили су
да је уклоне, и то што пре.
Зато је сада у бекству – рет-
ко се задржава на једном
месту и стално мења иден-
титет. Убили су једину особу
којој је веровала. Она је сле-
дећа.

А онда добија прилику да
прихвати још један посао за
њих, као једини начин да
остане у животу. Док се при-
према за најтежу мисију до

сада, неочекивана страст са-
мо ће умањити њене шансе
да преживи и довести у пи-
тање сва њена убеђења.

„Хемичар” Стефани Мајер

Два читаоца који до среде, 22. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико је тешко
чувати тајну?”, наградићемо по једним примерком књиге „Хемичар”
Стефани Мајер. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
      Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и по -
ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор
мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ка ко иза -
ћи из фи нан сиј ске кри зе.
„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 „Плес у та ми”
Стеј на ра Бра гјиа 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:

„Та ко што ће мо се вра ти -
ти на се ло и по че ти про из во -
ди ти, а не че ка ти на стра не
ин ве сти то ре и на њи хо ве
’по сло ве’. Ту не ма сре ће.”
060/3702...

„Лич но не знам, али знам
да зна ју Пе цо ни, Ми шко -
вић, Ко стић, а тек кан ди да -
ти пред из бо ре! Би ће мо ре
пред ло га.” 060/6672...

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 на шта их асо ци ра ју
ви те зо ви. Они ће осво ји ти
по је дан при ме рак књи ге
„Срп ски ви те шки код” Мар -
ка Алек си ћа.

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

„Ма ло на цр таћ ’Ви тез Ко -
ја’, ви ше на ви те шко ју на -
штво ка да је ви тез бра нио
се бе од дру гих, а нај ви ше на
ви те шко чој ство, ка да је ви -
тез бра нио дру гог од се бе.”
064/3856...

„Асо ци ра ју ме на ма му те
и ди но са у ру се, јер су и они
по сто ја ли не кад дав но.”
060/6672...

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

Дај те ми ви те за Ко ју

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ



Међународни дан деце оболе-
ле од малигних болести, 15.
фебруар, успостављен је 2002.
године и обележава се у више
од 85 земаља широм света. На
иницијативу Удружења роди-
теља деце оболеле од рака и уз
подршку Министарства здра-
вља, и у нашој земљи је 2013.
године тај дан постао део на-
ционалног Календара јавног

здравља. Циљеви кампања које
се одржавају поводом 15. фе-
бруара јесу едукација и ефика-
сно спровођење свих мера које
ће омогућити рану дијагности-
ку, адекватну терапију, реха-
билитацију и бољи квалитет
живота оболеле деце.

Статистика показује да сва-
ке године у свету више од
160.000 деце оболи и 90.000

умре од неког малигног тумо-
ра. Рак код деце чини од 0,4

до 4% свих малигних болести
у општој популацији широм

света (у Србији око 0,7%).
Упркос добрим резултатима
лечења малигне болести су
чак и у развијеним земљама и
даље други по учесталости
узрок смртности код деце уз-
раста 0 до 14 година, одмах
иза повреда.

Потресна је чињеница да у
Србији готово сваког дана јед-
но дете оболи, а сваке недеље
једно умре од малигних боле-
сти. Према последњим до-
ступним подацима, у нашој
земљи тренутно од рака болује
триста тридесет четворо деце
до 19 година. Леукемије, ту-
мори мозга и лимфоми чине
најчешће заступљене малигне
болести у дечјем узрасту.

На основу података Регистра
за рак Завода за јавно здравље
Панчево, у Јужнобанатском
округу годишње у просеку де-
веторо деце оболи, а троје
умре од малигних болести.

Најчешћи малигни тумори
код деце у нашем округу су
акутне леукемије и лимфоми,
затим малигне болести лока-
лизоване на мозгу, костима,
меким ткивима, бубрезима,
гонадама и другим органима.
У последњих пет година уми-
рање од малигних болести код
деце најчешће је регистровано
у узрасту 15–19 година
(61,5%), затим у узрасту 0–4
(30,8%) и најмање у узрасту
10–14 (7,7%).

На срећу, проценат излече-
ња болести код деце је већи
него код одраслих, поготово у
случају акутне леукемије, и то
захваљујући увођењу савреме-
них протокола лечења ових
болести. С обзиром на то да је
лечење дуго и напорно, свака
помоћ и подршка деци и њи-
ховим породицама од изузет-
ног је значаја.

Д. К.

За не ма ри ва ње 
де це и дру ге те шке
оп ту жбе

Два па ра лел на 
суд ска по ступ ка

По сто ји ин сти тут 
при ту жбе 
По кра јин ском 
се кре та ри ја ту за 
со ци јал ну по ли ти ку,
де мо гра фи ју и 
рав но прав ност по ло ва

Пол ро ди те ља не
игра уло гу – ка жу у
Цен тру

Про шле не де ље об ја ви ли смо
текст под на сло вом „Не за до -
вољ них има, баш као и об ја -
шње ња за то”, у ком смо из не -
ли део при че Пан чев ке С. С.
(47), ко ја је огор че на због, ка -
ко је не пре ста но по на вља ла,
број них не пра вил но сти у ра ду
струч них слу жби пан че вач ког
Цен тра за со ци јал ни рад „Со -
ли дар ност”. Ра ди се о про це ни
ро ди тељ ских ка па ци те та по -
сле раз во да у ве зи с по ве ра ва -
њем де це на ста ра ње.

Да по но ви мо нај ва жни је де -
та ље: на кон раз во да бра ка де -
ца су при па ла њој, а по сле ту -
жбе ње ног му жа за по чет је суд -
ски про цес ко ји је тра јао три
го ди не. На кра ју су де ца по ве -
ре на оцу, ко ји је, ка ко нам је
об ја сни ла С. С., у ме ђу вре ме ну
пра во сна жно осу ђен за на си ље
у по ро ди ци. У овом тек сту на -
ста ви ће мо ње ну ис по вест, али
ће мо, као и про шли пут, јед нак
про стор оста ви ти и, у овом
слу ча ју, дру гој стра ни: Зо ра ну
Ал би ја ни ћу, ди рек то ру Цен -
тра. У раз го во ру с но ви на ром
уче ство ва ле су и Су за на Јо ва -
но вић и На да Ку зма но вић То -
му ши ло вић, су пер ви зо ри у
Слу жби за де цу и мла де.

Не на ја вље на по се та
На ша су гра ђан ка је ка за ла да је
њен бив ши муж при ли ком че -
стих по се та Цен тру, пре са ме
ту жбе, си сте мат ски при пре мао
те рен за оно што ће се ка сни је
и до го ди ти. Об ја сни ла је:

– При чао им је ка ко за не ма -
ру јем де цу, да су то чак и учи -
те љи це при ме ти ле, а из го во рио
је и ми ли он дру гих бу да ла -
шти на ко је ни је из нео три ме -
се ца пре то га на су ду при ли -
ком раз во да. У фе бру а ру 2013.
го ди не сти гла ми је ту жба. По -
сле па у зе од шест ме се ци две
го спо ђе из Цен тра иза шле су
на те рен дру ги пут. Упа ле су
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НЕ ПРА ВИЛ НО СТИ У РА ДУ ЦЕН ТРА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД „СО ЛИ ДАР НОСТ”? (2)

О ОЗБИЉ НОЈ СИ ТУ А ЦИ ЈИ И ПО ШТО ВА ЊУ ПРО ЦЕ ДУ РЕ

ус пут, на сто ме та ра од шко ле
у ко ју де ца иду.

Ро ди те љи су јој пре ми ну ли,
па је с ма лом де цом оста ла са -
ма у ку ћи од две ста ква дра та.

– Њи хов отац ни је пла ћао
али мен та ци ју. Ма, ни у че му
ни је уче ство вао! Али је за то
ишао у Цен тар да се ту жа ка на
ме не. Има ла сам вр ло не при ја -
тан раз го вор у Цен тру, то ком
ког су ме две по ме ну те струч не
осо бе све вре ме на па да ле.
Схва ти ла сам озбиљ ност си ту а -
ци је и ан га жо ва ла вр хун ског
адво ка та, уз чи ју по моћ сам
кре ну ла у озбиљ ну бор бу, да не
ка жем рат. У ме ђу вре ме ну, де -
ца су оти шла на ви кенд код
оца. Он их ни је вра тио, иа ко
сам има ла из вр шну пре су ду по
ко јој де ца тре ба да су код ме не.
Ишла сам и ис пред шко ле да
их узмем на зад. Он их је оти -
мао, скан да ли су се де ша ва ли

сте пе ни ште! Вр ло зло на мер но!
Ка сни је сам са зна ла да је мом
бив шем му жу го спо ђа Ми ло -
ше вић обе ћа ла да ће све би ти
го то во у ње го ву ко рист по сле
три ро чи шта, а по што то ни је
би ло та ко и ка да је он остао без
нов ца, она га ви ше ни је за сту -
па ла. У Цен тру су ме на зи ва ли
зло ста вља чи цом! И вр те ли су,
од по чет ка до кра ја, сво ју ма ни -
пу ла тив ну при чу – твр ди С. С.

Пр вом пре су дом де ца су јој
вра ће на:

– То је би ло са мо на па пи ру
– он ни је хтео да их вра ти!
Жа лио се на пре су ду, а ја ни -
сам има ла ме ха ни зам да их
до ве дем ку ћи; то је про блем
ове др жа ве. Жал ба је усво је на
са обра зло же њем да је став
Цен тра да он пре по зна је, а ја
не пре по зна јем по тре бе де це.
По сту пак је вра ћен на но во су -
ђе ње, но вом су ди ји. У ок то бру

Обра ћа ла сам се ло кал ном и
по кра јин ском ом буд сма ну, па
По кра јин ском се кре та ри ја ту за
со ци јал ну по ли ти ку, де мо гра -
фи ју и рав но прав ност по ло ва,
од ког сам тра жи ла да у пан че -
вач ки цен тар по ша ље ин спек -
ци ју. Због су ко ба ин те ре са су -
ди је Ел ви ре Дра жи лов пред -
сед ник су да по ста вио је дру гог
су ди ју, а укуп но се до кра ја
про це са про ме ни ло њих че тво -
ро. Адво кат мог бив шег му жа
Ан ђе ли ја Ми ло ше вић тра жи ла
је при вре ме но ста ра тељ ство, а
он је у ме ђу вре ме ну пра во сна -
жно осу ђен за про тив прав но
од у зи ма ње де це и на си ље у по -
ро ди ци на за твор ску ка зну. Го -
спо ђе из Цен тра су то за не ма -
ри ле и фа во ри зо ва ле ње га, уз
кон ста та ци ју да је нај бо ље да
де ца уз ра ста од де вет и де сет
го ди на бу ду код оца на се лу. То
је прак тич но зна чи ло да је, по

СВЕТСКИ ДАН ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД РАКА

Потресна прича о најмлађим херојима

ЗЛАТНА ТРАКА

Симбол деце која се боре против рака је златна трака. На-

стала је 1997. године у САД. Злато приказује како су деца

племенита и непроцењива. То је и симбол пута који оболе-

ли малишани пролазе у својој борби и асоцира на злато ко-

је у процесу обраде и топљења постаје снажније.

Суочавајући се с болним изазовима рака, деца развијају

отпорност и захваљујући својој храбрости постају прави хе-

роји, баш као што су то и њихове породице, као и добровољ-

ци, особље и лекари, који им помажу на путу ка излечењу.

2013, по сле при ти са ка го спо ђа
из Цен тра на суд, до не та је
пре су да о при вре ме ном ста ра -
тељ ству у ње го ву ко рист до
окон ча ња по ступ ка, чи ме је
до био и прав ни основ да за др -
жи де цу.

Уско струч но
На пи та ње ка кву уло гу игра
пол ро ди те ља при ли ком њи хо -
ве оп сер ва ци је о то ме ко ме по -
ве ри ти де цу, ди рек тор и су пер -
ви зо ри Цен тра од го во ри ли су:

– Ми не прет по ста вља мо,
ни јед ног ро ди те ља не ста вља -
мо ис пред оног дру гог. Они су
за нас јед на ко ва жни и јед на ко
оба ве зни. Пол не игра ско ро
ни ка кву, а сва ка ко не пре суд ну
уло гу. Ако има те оца и мај ку
ко ји су јед на ко по доб ни да вр -
ше ро ди тељ ско пра во, он да се
де те уз ра ста од две-три го ди не
углав ном по ве ра ва мај ци, јер
она мо же бо ље да ис пра ти ње -
го ве по тре бе не го отац. У та -
квим си ту а ци ја ма не ма мо ве -
ли ких про бле ма, по што су и
са ми оче ви све сни све га.

О то ме да ли по сто ји дру ги
сте пен у стру ци при ли ком оп -
сер ва ци је о то ме ко ће се ста -
ра ти о де ци и ко ли ко пу та је
она обо ре на, го во рио је Ал би -
ја нић.

– Не по сто ји у оном оп ште -
при хва ће ном сми слу, јер ми
ов де не во ди мо не ка кав прав -
ни, већ уско струч ни по сту пак.
За то по сто ји ин сти тут при ту -
жбе, и то По кра јин ском се кре -
та ри ја ту за со ци јал ну по ли ти ку,
де мо гра фи ју и рав но прав ност
по ло ва. На ши ко ри сни ци, ка да
су не за до вољ ни, мо гу да се
обра те та мо и он да се из вр ши
не ка вр ста екс тер не кон тро ле и
над зо ра над на шим по сту па -
њем, где се тач но про ве ри да
ли смо по што ва ли про це ду ру и
за кон ске и под за кон ске ак те у
кон крет ном по ступ ку. Ина че,
рад сва ког струч ног рад ни ка
под ле же ин тер ној кон тро ли у
окви ру Цен тра, где има мо су -
пер ви зи ју, ру ко во ди о ца слу жбе
и, на кра ју, ди рек то ра. Де ша ва
се да се ко ри сни ци ко ји су не -
за до вољ ни пр во обра ћа ју љу ди -
ма из са мог цен тра. Ма сов но се
ко ри сти и мо гућ ност обра ћа ња
ом буд сма ни ма на раз ли чи тим
ни во и ма – об ја шња ва ди рек -
тор.

Он до да је да је у ве ћи ни
слу ча је ва ми шље ње По кра јин -
ског се кре та ри ја та да је пан -
че вач ки цен тар у све му по -
што вао про пи са ну про це ду ру.

– У по след ње три го ди не би -
ло је не ко ли ко слу ча је ва где су
про на ђе ни из ве сни сит ни ји
ад ми ни стра тив ни про пу сти у
ра ду, па нам је ука за но да их у
да љем по сту па њу на пред ме ту

от кло ни мо. У том пе ри о ду ни -
је би ло та квих при ме да ба ко је
би зах те ва ле да пред у зи мам
би ло ка кве ме ре про тив струч -
них рад ни ка. Та ко ђе, ни је би -
ло ни јед ног слу ча ја за ко ји је
утвр ђе но да су на пра вље не
гру бе ома шке или ве ли ки про -
пу сти, ко ји би зах те ва ли ди -
сци плин ску од го вор ност рад -
ни ка или ко ји би на ла га ли да
про ме ни мо ми шље ње. Ни ка да
се ни је де си ло да је гре шка та -
кве при ро де да нам је ре че но
да смо трај но оште ти ли ин те -
рес не ког де те та и да се то од -
ра зи ло на ње гов раз вој због
на сту па ња трај них по сле ди ца
– ка же Ал би ја нић.

Ни ко ни ка да ни је за до во љан
Цен тар, пре ма ње го вим ре чи -
ма, ра ди си ја сет дру гих ва -
жних по сло ва. Ал би ја нић под -
вла чи:

– Ово је уста но ва у ко јој ни -
ко ни ка да ни је за до во љан. Ту
ми слим на оне ко ји ни су до би -
ли со ци јал ну по моћ, па нас
пи та ју за што ни су; они ко ји је -
су до би ли, тра же од го вор на
пи та ње за што ни су до би ли ви -
ше... Ро ди тељ је за до во љан
што му је по ве ре но де те, али
ни је на чи ном ви ђа ња оног
дру гог ро ди те ља с де те том.
Вр ло рет ко се де ша ва да не ко
до ђе код нас и за хва ли нам ре -
чи ма да смо му по мо гли. Ов де
сви до ла зе због не ке не во ље:
да ли за то што је си ро ма шан,
да ли за то што му је де те ма -
ло лет ни пре ступ ник, да ли за -
то што се раз во ди; не при јат не
си ту а ци је их ве зу ју за уста но -
ву. Ми то као љу ди мо же мо да
раз у ме мо. Ме сеч но има мо че -
ти ри-пе т при ту жби ко је иду ка
дру гим ор га ни ма, а у по след -
ње три го ди не и ду же ни смо
има ли на ло ге за ка жња ва ње
струч них рад ни ка.

По на ло гу за штит ни ка гра -
ђа на По кра јин ски се кре та ри -
јат је про шле го ди не вр шио
струч ни над зор над пред ме ти -
ма на си ља у по ро ди ци у по -
след њих де сет го ди на.

– То је ра ђе но на те ри то ри ји
це ле Ср би је, не са мо у Пан че -
ву. По ме то ди слу чај ног узор -
ка узе ли су, от при ли ке, сва ки
два де се ти пред мет. Из у зет но
до бро смо про шли. Увек смо
на вре ме ре а го ва ли. У на шем
гра ду по ли ци ја, ту жи ла штво и
ми из у зет но до бро са ра ђу је мо.
Са ста је мо се нај ма ње јед ном
ме сеч но, а по по тре би и че -
шће. Сва ка ин тер вен ци ја по -
ли ци је у ве зи с на си љем у по -
ро ди ци се у Цен тру чи та. Све
озбиљ не пред ме те за јед но ре -
ша ва мо – твр ди ди рек тор.

(На ста ви ће се)

С. Трај ко вић

ми у дво ри ште, до шле не на ја -
вље но. Игром слу ча ја, би ла
сам код ку ће, на бо ло ва њу;
јед но де те је би ло са мном,
дру го у шко ли. Уле те ле су у
ку ћу, при ча ле с мо јим си ном
и на пра ви ле не ки за пи сник.
Па ла сам у не свест кад сам
ме сец да на ка сни је про чи та ла
тај из ве штај на пр вом ро чи -
шту: из гле да ло је као да жи -
вим у Ма лом ри ту. Иа ко је у
ку ћи све би ло исто као и ка да
су до ла зи ле пре раз во да, са да
ни шта ни је ва ља ло. Ре ци мо,
пр ља ви су до ви од по да до пла -
фо на, ис па ло је као да је пот -
пу но не у слов но за жи вот. Је -
сте би ло ма ло хлад ни је у мо -
мен ту ка да су сти гле, али тре ба
за гре ја ти ве ли ку ку ћу, ко ја је,

на ули ци! Оти шла сам с по ли -
ци јом у се ло у ком жи ви. По ли -
цај ци су му ре кли да мо ра да
вра ти де цу, а он им је уз вра тио
да то не ће учи ни ти по це ну да
иде у за твор – при ча С. С.

Не бе збед ност као ва жна те ма
Па ра лел но су по че ла два суд -
ска по ступ ка: по ње ној ту жби
про тив бив шег су пру га за на -
си ље у по ро ди ци и за про тив -
прав но за др жа ва ње де це, као и
по ње го вој про тив ње, за из ме -
ну ста ра тељ ства. Она до да је:

– Из ве штај ко ји је из Цен тра
оти шао у суд ни у јед ном свом
де лу не ма из ве штај по ли ци је,
ко ја је по слу жбе ној ду жно сти
за пи сник по сла ла Цен тру; ис -
па ло је као да по ли ци ја ни је
уче ство ва ла у це лој при чи.

њи хо вом ми шље њу, за де цу бо -
ље да сва ко днев но, по сва ка -
квом вре ме ну, са мa пу ту ју три -
де сет ки ло ме та ра до шко ле
уме сто да жи ве у ку ћи по ред
ње. Оне су сма тра ле да су бо љи
усло ви у не до вр ше ној ку ћи на
се лу, без гре ја ња, не го код ме -
не. Ука зи ва ла сам на не бе збед -
ност због пу то ва ња, али ни ко га
то ни је за ни ма ло.

Ка же да је због ду жи не тра -
ја ња про це са про да ла ро ди -
тељ ску ку ћу и ку пи ла стан од
70 ква дра та с цен трал ним гре -
ја њем у ис тој ули ци у ко јој је
шко ла.

– У но вом из ве шта ју Цен тра
при ли ком ин спек ци је ста ја ло је
да је за де цу не бе збед но због то -
га што је стан ду плекс, па има
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ПРО ДА ЈЕМ астру
1.7, 2002, це на 9.000
евра. 371-568,
063/773-45-97. (235)

РЕ НО 4, 1991. ГТЛ,
1.1, ре ги стро ван до
ја ну а ра 2018, атест
плин и ку ке, у од лич -
ном ста њу. 064/144-
37-33. (235377)

КЛИО 1.6, 16 В, бен -
зи нац, 2005, пре шао
114.000, до ма ће та -
бли це, у од лич ном
ста њу. 063/844-55-
97. (235361)

ОПЕЛ аги ла 1.2,
2005, ате сти ран
плин, у од лич ном
ста њу. 063/263-025.
(235360)

АУ ДИ 80, 1991. го ди -
ште, про да јем.
013/332-057,
064/293-94-84.
(235458)

ЗА ФИ РА 1.6, ЦНГ,
2003. уве зе на из Не -
мач ке, ура ђен атест
до 2021. ре ги стро ван
до 19. ја ну а ра 2018,
по тро шња око 5 кг.
ме та на (5 х 80 ди на -
ра = 400 ди на ра).
Вла сник. 3.250 евра.
063/320-670.
(235065)

СИ ТРО ЕН бер лин го
1.4, бен зин, плин,
2006. го ди ште, те рет -
ни, ре ги стро ван.
063/329-340.
(235444)

ОПЕЛ век тра Б ли му -
зи на, 2002, бор до,
ре ги стро ван до ма ја
2017. 013/251-41-08,
064/270-15-50,
065/544-79-79.
(235590)

ОПЕЛ кор са 1.0,
2002, ме та лик сре -
брн, из у зе тан, га ра -
жи ран, вла сник, ма -
ла по тро шња и ре ги -
стра ци ја. 064/123-
63-65. (235574)

ГРАН ДЕ пун то 1.3,
мул ти џет, ди зел,
2006, вла сник, пе то -
ра вра та, фул опре -
ма. 064/130-36-02.
(235554)

ПУН ТО 2, 1.2, 8 В,
2001, де цем бар,
98.000 км, вла сник,
фул опре ма.
064/130-36-02.
(235554)

ФОРД фи је ста 1.4,
2006, 73.000.
064/280-31-95.
235544)

МЕР ЦЕ ДЕС Ц 200,
2009, за ме на за стан
(до пла ћу јем) или ау -
то. 064/134-06-30.
(235495)

ГОЛФ 2, ди зел, 1992.
го ди ште, ре ги стро -
ван, 800 евра, хит но.
062/856-64-94.
(235514)

АУ ДИ А 3, 1997, 1.9,
тур бо ди зел, ме та лик
сив, са мо 2.300.
063/744-28-66.
(235617)

МЕ ЊАМ/ПРО ДА ЈЕМ
ју го 55, ре ги стро ван,
голф 2, не ре ги стро -
ван, кул ти ва тор 506
са па пи ри ма, ТА пећ
2,2 кв. 062/867-11-
67. (235618)

АУ ДИ 80, 1990. го ди -
ште, бен зин, плин, у
пер фект ном ста њу.
061/322-04-94. 

КА МИ ОН 508 Д,
мер це дес, Б ка те го -
ри ја, сан дук са ци ра -
дом, од лич но ста ње,
на про да ју. 
061/322-04-94.
(235630)

ЈУ ГО ин ВАН, 2007.
го ди ште, пр ви вла -
сник, пр ва бо ја,
69.000, плин, 680
евра. 065/809-11-83.
(235634)

ФИ ЈАТ пун то 1.2, 8
В, ав гу ста 2002, увоз
Не мач ка, 1.680 евра.
064/668-85-53.
(235635)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле у би ло ком ста њу,
ис пла та од мах, од 80
до 1.200 евра.
062/193-36-05.
(235319)

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.
(234977)

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.
(234977)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле у би ло ком ста њу,
90 до 800 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(235401)

КУ ПУ ЈЕМ све вр сте
во зи ла до 3.000 евра.
065/809-11-83.
(235634)

НО ДЕТ пне у мат ска
че тво ро ред на се ја ли -
ца, 1.450 евра. Тел.
061/255-03-44.
(235441)

МО ТО КУЛ ТИ ВА ТОР
са фре зом, ИМТ 504,
бен зин, ис пра ван
пот пу но. Це на 250
евра. 064/997-79-09.
(235477)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра же у
цен тру, ро ло-ка пи ја,
Ка ра ђор ђе ва 43. Тел.
063/323-584. 
(235635)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на
Со да ри. Тел.
063/872-16-40.
(235412)

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.
(235362)

ПРО ДА ЈЕМ ис пра ван
те ле ви зор мар ке
grown, 27 ин ча, 80 х
70 цм, има 200 ка на -
ла, те ле текст, це на
5.000 ди на ра. Тел.
251-40-97. (235400)

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.
(235518)

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.
(235566)

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

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)

НА ПРО ДА ЈУ цр ни
лим, 2 мм, 1250 х
2500, 1000 х 2000.
064/248-88-92.
(235057)

БА ГРЕ МО ВА и це ро -
ва др ва на про да ју.
060/603-32-32.
(234940)

БА ЛИ РА НА де те ли на
на про да ју. Тел.
064/539-62-04.
(235332)

ПРО ДА ЈЕМ кла вир ну
хар мо ни ку, 120 ба -
со ва. Тел. 064/203-
84-63, 013/633-607.
(235341)

ДР ВА за огрев, пре о -
ста ла са пре во зом,
по вољ но. 064/122-
69-78. (235352)

НА ПРО ДА ЈУ пре о -
ста ло огрев но др во,
ме ша но. 064/341-79-
73, 063/726-12-32.
(235369)

БА ЛИ РА НА де те ли на
и се но на про да ју.
060/444-55-01.
(235371)

ПРЕ КРУ ПАР, кру њач
по љо строј, па сат Б 2,
1600, ка ра ван, ре ги -
стро ван до ју на.
063/717-12-33.
(235373)

ПРО ДА ЈЕМ гроб ни цу
на ста ром гро бљу у
Пан че ву. 064/140-
65-99. (235386)

ПРО ДА ЈЕМ 18 ко за
сја ре них и два јар ца.
Мо же за ме на за ман -
гу ли це, обич не сви ње
или круп ни ју сто ку.
Пре кру пач оџа ци и
лим фа (исто мо же
за ме на). 
061/189-92-61.
(235392)

ХЛАД ЊАК 210 ли та -
ра, штед њак, елек -
трич ни ма ло ко ри -
шће ни, као но ви.
063/844-97-99.
(235393)

ПРО ДА ЈЕМ сад ни це
стал но ра ђа ју ћих ма -
ли на. 061/462-71-94.
(235395)

ПРО ДА ЈЕМ из ло жбе -
ну ви три ну, то пла и
рас хлад на. 
064/217-48-56.
(235413)

ПРО ДА ЈЕМ по ло ван
на ме штај. 064/440-
33-27. (235399)

ПРО ДА ЈЕМ то вље ни -
ке и кру њач-пре кру -
пач оџа ци. 064/243-
94-85. (235382)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те, но ва ку хи -
ња 10.000 ди на ра.
371-568. (235418)

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.
(235139)

ЈЕ ЧАМ, овас, пше ни -
ца, ку ку руз, сун цо -
крет. Бо рач ка 1, Вој -
ло ви ца. 342-819,
064/306-87-33.
(235497)

ПРА СИ ЋИ на 
про да ју, мо гућ ност
кла ња. Ми ћа
064/303-28-68.
(235517)

КА РА БИН 30-06, за -
ста ва, мон та жа
швенк, оп ти ка zeiss
2,5 -10 х 52, 850
евра. 
063/738-22-72.
(235487)

ПРО ДА ЈЕМ хлад њак
210 л сан дук, ал фа
пећ на др ва, ши ва ћа
ма ши на ба гат.
064/003-74-80.
(235485)

ЛР ко шни це ком -
плет не или де ло ве,
по љо при вред не ма -
ши не про да јем.
060/660-79-60. (235)

БЛА ЖУЈ КЕ 1.25 х 2.5
м, де бљи на 21 мм,
је дан пут ко ри шће не,
по вољ но. 064/997-
79-09. (235478)

ПРО ДА ЈЕМ гип са не
пло че и про фи ле за
зи до ве и спу ште не
пла фо не, но во, по -
вољ но. Тел. 064/187-
57-13, Ст. Не ма ње
72, Омо љи ца.
(235465)

БА ГРЕ МО ВА др ва.
064/080-86-99.
(235587)

СТО ЛАР СКА ма ши на
са ви ше опе ра ци ја,
ком би нир ка, 40 цм,
но же ви. 064/323-94-
88. (235580)

ПРО ДА ЈЕМ до бар
елек трич ни шпо рет
ал фа. 064/489-40-36,
013/251-42-66.
(235548)

КОМ ПЛЕТ спа ва ћа
со ба, ку хи ња, за мр -
зи вач, ре гал, ви три -
на, ко мо да, пла кар.
060/144-66-99.
(235556)

МО ТОР НА те сте ра
штил 250, веш.ма ши -
на обо дин, ма ли бој -
лер 10 л. 064/822-96-
82, 061/644-62-07.
(235561)

ДЕ ТЕ ЛИ НА ба ли ра -
на, ле па зе ле на, ни је
ки сла. 064/260-03-
93. (235562)

НА ПРО ДА ЈУ пре о -
ста ла то по ла и вр ба
и тур ска кал др ма.
064/503-31-35. (235)

ПРО ДА ЈЕМ/КУ ПУ -
ЈЕМ ре мон то ва не ТА
пе ћи, до ста ва, мон -
та жа, га ран ци ја. До -
ла зак. 063/195-07-
17. (235623)
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ТА пећ 3,5 кв, ком -
би но ва ни фри жи дер
с два мо то ра, веш-
ма ши на, те ле ви зор
51 цм, уга о на гар ни -
ту ра, тро сед мој ца,
тр пе за риј ски сто са
сто ли ца ма. Тел.
063/861-82-66.
(235597)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, су -
ши ли це, фри жи де ри,
за мр зи ва чи, шпо ре ти
из Не мач ке, га ран ци -
ја. 062/824-23-21.
(235610)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
очу ва ну ста рин ску
ви три ну, бој лер, ка -
уч, ра ди ја тор, су до -
пе ру. 064/154-25-82.
(235620)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста -
ла др ва, то по ла, вр -
ба, ме ша но. 061/612-
14-50, 061/222-42-
14. (235625)

ОТ КУП ста рог гво -
жђа, веш-ма ши на,
фри жи де ра, за мр зи -
ва ча и оста лог от па -
да. 064/158-44-10,
063/101-11-47.
(235062)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван
на ме штај, по лов не
плин ске бо це, ста ро
гво жђе, итд.
066/900-79-04.
(235353)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор -
де ње, ме да ље, са то -
ве, но вац, пен ка ла.
Тел.  013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(235354)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван
на ме штај, гар ни ту ре,
ку хи ње, оста ло по -
кућ ство. 062/148-49-
94. (235389)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре стри -
по ве, играч ке, ал бу -
ме са сли чи ци ма, пез
фи гу ри це, са то ве,
но вац, пен ка ла, упа -
ља че, но же ве, гра мо -
фон ске пло че, фо то-
апа ра те, вој не ства -
ри, сит не ан ти кви те -
те, сре бро. 064/187-
56-80. (235456)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ба -
кар, ме синг, ста ре
сла ви не, веш-ма ши -
не, фри жи де ре, за -
мр зи ва че, ка бло ве,
аку му ла то ре и оста -
ле ме тал ни от пад.
060/521-93-40.
(235614)

КУ ПУ ЈЕМ очу ван на -
ме штај, ку хињ ске
клу пе, уга о не гар ни -
ту ре, сто ло ве, сто ли -
це. 063/195-07-17.
(235623)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе,
аку му ла то ре, за мр -
зи ва че, веш-ма ши не,
шпо ре те, те ле ви зо ре
и оста ло. 061/322-
04-94. (235630)

КУ ПУ ЈЕМ се кун дар ну
си ро ви ну, гво жђе,
обо је не ме та ле, аку -
му ла то ре, веш-ма ши -
не, за мр зи ва че, те ле -
ви зо ре. 064/484-13-
76. (235630)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ба -
кар, ме синг, алу ми -
ни јум, веш-ма ши не,
за мр зи ва че, те ле ви -
зо ре. 061/321-77-93.
(235630)

КУ ПУ ЈЕМ обо је не
ме та ле, аку му ла то ре,
гво жђе, веш-ма ши не,
фри жи де ре, за мр зи -
ва че, те ле ви зо ре.
061/206-26-24.
(235630)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу,
сре ђе на, од мах усе -
љи ва, без ула га ња у
Бан. Но вом Се лу.
063/874-70-77.
(СМС)

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

ДО ЊИ ГРАД, ку ћа
сре ђе на са два ста на,
ЕГ, 7 ари. 061/224-
47-97. (235205)

КУ ЋА 130 м2, га ра жа
50, 11 ари пла ца, Та -
ми шка 43, Ја бу ка.
063/890-70-01. (234)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу,
Пан че во, 87 м2 + су -
те рен + га ра жа.
064/545-82-16. (235)

КУ ЋА на пла цу од 8
ари у Ја бу ци, по вољ -
но. 060/142-21-83,
064/877-53-69.
(235337)

ПРО ДА ЈЕМ при зе -
мље у ку ћи, по се бан
улаз. 063/137-27-18.
(235349)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа
60 м2, 4 ара, сре ђе -
на, усе љи ва, 38.000.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (235431)

ЦЕН ТАР, две за себ не
је ди ни це, 5.30 ари,
80.000, до го вор. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(235431)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ку ћу у Но вом Се лу за
стан у Пан че ву.
063/808-40-43.
(235363)

ХИТ НО, апарт ман на
Зла ти бо ру, 1/1,
укњи же но, ду плекс
63 м2, на се ље По то -
ци, 800 м од кру жног
то ка. 064/147-20-28.
(235444)

ПРО ДА ЈЕМ згра ду
1620 м2 на пла цу 10
ари, мо же за ме на.
060/312-90-00.
(235438)

ПРО ДА ЈЕМ при зем -
ну ку ћу, две стам бе -
не је ди ни це, има гре -
ја ње, 126 м2.
066/944-55-82.
(235420)

ПРО ДА ЈЕМ три лан -
ца на пу ту Ко вин-Га ј
и бе ле па у но ве.
064/948-71-22.
(235419)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру ку -
ћу са пла цем 30 ари
у Ба нат ском Но вом
Се лу. 063/863-80-15.
(235417)

ПЛАЦ 4 ара, 42 м2,
Бра ће Ју го ви ћа,
Мар ги та, 40.000.
065/502-43-17. 

ПРО ДА ЈЕМ 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.
(235381)

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.
(235393)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ба ва ни штан ском пу -
ту, 6 ари, огра ђен.
Тел. 064/165-15-53,
013/362-076.
(235398)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ми си, по вољ но.
062/415-377.
(235406)

КУ ЋА, 8.5 ари, 1/1,
11.500 евра ар. Ла ва
Тол сто ја 38.
064/290-49-89.
(235497)

КУ ЋА, Ге ор ги Ди ми -
тро ва 17-б, 120 м2,
дво ри шни стан 40 м2,
2 ара, 51.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(235491)

ПЛАЦ 20.5 ари, ви -
кенд зо на ма ле шу ме
До ло во. 
063/738-22-72.
(235487)

КУ ЋА за ру ше ње, 80
м2 + 40 м2, по вољ но.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(235465)

ШИ РИ цен тар, 180
м2, но ва, 4 ара,
110.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(235465)

КО ТЕЖ 1, ку ћа ре но -
ви ра на, две стам бе не
је ди ни це, ЦГ, по вољ -
но. (661), „Ве сна 2”,
066/937-00-13.
(235577)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ку ћу у Ива но ву, 
200 м2. Тел. 
066/629-17-55.
(235558)

ЗИ ДА НА ха ла, 90 м2,
на 5 ари, фронт 16
м, огра ђе но.
069/213-97-37.
(235565)

КА РА У ЛА, но ва ку ћа,
86 м2, енер гет ски па -
сош, укњи же на, вла -
сник. 065/258-87-77.
(235500)

ПРО ДА ЈЕМ плац са
две ку ће, ши ри цен -
тар, по вољ но.
060/034-19-58.
(235509)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе -
вин ско зе мљи ште, 75
ари на ула зу у Ск ро -
ба ру, по ред ас фал та,
бли зу се вер не зо не.
060/034-19-58.
(235509)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Трг
му че ни ка 18. Тел.
064/167-04-77. (233)

КУ ЋА, но ва Ми са,
две ета же, на 2 ара,
54.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (235172)

КУ ЋА, Вој ло ви ца 105
м2, 50 ари. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (235172)

КУ ЋА, Ка ра ђор ђе ва
на ве ћем пла цу, до -
го вор. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (235172)

КУ ЋА на про да ју,
усе љи ва, од твр дог
ма те ри ја ла, до го вор.
061/602-31-63.
(235516)

КУ ЋА, 50 м2, на 9
ари пла ца, са гра ђе -
вин ском до зво лом,
Но во се љан ски пут,
Пе ли стер ска.
065/410-97-32.
(235517)

У ЈА БУ ЦИ про да јем
ку ћу, вла сник.
064/412-95-88.
(235553)

ЛЕ ПА ку ћа, Охрид -
ска, ЕГ, 4 ара плац,
43.000 евра, че ти ри
со бе. „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(235106)

ПРО ДА ЈЕМ два лан -
ца зе мље у Ка ча ре ву.
Тел. 601-281. (2355)

ТЕ СЛА, 61 м2, 2 ара,
до во соб на, но ви ја,
при зем на, 38.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901. (23555)

БРЕ СТО ВАЦ, но ви ја
тро соб на, 90 м2, 7,45
ари, 18.000. (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (235217)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, две од -
лич не стам бе не је ди -
ни це, 7 ари, 26.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(235217)

СТАР ЧЕ ВО, ле па
при зем на тро соб на,
91 м2, 6.5 ари,
26.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(235217)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ка ра у ли, Ул. Ри бар -
ска, укњи жен.
069/355-13-33.
(235542)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру ку -
ћу, 180 м2, плац 60
ари, по ред цр кве.
065/686-05-02.
(235538)

МИ СА, ком плет но
сре ђе на, 290 м2, три
ета же, 5 ари, 66.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(235547)

СТА РА МИ СА, но во
на се ље, Зла ти бор ска
ули ца, 5 ари, вла -
сник. 063/449-798.
(235551)

МИ СА, Ба нијска, 124
м2, 5,5 ари, 30.000;
Ку де ља рац, Пре спан -
ска 88 м2, 5 ари,
38.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(235560)

ТЕ СЛА, ку ћа 4,7 ари,
61.000; цен тар 140
м2, 3.5 ара за ре кон -
струк ци ју, 60.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (235560)

МАР ГИ ТА, мон та жна
ку ћа, 67 м2, 3,3 ара,
42.000. (320), „Пре -
ми ер”,063/800-44-
30. (235607)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, 88 м2,
плац 4,8 ари, 38.000.
120 м2, плац 5 ари,
29.500, до го вор.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05. (232)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 66 м2,
ПР, по моћ ни објек -
ти, кол ски улаз, плац
10.50 ари, 40.000.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05. (232)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 96 м2,
две стам бе не је ди ни -
це, плац 2,24 ара,
37.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(235552)

ЦЕН ТАР, Гим на зи ја,
при зем на, 60.000
евра. 061/114-11-34.
(235596)

ПАН ЧЕ ВО, стро ги
цен тар, ку ћа 98 м2 +
26 м2, на 3 ара про -
да јем/ме њам.
063/768-96-43.
(235605)

КА РА У ЛА 43 м2, на
50 ари, 23.500 евра.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(235602)

СТА РА МИ СА, Ба -
ниј ска, 11,3 ара пла -
ца, 23.000. (097),
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(235602)
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СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, 68 м2, на 10 ари,
41.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (235602)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа за
ру ше ње, 6 ари, по -
вољ на, за ме на за ку -
ћу, се ло До ло во;
Омо љи ца две ку ће
4,67 ари, 14.500; Вој -
ло ви ца, две је ди ни -
це, 4.0. 063/744-28-
66. (265617)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру ку -
ћу са пла цем 30 ари
у Ба нат ском Но вом
Се лу. 063/863-80-15.
(235417)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ку ћу у Но вом Се лу за
стан у Пан че ву.
063/808-40-43.
(235363)

ПЛАЦ 4 ара, 42 м2,
Бра ће Ју го ви ћа,
Мар ги та, 40.000.
065/502-43-17. 

ПРО ДА ЈЕМ 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. (235)

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.
(235393)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ба ва ни штан ском пу -
ту, 6 ари, огра ђен.
Тел. 064/165-15-53,
013/362-076.
(235398)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ми си, по вољ но.
062/415-377.
(235406)

КУ ЋА, 8.5 ари, 1/1,
11.500 евра ар. 
Ла ва Тол сто ја 38.
064/290-49-89.
(235497)

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)

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

ТЕ СЛА, тро со бан,
ЦГ, те ра се, IV, 80 м2.
Вла сник. 013/331-
079. (235055)

ГАР СО ЊЕ РА, 26 м2,
цен трал но гре ја ње,
сре ђе на, или за ме на
за во зи ло но ви јег да -
ту ма, до го вор, усе -
љив од мах. 
064/917-72-02.
(235347)

ХИТ НО, по вољ но,
про да ја, дво со бан
стан, укњи жен, 1/1
вла сник. Тел.
013/344-388,
060/071-59-64. (231)

СТАН, 38 м2, Те сла,
Ла ва Тол сто ја 58,
32.300 евра. Ма ри ја,
064/644-10-76. (235)

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ,
VII, два лиф та, сре -
ђен. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(235465)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, ЦГ, те ра са, дво -
стра но ори јен ти сан,
I, до бра згра да.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(235465)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 60 м2,
ЦГ, V, две те ра се, по -
вољ но. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(235465)

ХИТ НО, Со да ра, 83
м2, I, ЦГ, две те ра се,
са мо 39.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (235465)

ПРО ДА ЈЕМ згра ду
1620 м2 на пла цу 10
ари, мо же за ме на.
060/312-90-00. 

ЈЕД НО И ПО СО БАН
стан, 46 м2, но ва
згра да, С. Ми ле ти ћа,
II спрат. Тел.
066/920-33-90,
013/312-429. (23542)

ТЕ СЛА, 45 м2, дво со -
бан, 23.500; 54 м2,
дво со бан, 28.000; 74
м2, тро со бан, 
35.000.  „Го ца”,
063/899-77-00. (231)

КО ТЕЖ 1, 50 м2, дво -
со бан, 26.500; 54 м2,
дво со бан, 28.000.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (235431)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 43 м2,
јед но и по со бан,
22.500; 63 м2, дво со -
бан, 33.000; 61 м2,
дво со бан, 28.000.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (235431)

ЦЕН ТАР, 50 м2, улич -
ни део, хит на про да -
ја, 19.800. „Го ца”,
063/899-77-00.
(235431)

ГАР СО ЊЕ РА, 24 м2

+ те ра са, 17.500; 50
м2, дво со бан, 21.000.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (235431)

КО ТЕЖ 2, 62 м2, дво -
со бан, сре ђен,
36.000; 74 м2, тро со -
бан, 42.500. „Го ца”,
063/899-77-00.  (21)

ЦЕН ТАР, 106 м2, че -
тво ро со бан, 65.000;
74 м2, тро со бан, нов,
43.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(235431)

ГАР СО ЊЕ РА цен тар
Стре ли шта, цен трал -
но гре ја ње, те ра са,
по друм, вла сник, до -
го вор. 064/635-77-
42. (235367)

МЕ ЊАМ/ИЗ ДА ЈЕМ
стан 45 м2, у Сом бо -
ру за Пан че во.
065/519-33-21.
(235372)

ОД МАХ усе љив стан,
78 м2, два мо кра чво -
ра, Стре ли ште, вре ди
по гле да ти. 
064/340-26-43.
(235388)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, I, 90 м2, 480
евра/ква драт, но во,
хит но. 
064/052-41-57.
(235410)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри -
шни стан, 61 м2, га -
ра жа, ба шта, укњи -
жен. 064/938-41-99.
(235451)

СТАН, Стре ли ште, 58
м2, V спрат, 26.500
евра. 063/329-340.
(235444)

ТА МИШ ка пи ја, 63
м2, III спрат, 52.000
евра. 063/329-340.
(235444)

ХИТ НО, апарт ман на
Зла ти бо ру, 1/1,
укњи же но, ду плекс
63 м2, на се ље По то -
ци, 800 м од кру жног
то ка. 064/147-20-28.
(235444)

ПРО ДА ЈЕМ при зем -
ну ку ћу, две стам бе -
не је ди ни це, има гре -
ја ње, 126 м2.
066/944-55-82.
(235420)

ПРО ДА ЈЕМ три лан -
ца на пу ту Ко вин-Га ј
и бе ле па у но ве.
064/948-71-22.
(235419)

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.
(235515)

ТЕ СЛА, дво со бан, 50
м2, II, TA, те ра са,
28.000. (188), „Una-
Dalli”, 
064/255-87-50.
(235515)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во -
град ња, дво со бан, II,
ET. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(235515)

СО ДА РА, дво со бан,
58 м2, ТА, јед но и по -
со бан, 45 м2, ЦГ,
26.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (235515)

ПО ВОЉ НО, дво и по -
со бан, Те сла, две те -
ра се, алу сто ла ри ја,
но во ку па ти ло, ЕГ,
од мах усе љив. „Ди -
ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(235524)

СТРО ГИ цен тар, дво -
со бан, две те ра се, I
спрат по год но за
кан це ла ри ју, ор ди на -
ци ју. „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(235524)

ДВО СО БАН, Со да ра,
ЦГ, 26.500 евра, мо -
гу ћа за ме на. „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (235524)

КО ТЕЖ 1, 57 м2, дво -
со бан, 27.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(235491)

ПО ВОЉ НО, дво и по -
со бан, 61 м2 + те ра -
са, Ко теж, 34.000
евра. „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(235524)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по -
со бан стан, 55 м2,
ста ри  Та миш, 14.500
евра. 060/067-73-33.
(235594)

ПО ВОЉ НО, дво и по -
со бан 61 м2 + те ра са,
Ко теж, 34.000 евра.
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (235)

НО ВА МИ СА, тро со -
бан 85 м2, ЦГ, за ме на
за ма њи стан.
064/134-06-30.
(235495)

АГЕН ЦИ ЈА „Те сла
не крет ни не”,
064/668-89-15, Ул.
Кне за Ми ха и ла
Обре но ви ћа 39.
(235491)

КО ТЕЖ 1, 45 м2, ма -
њи дво со бан, 27.000.
(238),  „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-
89-15. (235491)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
61 м2, 30.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(235491)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
69 м2, од ли чан,
45.000. (238),  „Те сла
не крет ни не”,
064/668-89-15. (235)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 61 м2, 28.000.
(238),  „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-
89-15. (235491)

КО ТЕЖ 1, гар со ње -
ра, 25 м2, 19.000.
(238),  „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-
89-15. (235491)

ТЕ СЛА, тро и по со бан,
79 м2, 48.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(235491)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
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КО ТЕЖ 1, про да јем
функ ци о на лан јед но -
и по со бан, ЦГ, по лу -
на ме штен, до го вор.
064/133-54-18.
(235511)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, од ли -
чан дво со бан, сре -
ђен, ПВЦ, IV, 56 м2,
две те ра се, лифт,
31.000. „Олимп”,
351-061, 063/494-
898. (235573)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
ВП, те ра са, 48 м2,
усе љив, ЦГ, 27.000,
до го вор.„Олимп”,
351-061, 
063/494-898.
(235573)

СТРО ГИ цен тар, 60
м2, дво и по со бан, IV,
ЦГ, две те ра се, дво -
стран, ком плет сре -
ђен, 53.000, до го вор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(235573)

КО ТЕЖ 2, 70 м2, дво -
и по со бан, III, ЦГ,
усе љив, 40.000.
„Олимп”, 351-061.
(235573)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, 68
м2, дво со бан, IV, ЦГ,
усе љив, по глед на ре -
ку, 58.000, до го вор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(235573)

НО ВО ГРАД ЊА, Ц.
Ла за ра, тро со бан, 58
м2, ВП, усе љив,
42.000. „Олимп”,
063/494-898.
(235573)

НО ВО ГРАД ЊА, Ц.
Ла за ра, тро со бан, 65
м2, III, усе љив,
46.000,  
и јед но и по со бан, 
49 м2, III, 35.000.
„Олимп”, 
063/494-898.
(235573)

КО ТЕЖ 2, тро со бан,
сре ђен, 83 м2, хит но,
45.000. „Ве сна 2”,
066/937-00-13.
(235577)

ЦЕН ТАР, но ви ста но -
ви, 56 и 66 м2, екс -
клу зив ни. „Ве сна 2”,
066/937-00-13. (235)

ТЕ СЛА, но ви ји, ВП,
ЦГ, дво и по со бан, 50
м2, га ра жа, 31.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901. (2355)

ТЕ СЛА, дво со бан,
ре но ви ран, I, TA,
32.500. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(235550)

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

ХИТ НО, стро ги цен -
тар, дво и по со бан, 
50 м2, I, 25.000. (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (235550)

ХИТ НО, Со да ра, 35
м2, јед но со бан, IV,
ЦГ, те ра са, 18.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64. 

ПО ЧЕ ТАК Ко те жа,
нај леп ши дво со бан,
53 м2, III, 35.500.
(398), „Кров”,
060/683-10-64. (235)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 40 м2,
II, ЦГ, 24.000, до го -
вор. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (235)

КО ТЕЖ 2, 64 м2, IV,
35.000, Стре ли ште,
тро со бан, 47.000.
„Лајф”, 061/662-91-48. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 64 м2,
ВПР, 31.000, до го -
вор. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(235552)

МИ СА, ста ра Ко за -
рач ка 80 м2, плац 6.5
ари, 27.000, на ме -
ште но. (636), 
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 
069/196-96-05.
(235552)

СО ДА РА, дво со бан,
ЦГ, 27.500, тро со бан,
I, ЦГ, 38.500. „Лајф”,
061/662-91-48. (235)

СО ДА РА, вој не, дво и -
по со бан, ЦГ, 41.000,
Дрин ска, тро со бан,
III, 42.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (2355)

ТЕ СЛА, ВП, дво и по со -
бан, ЦГ, 28.000; цен -
тар дво ри шни дво и по -
со бан, 30.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (235)
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СА ЛОН СКИ тип ста -
на, 86 м2, 38.000; 114
м2, 60.000; 104 м2,
50.000.„Лајф”,
061/662-91-48. (235)

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.
(235546)

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. (235546)

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.
(235546)

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.
(235546)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 52 м2, III, ТА,
усе љив, 25.000.
(677),  „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-
74. (235546)

КО ТЕЖ 2, ду плекс,
84 м2, те ра са, укњи -
жен, усе љив, 35.000.
(677),  „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-
74. (235546)

ЦЕН ТАР, јед но и по -
со бан 37 м2, IV, ЕГ,
но ви ји, 26.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(235546)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
37 м2, I, TA, те ра са,
24.500. (677),  „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(235546)

СА МАЧ КИ, ВП, 17
м2, ЦГ, ком плет ре -
но ви ран, пре леп,
13.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (235549)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и -
по со бан, 74 м2 + Т,
ЦГ, II, ква ли те тан,
39.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (235549)

ТЕ СЛА, тро со бан, 68
м2, ЦГ, IV, сре ђен,
38.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (235549)

СО ДА РА, дво со бан,
53 м2, VII, ПВЦ, до -
бар, 28.000. (49),
„Му станг”, 
069/226-66-58.
(235549)

КО ТЕЖ 2, јед но и по -
со бан, 51 м2 + те ра -
са, ВП, ре но ви ран,
30.000. (49), „Му -
станг”, 
069/226-66-58.
(235549)

МАР ГИ ТА, нов дво и -
по со бан, при зе мље,
55 м2, гас, 36.000.
(320), „Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(235607)

СТРО ГИ цен тар, дво -
со бан, 56 м2, IV, ЦГ,
33.000. (320), 
„Пре ми ер”,
352-489,  
063/800-44-30.
(235607)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра
сре ђе на, II, 27 м2,
ЦГ, 20.500. (320),
„Пре ми ер”, 
063/800-44-30.
(235607)

КО ТЕЖ 1, јед но и по -
со бан, V, лифт, 45
м2, ЦГ, 26.000. (320),
„Пре ми ер”, 
063/800-44-30.
(235607)

ПРО ДА ЈЕМ, Те сла,
70 м2, VI спрат, ЦГ.
Тел. 064/867-48-48.
(235603)

ПОТ КРО ВЉЕ, 50 м2,
Ар хив, Зе ле на пи ја -
ца, 6.000 евра.
061/114-11-34.
(235596)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
59, 25.000; Со да ра,
јед но со бан, 37,
22.000.  (338), „Јан -
ко вић”, 348-025.
(235600)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
59, 31.500; ши ри
цен тар, 37, од лич но,
22.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(235246)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво -
со бан, ком плет ре но -
ви ран, 48 м2, 27.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(235602)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но и -
по со бан, 38 м2, ТА,
III, 20.700. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68.  (235602) 

ЦЕН ТАР, тро со бан,
90 м2, те ра са, два
мо кра чво ра, ЦГ.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(235602)

ГАР СО ЊЕ РА, ши ри
цен тар, 25 м2, I, TA,
те ра се. (097), „Пер -
фект”, 
064/348-05-68.
(235602)

КО ТЕЖ, јед но и по со -
бан, 45 + 12 м2,
24.000; јед но и по со -
бан, 45 м2, 26.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(235111)

КО ТЕЖ, тро со бан, 71
м2, 39.500; дво со бан,
61 кв , 27.000.  (097),
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(235602)

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.   (235602)

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.
(235602)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво -
и по со бан, 66 м2, пр -
ви спрат, 24.000
евра. (097), „Пер -
фект”, 
064/348-05-68.
(235602)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 60 м2, 27.000;
дво и по со бан, 69 м2,
38.000; јед но со бан,
37 м2, 23.000.  (097),
„Пер фект”,
064/348-05-68.
(235602)

ТЕ СЛА, дво со бан, 61
м2, II,  ЦГ, ком плет но
сре ђен, 36.000, до го -
вор. (300), „Ћур чић”,
362-816, 
063/803-10-52.
(235604)

СТРЕ ЛИ ШЕ, јед но со -
бан, 32 м2, ВП, сре -
ђен, 24.500.  (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-
52.(235604)

СТРЕ ЛИ ШЕ, тро со -
бан, 62 м2, 33.000; 72
м2, 39.000, до го вор.
(300), „Ћур чић”, 
362-816, 
063/803-10-52.
(235604)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
58 м2, III, 31.000.
(300), „Ћур чић”, 
362-816, 063/803-10-
52. (235604)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, 64 м2, I, ЦГ,
37.500. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(235604)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, 32 м2, III, ЦГ,
те ра са, 20.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(235604)

ДВО И ПО СО БАН, Ко -
теж 1, ЦГ, 35.000;
Мар ги та, нов, укњи -
жен, 39.500.
063/744-28-66. (265)

МАР ГИ ТА, нов, фул,
53, 32.000; цен тар, I,
те ра са, 31.000.
063/744-28-66. (265)

СА МАЧ КИ, I, са мо
11.500; С. Ми ле ти ћа,
II, 22, те ра са, на ме -
ште на. 063/744-28-
66. (265617)

ТРО СО БАН, Те сла,
ЦГ, 61, са мо 31.000;
цен тар, II, ТА, 78 м2,
40.000; цен тар, јед -
но со бан, I, лукс, 34
м2,  28.000, од мах
усе љив. 063/744-28-
66. (265617)

ЈЕД НО СО БАН, Те сла,
ВП, ре но ви ран, 43,
28.000, фул; Мар ги -
та, ВП, нов пре леп,
18.500. 063/744-28-
66. (265617)

ТЕ СЛА, дво со бан, II,
пра зан, 27.000; Тип
Стан ко, 46, сре ђен,
26.000. 063/744-28-
66, „Мил ка М”. (267)

МИ СА, 56 м2, 19.500;
70 м2, 24.000, ПР.
063/377-835.
(235624)

АГЕН ЦИ ЈА „Ди ва”
ку пу јем дво со бан
стан за си гур ног куп -
ца. 345-534,
064/246-05-71.
(235524)

КУ ПУ ЈЕМ стан ди -
рект но од вла сни ка,
без по сред ни ка.
063/846-76-82.
(235489)

КУ ПУ ЈЕМ стан до
15.000, да јем ау то
(3.000), оста ло кеш.
064/134-06-30.
(235495)

КУ ПУ ЈЕМ 
на Ко те жу 2, 
дво со бан стан без
по сред ни ка.
061/215-66-95.
(235440)

КУ ПУ ЈЕМ стан 
у згра ди за ре но ви -
ра ње. Ис пла та 
од мах. 
061/172-31-93.
(235546)
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ПО ТРЕ БАН јед но со -
бан стан за ре но ви -
ра ње, бр за ис пла та.
064/206-55-74, 362-
027. (235546)

ХИТ НО ку пу је мо у
на се љу Стре ли ште
дво со бан стан, но во -
град ња, или у ули ца -
ма: М. П. Ала са,
Вељ ка Пе тро ви ћа,
Вељ ка Вла хо ви ћа,
Ђу ре Да ни чи ћа, кеш
ис пла та.  (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05. (235552)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве
на свим ло ка ци ја ма,
бр за ис пла та. (320),
„Пре ми ер, 063/800-
44-30. (235607)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 46 м2

на Ко те жу 2, на ме -
штен, до го вор.
062/271-124. Са ша
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 46 м2

на Ко те жу 2, на ме -
штен, до го вор.
062/271-124. Са ша.
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан у згра ди на Те -
сли, II спрат, ТА гре -
ја ње, це на 90 евра +
де по зит. 069/339-04-
67. (СМС)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
56 м2, ЦГ, опре мљен,
ви со ки пар тер.
069/307-40-60.
(235200)

ИЗ ДА ЈЕМ ве ћи стан
у при ват ној ку ћи на
Но во се љан ском пу ту.
Тел. 064/390-34-91.
(235097)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру за јед ну
осо бу. 343-635.
(235351)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, по лу на ме штен,
ку ћа, по се бан улаз,
Ка ра ђор ђе ва.
064/994-13-16.
(235493)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, цен тар,
ЦГ, ка блов ска, ин -
тер нет. 
Тел. 063/118-22-09.
(235479)

ИЗ ДА ЈЕ се на ме штен
стан на но вој Ми си.
061/303-32-80.
(235488)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан,
цен тар, ЦГ, кли ма,
ин тер нет, ка блов ска.
Тел. 063/118-22-09.
(235479)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, 44 м2, ЦГ, на
Те сли. 
060/519-93-30.
(235503)

ИЗ ДА ЈЕМ ма ли јед -
но со бан на ме штен
стан. 013/355-537,
065/335-55-37.
(235506)

КУ ЋУ из да јем, ши ри
цен тар, за по слов ну
ак тив ност. 
062/347-667.
(235504)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан на Ко те жу 1, 44
м2, ЦГ. Тел. 
064/014-81-24.
(235529)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у но -
вој згра ди, по лу на -
ме штен, цен тар, при -
зе мље. 063/262-127.
(235415)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у
стро гом цен тру, ста -
ра град ња, ТА пећ.
064/922-76-22.
(235472)

ИЗ ДА ЈЕМ де вој ци
на ме ште ну гар со ње -
ру у цен тру. 069/351-
63-63. (235430)

ИЗ ДА ЈЕМ два дво ри -
шна на ме ште на јед -
но и по соб на ста на,
гре ја ње, Стре ли ште.
362-406, 064/218-83-
45. (235414)

ИЗ ДА ЈЕ се дво ри шни
јед но со бан стан,
Син ђе ли ће ва 58-а.
352-028. (235374)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен ком фо ран
стан, Стре ли ште.
061/159-84-51.
(235375)

ГАР СО ЊЕ РА, цен -
тар, ТА, 70 евра. Тел.
069/113-00-73.
(235384)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен, Со да ра,
ЦГ, кли ма, ин тер нет,
на ду же. 064/502-89-
32. (235396)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, Ми са, ин -
тер нет, ТА, одво је на
стру ја и улаз.  Тел.
061/132-54-21.
(2353949

ИЗ ДА ЈЕ се на ме штен
стан, но ви, са цен -
трал ним гре ја њем.
Тел. 064/165-15-53,
013/362-076.
(235398)

ГАР СО ЊЕ РА за из -
да ва ње, Ца ра Ла за -
ра. 064/290-45-09,
061/348-20-00.
(235411)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру. 064/850-
70-33. (235568)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
не на ме штен стан.
066/209-400. (4700)

ЈЕД НО СО БАН по лу -
на ме штен дво ри шни
стан код Тур ске гла -
ве, на ду же. 331-958,
063/361-529. (23554)

СТАН на Ко те жу 2, II
спрат, 50 м2, ЦГ, по -
лу на ме штен, кли ма,
те ле фон, СББ.
063/735-44-45.
(235567)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу у Вој -
ло ви ци, 80 м2, ЦГ,
кли ма, те ле фон, те -
ра са, дво ри ште и две
га ра же и одво је ни
дво ри шни јед но со -
бан стан с ба штом.
064/084-21-62,
013/263-80-93.
(235613)

ПО ВОЉ НО из да јем
на ме ште ну гар со ње -
ру. 063/810-92-39.
(235611)

ОД 1. МАР ТА из да -
ва ће се стан у стро -
гом цен тру Пан че ва,
Ка ра ђор ђе ва 13, на
че твр том спра ту,
ком плет но на ме -
штен, днев на со ба,
ку хи ња, спа ва ћа, ку -
па ти ло, ход ник, око
50 м2. 064/370-79-
47. (235628)

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. (235584)

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 ло кал, Р.
Пут ни ка 17, те ле фон,
кли ма, пар кинг, мо -
кри чвор. 064/448-
68-15. (235066)

ПРО ДА ЈЕМ или из -
да јем по слов ни или
скла ди шни про стор
450 м2. 060/312-90-
00. (235438)

У ЦЕН ТРУ про да јем
45 м2, ло кал, ај нфор
30 м2, гар со ње ра, у
дво ри шту 20 м2, Ул.
Бра ће Јо ва но вић 45.
063/560-380,
015/355-351.
(235419)

КОД но вог „бу вља ка”
из да јем јед но со бан
стан, че ти ри ма га ци -
на, 7 ари. 
064/948-71-22.
(235419)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 40
м2 у Син ђе ли ће вој
бр. 35. 064/217-48-
56. (235453)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА -
ЈЕМ ки оск 10 м2, ста -
ја ли ште же ле знич ке
ста ни це Стре ли ште,
Ул. Ла зе Ла за ре ви ћа
бр. 32. 064/132-41-
95. (и)

КУ ПУ ЈЕМ ло кал у
цен тру за кан це ла ри -
ју. 060/302-89-43.
(235575)

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.
(235584)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал,
стро ги цен тар, Вој во -
де Ра до ми ра Пут ни -
ка 21. 063/891-05-
58. (235585)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23
м2, код Ау то бу ске
ста ни це, по го дан за
аген ци ју. 352-105.
(235519)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
ула за пи ја це, бли зи -
на три шко ле, про -
мет но. 060/351-03-
56. (235722)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12
м2, у цен тру, те ле -
фон, ро ло ре шет ке,
100 евра. 063/622-
209. (235486)

ЛО КАЛ за из да ва ње,
цен тар Стар че ва,
бли зу шко ле, усло ван
за књи жа ру. Тел.
633-195. (235477)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на
Зе ле ној пи ја ци. Тел.
063/808-58-16.
(235490)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 72
м2, Вој во де Пут ни ка
29. 063/278-250.
(235545)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 15
м2 и кан це ла риј ски
про стор 25 м2, у про -
ла зу. Вој во де Пут ни -
ка 29. 063/278-250.
(235545) 

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 110
м2 и кан це ла риј ски
про стор АЦ „Зве зда”,
Сте ва на Шу пљик ца
88. 063/278-250.
(235545) 

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА -
ЈЕМ 80 м2, Дом
омла ди не, Мак си.
061/114-11-34. (235)

КИ ОСК брзе хра не,
са по кри ве ном ба -
штом на ау то бу ској
ста ни ци. 064/188-55-
61. (235637)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
са ис ку ством за рад
на ин ду стриј ским
ши ва ћим ма ши на -
ма.Те л. 062/471-951.
(СМС)

ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне
рад ни це за ши ва ру.
065/235-76-37.
(СМС)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за ши ве ње на ибер -
де ку и ен дле ри ци,
ис ку сне. 060/ 738-
69-43. (СМС)

ПО ТРЕ БАН во зач  Ц
и Е ка те го ри је за рад
са грај фе ром.
065/551-17-22.
(СМС)

ПО ТРЕБ НА ко но ба -
ри ца пе ри о ни ци 
„Пи о нир”. 
069/108-06-54.
(234387)

ФИР МИ „DARMIL”
по тре бан рад ник са
ис ку ством за рад на
ин ду стриј ским ма -
ши на ма. Дар ко.
063/218-795.
(234963) 

„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 ТРЕ БАН ком пле -
тан пе кар и во зач
пен зи о нер за раз воз.
064/120-09-42.
(235579)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за пре храм бе ну про -
дав ни цу. Тел.
060/661-11-07.
(235508).

ПРО ДА ЈЕМ раз ра ђе -
ну про дав ни цу здра -
ве хра не, због од ла -
ска у ино стран ство.
066/908-66-58.
(2135520)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по треб ни пи ца-мај -
стор и рад ни це на
па ла чин ка ри.
063/820-87-61.
(235531)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦА
„Ка ме ле он” тра жи
пе ра ча са ис ку ством,
усло ви од лич ни.
064/244-42-19.
(2354639

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
са ис ку ством, на ин -
ду стриј ским ма ши на -
ма за ши ве ње.
061/721-54-11.
(235619)

КОМ БИ пре воз ро бе
и ства ри, ту ра у Пан -
че ву 1.000 ди на ра.
063/315-381. (СМС)

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)

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)

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.
(234935)

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)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ; зи -
да ње, ре но ви ра ње
кро во ва, кре че ње,
ба ва лит фа са де, по -
вољ но.  
063/865-80-49.
(235079)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР: по -
прав ке бој ле ра, шпо -
ре та, ин ди ка то ра,
раз вод них та бли, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88.
(235033)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће -
ње дим ња ка, ко тло ва
и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95.
(234603)

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)

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)

УГРА ЂУ ЈЕМ ви део
над зор у стам бе ним
и по слов ним објек ти -
ма. 064/134-30-18.
(234802)

ЧА СО ВИ, осно ве
елек тро тех ни ке, про -
фе сор са ис ку ством.
062/801-97-58.
(234747)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва -
ње, фар ба ње, кре че -
ње, бр зо, чи сто, пе -
дант но. Мај стор Јан.
061/313-34-13.
(235336)

НЕ ГА ста рих, бо ле -
сних и ин ва лид них
ли ца. 
Тел. 064/651-17-13.
(234352)

ДУ БИН СКО пра ње
на ме шта ја, те пи ха,
ду ше ка, ау то мо би ла.
На та ша, 361-474,
066/361-474,
060/361-47-41.
(235346)
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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.
(2354269

РА ДИ МО све фи зич -
ке по сло ве: ру ше ња,
уто ва ри, оба ра ње
ста ба ла, од но ше ње
ства ри, итд. 064/122-
69-78. (235526)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре -
свла чи на ме штај, са
ис ку ством, тра жи по -
сао. 064/120-77-64.
(235383)

НЕ МАЧ КИ А 1, Б 1,
при пре ме за сер ти -
фи кат Gete ин сти ту -
та. Тел. 069/113-00-
73. (235384)

МА ТЕ МА ТИ КА, ча -
со ви (основ ци, сред -
њо школ ци), ис ку сна
ди пло ми ра на про фе -
сор ка ма те ма ти ке.
По вољ но, цен тар.
343-370. 
(235385)

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.
(235930)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по -
рав ке, из ра да ин ста -
ла ци ја, ин ди ка то ри,
бој ле ри, ку па ти ла,
ТА. Тел. 062/271-
661, 061/132-85-43.
(235934)

ХО БЛО ВА ЊЕ, фу го -
ва ње, по прав ка и ла -
ки ра ње пар ке та.
064/341-79-60.
(235931)

ПРЕ ВОЗ ки пе ром,
огрев ни, гра ђе вин ски
ма те ри јал, шљу нак,
пе сак, од воз шу та.
063/822-97-26.
(235402)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
по прав ка ста ре,
уград ња но ве ин ста -
ла ци је, ма шин ска од -
гу ше ња са ни та ри ја.
062/382-394.
(235410)

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 ка.
Цен тар. 013/353-569,
061/603-94-94,
066/405-336. (23513)

СРП СКИ је зик, ча со -
ви, при пре ма за при -
јем ни. Про фе сор
књи жев но сти. Ива на,
063/857-98-29.
(235446)

МА СТЕР про фе сор
срп ског: ча со ви, сва -
ки пе ти час бес плат -
но. 063/175-45-08.
(235447)

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. (235445)

МО ЛЕ РАЈ, фа са де,
сто ла ри ја, гипс. Об -
ра де око про зо ра,
ком плет не адап та ци -
је. 063/893-39-94.
(235592)

ЧА СО ВИ ен гле ског
је зи ка за све ни вое,
ис ку сни про фе сор.
060/477-78-20. (235)

НЕ ГА ста рих и бо ле -
сних, те ра пи је, ка те -
те ри, пре ви ја ња, ме -
ди цин ске се стре са
ис ку ством. 060/067-
61-05. (235589)

МЛА ДА и од го вор на
же на вр ши услу ге чи -
шће ња ста но ва, ку -
ћа, ло ка ла, пе дант но.
064/929-19-46. (235)

ПЕ ДИ КИР, кур је очи,
ура сли нок ти, ма са -
жа те ра пе ут ска, ре -
лакс, пар ци јал на.
061/308-95-86.
(235540)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
адап та ци је ку па ти ла,
по прав ке, сла ви не,
од гу ше ње ка на ли за -
ци је од мах. 063/269-
173. (235498)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(235606)

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.
(239499)

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.
(235507)

ЧА СО ВЕ не мач ког
да јем уче ни ци ма.
065/554-70-91.
(235512)

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.
(235492)

РА ДИ МО фа са де,
кро во ве, зи да мо,
мал те ри ше мо.
064/206-50-91.
(235471)

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.
(235553)

АГЕНТ за не крет ни не
са по ло же ним струч -
ним ис пи том тра жи
по сао. 063/870-74-
56. (235576)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ња ка на ли за -
ци је, адап та ци је ку -
па ти ла, сер вис, од -
мах. 377-930,
064/586-85-39.
(235582)

КЕ РА МИ ЧАР с ду го -
го ди шњим ис ку ством
ква ли тет но, пе дант -
но, по вољ но.
064/252-51-75,
062/153-37-06.
(235583)

КР ЧЕ ЊЕ, ко ше ње,
се че ње др ве ћа, ва ђе -
ње па ње ва, фре зи ра -
ње ба шти. 064/196-
17-32. (235627)

ЧИ СТИ МО шут, та ва -
не, по дру ме, 
ра ди мо све. 
061/321-77-93.
(235630)

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)

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.
(235603)

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)

ПО ЛИ РАМ фа ро ве,
фа брич ко ста ње.
Пан че во, Рад нич ка
1-а. 063/240-591.
(235244)

ИС ПРА ВЉАМ алу-
фел не. Пан че во,
Рад нич ка 1-а.
063/240-591.
(235244)

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.
(235096)

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. 

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе, мо гућ ност хлад -
ња че. Џа ја. 
065/403-58-43.
(234576)

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. 

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)

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)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ау то-кљу че ва, елек -
три ка, ау то-елек три -
ка, уград ња, ау то-ра -
ди ја. Де јан, 063/800-
01-96. (235427)

СЕ ЛИД БЕ ста но ва и
по слов них про сто ра,
па ко ва ње и за шти та
ства ри, мон та жа и
де мон та жа, од но ше -
ње не по треб них
ства ри. 061/288-28-
38, 065/560-85-85.
(235464)

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. (231)

КРО ВО ВИ, по прав ке,
ме ња ње цре па, ле -
тви, ста рог цре па и
по став ке но вог кро -
ва, цре па, ро го ви,
па то ше ње, изо ла ци је,
нај јеф ти ни ји у гра ду,
пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. 013/235-39-
21, 064/290-45-09,
061/348-20-00.
(235411)
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СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре -
ла ци је по Ср би ји с
ком би ји ма, ка ми о ни -
ма, еки па рад ни ка,
ку ти је, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја, 0-
24, сва ког да на и не -
де љом. Бес пла тан
до ла зак и про це на
по сла. Пла ћа ње мо -
гу ће че ко ви ма и пре -
ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepance-
vo-boris.ser.rs. (4700)

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.
(4700)

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.
(4700)

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.selidbepance-
vo-boris.ser.rs.
(4700)

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. (470)

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.
(4700)

СЕ ЛИД БЕ, еки па
рад ни ка, пре воз, од -
во зи мо не по треб не
ства ри. 063/731-77-
67, 064/280-30-16,
013/236-77-34, 
Вла ди мир. 
(235453)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе, ка ми о ном, рад -
ни ци, по вољ но. Ау то -
пре во зник „Вук”.
064/176-91-85,
063/278-117.
(235354)

ОВЛА ШЋЕ НИ елек -
тро сер вис, по прав ка:
веш-ма ши на, фри жи -
де ра, шпо ре та, бој ле -
ра, пе ћи, елек тро ин -
стла а ци је, од мах.
060/180-02-83,
062/186-48-22.
(235739)

ЛИ МАР СКИ ра до ви,
из ра да и мон та жа,
кро во по кри вач ки ра -
до ви, са на ци је. Нај -
јеф ти ни је. 
064/466-42-14.
(21355639)

ДА ЉИН СКЕ по пра -
вља мо, има мо тип ске
и уни вер зал не да -
љин ске. 
Д. Ту цо ви ћа 28. 
353-463. (235566)

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.
(235521)

РО ЈАЛ МГ: ПВЦ сто -
ла ри ја, ро лет не, ко -
мар ни ци, ве не ци ја -
не ри, све за ве се, тен -
де, хар мо-вра та, ро -
ло-за шти та. 063/816-
20-98, 013/351-498.
(235124)

РА ДИ МО кро во ве,
фа са де, зи да мо ку ће
од те ме ља до кро ва.
064/206-50-91.
www.pangradjevina.rs
(235471)

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. (235469)

ПРЕ ВОЗ: шљун ка, пе -
ска, шу та, др ва, се -
лид бе, ру ше ње обје -
ка та, рад ни ци.
061/639-50-09.
(235631)

МО ЛЕР СКО-ФА СА -
ДЕР СКИ, гип сар ски
ра до ви, по ста вља ње
ла ми на та, ке ра ми ке,
бр зо, ква ли тет но.
061/639-50-09,
062/816-66-78.
(235632)

СТО ЛА РИ ЈА „АЛ -
НИК”, АЛУ и ПВЦ
сто ла ри ја по ме ри,
по нај по вољ ни јим це -
на ма. 063/804-79-52,
063/308-890.
(235636)

МУ ШКА РАЦ, 55 го -
ди на, ма те ри јал но
обез бе ђен же ли да
упо зна же ну или
девoјку до 40 го ди на,
ра ди дру же ња, из ла -
за ка. Зва ти од 21 сат.
013/352-203.
(235588)

ИЗ ДА ЈЕМ, Ко па о ник,
7 да на за че ти ри осо -
бе, 120 евра, ин тер -
нет, IPTV, 20 м од
жи ча ре, Бе ла ре ка.
065/377-86-58.
(235265)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
цен тру Зла ти бо ра.
По вољ но. 
063/709-44-97.
(СМС)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

        У скла ду са чла ном 50. став 1. За ко на о пла ни ра њу и из град њи
(„Сл. гла сник РС” број 72/09, 81/09-ис прав ка, 64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014) и
чла но ви ма 55. и 57. Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из -
ра де до ку ме на та про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња („Сл. гла -
сник РС” бр. 64/2015)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА
Се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ђе вин ске 

и стам бе но-ко му нал не по сло ве у са рад њи 
са Ко ми си јом за пла но ве

ОГЛА ША ВА
ИЗ ЛА ГА ЊЕ НА ЈАВ НИ УВИД

СЛЕ ДЕ ЋЕГ ПЛАН СКОГ ДО КУ МЕН ТА
Из ме не и до пу не Пла на де таљ не ре гу ла ци је 
ком плек са цен трал ног тер ми на ла си сте ма 

про дук то во да Пан че во на под руч ју гра да Пан че ва
        На црт на ве де ног план ског до ку мен та, из ла же се на јав ни увид у
згра ди Град ске упра ве гра да Пан че ва, ул. Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4,
у хо лу на ше стом спра ту, у тра ја њу од 30 да на, по чев од 17. 02. 2017.
го ди не.
        За пру жа ње ин фор ма ци ја у ве зи са на ве де ним план ским до ку -
мен том обра ти ти се Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам -
бе но-ко му нал не по сло ве Град ске упра ве гра да Пан че ва, на тел. 308-
905 и 308-787.
        Пред став ни ци об ра ђи ва ча пла на да ва ће оба ве ште ња ве за но за
план ски до ку мент за вре ме тра ја ња јав ног уви да, сва ког пет ка, у вре -
ме ну од 11 до 12 са ти. За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца под но -
се при мед бе на На црт пла на, за вре ме тра ја ња јав ног уви да, ис кљу чи -
во у пи са ном об ли ку Град ској упра ви гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за
ур ба ни зам, гра ђе ви нс ке и стам бе но-ко му нал не по сло ве, пу тем пи -
сар ни це Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I, бр. 2 - 4,
Пан че во.
        Јав на пре зен та ци ја На цр та из ло же них план ских до ку ме на та би -
ће ор га ни зо ва на да на 28. 02. 2017. го ди не у 12 са ти, у са ли на де ве том
спра ту згра де Град ске упра ве Гра да Пан че ва.
        Јав на сед ни ца Ко ми си је за пла но ве би ће одр жа на 22. 03. 2017.
го ди не, са по чет ком у 13 са ти, у са ли на де ве том спра ту згра де Град -
ске упра ве гра да Пан че ва.
        Уко ли ко до ђе до про ме не ме ста или вре ме на одр жа ва ња јав не
сед ни це Ко ми си је за пла но ве, огла си ће се но ви тер мин и ме сто одр -
жа ва ња сед ни це Ко ми си је.

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 14. 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 под не том зах те ву за од ре ђи ва ње оби ма 

и са др жа ја сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну

сре ди ну

      Но си лац про јек та НИС а.д. Но ви Сад из Но вог Са -

да, ули ца На род ног фрон та бр. 12 под нео је зах тев за

од ре ђи ва ње оби ма и са др жа ја сту ди је о про це ни ути -

ца ја на жи вот ну сре ди ну за ПРО ЈЕ КАТ По стро је ње за

ду бо ку пре ра ду наф те – по стро је ње за од ло же но кок -

со ва ње у кру гу Ра фи не ри је наф те Пан че во, на жи вот -

ну сре ди ну, на к.п. бр. 3568, 3570, 3557, 3547, 3583,

3569, 3582, 3552/1, 3563, 3567, 3566, 3571, 3572, 3558,

3559, 3522, 3548, 3549, 3561/1, 3565 и 3584 КО Вој ло -

ви ца . 

      По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про -

јек та мо гу се до би ти на увид у про сто ри ја ма По кра -

јин ског се кре та ри ја та за ур ба ни зам и за шти ту жи вот -

не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад

(при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39)

      Сви за ин те ре со ва ни, у ро ку од 15 да на од да на об -

ја вљи ва ња овог оба ве ште ња, мо гу до ста ви ти сво је ми -

шље ње у пи са ној фор ми на адре су Се кре та ри ја та.

У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи -

вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС” бр.135/04 и 36/09)

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

ОБА ВЕ ШТА ВА ЈАВ НОСТ

да је но си лац про јек та, „VIP mobile” д. о. о, Бе о град,

Омла дин ских бри га да 21, Но ви Бе о град под нео зах тев

за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну

сре ди ну за пројекaт  РБС „БА1350 01 ПА Пан че во Гор -

ња Ва рош2”, Пан че во, ули ца Јо ве Мак си на бр. 37, Пан -

че во, на ка та стар ској пар це ли бр. 1527 к.о.Пан че во. 

      Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о -

ца про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се кре -

та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не Град ске упра ве

гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 614 у

ро ку од 10 да на од да на об ја вљи ва ња рад ним да ни ма

од 10  до 14 са ти.

       По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве де -

ном ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах те вом.

На осно ву  чла но ва  54. и 98. став 2. Ста ту та гра да

Пан че ва („Слу жбе ни лист гра да Пан че ва” број 25/15-

пре чи шћен текст и 12/16), Од лу ке о бу џе ту гра да

Пан че ва за 2017. го ди ну („Слу жбе ни лист гра да Пан -

че ва” број 37/16) чла на 2. Уред бе о кри те ри ју ми ма,

ме ри ли ма и на чи ну из бо ра про је ка та у кул ту ри ко ји

се фи нан си ра ју и су фи нан си ра ју из бу џе та Ре пу бли ке

Ср би је, ау то ном не по кра ји не од но сно је ди ни ца ли -

кал не са мо у пра ве („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср -

би је” 105/16)  чла на 4. Па ра вил ни ка о на чи ну,   ме ри -

ли ма и кри те ри ју ми ма за из бор про је ка та и про гра ма

у кул ту ри  ко ји се су фи нан си ра ју и фи нан си ра ју из бу -

џе та гра да Пан че ва  („Слу жбе ни лист гра да Пан че ва”

број 3/11 и 1/16), гра до на чел ник Гра да Пан че ва 

рас пи су је

Ј А В Н И  К О Н К У Р С
ЗА СУ/ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ЈЕ КА ТА  У  КУЛ ТУ РИ

ЗА 2017. ГО ДИ НУ

Про јек ти  об у хва та ју кул тур не обла сти:

·      Књи жев ност (ства ра ла штво, пре во ди ла штво)

·      Музика (стваралаштво, продукција,

интерпретација)

·      ли ков не, при ме ње не, ви зу ел не умет но сти, ди зајн

и ар хи тек ту ра

·      филм ска умет но сти оста ло ау дио-ви зу ел но ства -

ра ла штво

·      ма ни фе ста ци је ве за не за филм ску умет ност и

оста ло ау дио-ви зу ел но ства ра ла штво

·      по зо ри шна умет ност (ства ра ла штво, про дук ци ја и

ин тер пре та ци ја)

·      Уметничка игра - класичан балет, народна игра,

савремена игра (стваралаштво, продукција,

интерпретација)

·      оста ла из во ђе ња кул тур них про гра ма и кул тур них

са др жа ја (мју зикл, цир кус, пан то ми ма, улич на умет -

ност и сл.)

·      от кри ва ње, при ку пља ње, ис тра жи ва ње, до ку мен -

то ва ње, про у ча ва ње,  вред но ва ње,  за шти та, очу ва ње,

пред ста вља ње, ин тер пре та ци ја, ко ри шће ње и упра -

вља ње кул тур ним на сле ђем.

      Пра во уче шћа на  Јав ном кон кур су за су/фи нан -

си ра ње про је ка та у обла сти кул ту ре за 2017. го ди ну (у

да љем тек сту: Кон курс), има ју уста но ве, умет нич ка и

дру га удру же ња ре ги стро ва на за оба вља ње де лат но сти

кул ту ре, као и дру ги су бјек ти у кул ту ри, осим уста но -

ва кул ту ре чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, ау то -

ном на по кра ји на или град Пан че во, стим да се про је -

кат ре а ли зу је на те ри то ри ји гра да Пан че ва.

      При ја ва на кон курс, уз пра те ћу до ку мен та ци ју,

под но си се на по себ но по пу ње ном и ове ре ном  обра -

сцу. При ја ва се мо же  до би ти у Се кре та ри ја ту за јав не

слу жбе и со ци јал на пи та ња, II спрат, со ба 204, згра да

Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе тра  I  2 -

4, или пре у зе ти са сај та гра да Пан че ва www.pancevo.rs

      Пред ло зи про је ка та и бу џет про јек та до ста вља ју се

у 2 штам па на при мер ка у Услу жном цен тру Град ске

упра ве гра да Пан че ва  и елек трон ском по штом на е-

email nevenka.kljajic@pancevo.rs. Рок за под но ше ње

при ја ва је 20.03.2017. го ди не.

До дат не ин фор ма ци је се мо гу до би ти на те ле фо не

308-906. 

      Кон такт осо ба: Не вен ка Кља јић.

      На по ме на: Ин струк та жа за за ин те ре со ва не  би ће

ор га ни зо ва на   28. 02. 2017.  до ди не,  у ма лој са ли

зградe Град ске упра ве гра да Пан че ва са по чет ком у 12

са ти.

ТУРИЗАМ

РАЗНО

УСЛУГЕ
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ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу

слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ,

ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да

је уз текст огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са

Законом о оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без

права клијента на надокнаду трошкова.

Пре ми ну ла је на ша дра -

га мај ка, ба ка и пра ба ка

ОЛ ГА 
СТАН ЧЕВ СКИ

1938–2017.
За у век ћеш оста ти у на -
шим ср ци ма.

Тво ји: син ТО МИ СЛАВ
и ћер ка ВЕ СНА 

с по ро ди ца ма

(53/235494)

По след њи по здрав

МИ ЛИ СА ВУ МИ ЛО ВА НО ВИ ЋУ МР КИ ЈУ
од ком ши ја и дру га ра с фуд ба ла: МИ ША, ЋУ НЕ, 

ДРА ГО, КА РИ, КО ЛЕ, ЧО ЧЕ, СЛАВ КО, ДЕ ЈА, МИ КИ,
НЕ ША, БАЋ КО, МИР ЗА, НЕ ЦА и ФИ ЛЕ

(43/235490)

По след њи по здрав дра -

гом ко ле ги и при ја те љу

МР КИ ЈУ
од ЖИ КЕ с по ро ди цом

(45/235467)

Дра ги бра те

МР КИ

Тво је ве ли ко и то пло

ср це и да ље ку ца у сва -

кој на шој су зи и сва ком

дрх та ју што гу ши нам

глас. 

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ји: бра та ДРА ГАН 

и снај ка СТА НОЈ КА

(79/235559)

Дра ги наш

чи ка МР КИ

Во ље ни не уми ру док

жи ве они ко ји их во ле.

Хва ла што си био део

на ших жи во та.

Тво ји: СЛАВ КО и БИ ЉА

с де цом

(80/235589)

Оти шао је наш дра ги чи ка

МР КИ

Чо век уми ре тек ка да га сви за бо ра ве, за то ћеш

ти чи ко жи ве ти још ду го.

Тво ји: СВЕ ТЛА НА, ЂОР ЂЕ, МИ ХАЈ ЛО и ИЛИ ЈА
(81/235559)

Наш во ље ни

МИ ЛИ САВ МИ ЛО ВА НО ВИЋ МР КИ
1957–2017.

Пра зни на... нај го ри осе ћај... кад си не што из гу био, а не мо жеш га

вра ти ти... кад ти не ко не до ста је, а не мо жеш га за гр ли ти... кад

имаш же љу ко ја се не мо же ис пу ни ти...

С љу ба вљу и по што ва њем тво ји: су пру га МИР ЈА НА, син ЖАР КО,

сна ја МА РИ ЈА, ћер ка ДА НИ ЈЕ ЛА, унук СТЕ ФАН 

и уну ка ТЕ О ДО РА

(82/235559)

По след њи по здрав  на -

шем дра гом бра ту

МР КИ ЈУ

Се стре МИ РА и ГО ЦА 

и брат РА ДЕ

с по ро ди ца ма

(83/235559)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту, де ве ру и

стри цу

МР КИ ЈУ

од бра та  РА ДА НА, 

сна је РА ДЕ, бра тан ца

БО БЕ и бра та ни це 

ВИ О ЛЕ ТЕ 

с по ро ди ца ма

(84/235559)

По след њи по здрав дра гом бра ту

МР КИ ЈУ

од се стре ДРА ГИ ЦЕ с по ро ди цом
(85/235559)

По след њи по здрав 

МР КИ ЈУ

од РАЈ КА, 

ТЕ О ДО РЕ и СТЕ ФА НА

(86/2355

По след њи по здрав си -

нов цу

МР КИ ЈУ

од стри ца МИ ЋЕ

(87/235559)

По след њи по здрав бра ту

МР КИ ЈУ

од се стре ЉИ ЉА НЕ, 

зе та ДРА ГИ ШЕ, 

НИ КО ЛЕ и ЈО ВА НА

(88/235559)

По след њи по здрав бра -

ту

МР КИ ЈУ

од се стре МИ ЛЕ СЕ 

с по ро ди цом

(89/235559

По след њи по здрав на шој ма ми

МА РИ ЈИ КУ РУ ЧЕВ
1925–2017.

Сахрана ће бити обављена, 17. фебруара у 14 сати, на
Католичком гробљу.
Веч но за хвал ни БИ ЉА НА и ВЛА ДИ МИР с по ро ди ца ма

(106/235609)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150
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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.

БО ЖАН КА ДИ НИЋ ЖА НА
1938–2017.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(4/235348)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

АЛЕК САН ДРУ
од се стре ЕЛ ЗЕ 

с по ро ди цом

(14/235368)

По след њи по здрав 

ТО МИ СЛА ВУ ИГ ЊА ТО ВИ ЋУ
1949–2017.

За у век не у те шни: су пру га ЉИ ЉА, си но ви ЗО РАН  
и ГО РАН, сна ја ЗО РИ ЦА и уну ке ИВА НА, ВА ЊА 

и АЛЕК САН ДРА
(15/235376)

По след њи по здрав дра гој

ЈО ЛА НИ ГА ВРИ ЛОВ
1932–2017.

од ћер ки с по ро ди ца ма

(17/235380)

По след њи по здрав на -

шој ком ши ни ци

ЉУ БИ ЦИ 

ШЕР БУ ЛИЋ

1926–2017.

од ста на ра згра де у

Осло бо ђе ња 27/к

(29/235432)

По след њи по здрав дра гој ком ши ни ци

БИ ЉА НИ МИ ЈА ТОВ

од ком ши ја из згра де у Љу бо ми ра Ко ва че ви ћа 6

(32/235436)

7. фе бру а ра 2017. пре -

ми ну ла је на ша ми ла

ћер ка

ЉУ БИ ЦА 

МИ ЛУ ТИ НОВ

по сле те шке тро го ди -

шње бо ле сти.

Жи ве ћеш у на ма док

смо и ми жи ви.

Мај ка МИ ЛЕ ВА 

и отац ЖИ ВА

(66/235535

ЉУ БИ ЦА 

МИ ЛУ ТИ НОВ

1964–2017.

На је зе ра два из бај ке

ли че очи мо је мај ке.

Сре ћи це мо ја на па ће на,

му ко мо ја и жа ло сти

мо ја не жна. Бу ди ми до -

бро.

Во ли те тво ја ДИ ЈА НА

(65/235535

По след њи по здрав дра -

гој ку ми

ЉУ БИ ЦИ 
од НА ТА ШЕ 

с по ро ди цом

(67/235535)

По след њи по здрав 

ЉУ БИ ЦИ

од ВА СЕ БЕ ЖУ НА РА

(68/235535)

Ни ка да не ћеш би ти за бо -

ра вље на. Жи ве ћеш веч -

но у на шим ми сли ма.

Брат ЂУ РИ ЦА 

и ОЛИ ВЕ РА

(69/235535)

По след њи по здрав дра -

гој

ЉУ БИ ЦИ

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти. Хва ла ти на свој

тво јој до бро ти.

Тво ји: ВЕ СНА, ЂУ РА 

и ПРЕ ДРАГ

(70/235535)

За у век у ср цу и се ћа њу. Ве -

ли ком при ја те љу, још ве -

ћем чо ве ку. Мир но спа вај.

По ро ди ца 

ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

(71/235535)

По след њи по здрав 

од ДАР КА и ње го ве 

по ро ди це 

БА РАЋ-СТРА И НО ВИЋ

(72/235535)

Би ла си ве ли ки бо рац и

пле ме ни то ср це. За у век

у на шем се ћа њу.

ДРА ГА НА, ЂОР ЂЕ, 

РА ЦА и ЉУ БИ ЦА

(73/235535)

Љу би шка, част је би ла

по зна ва ти те.

ЉИ ЉА из Су то мо ра 

с по ро ди цом

(74/235535)

Ако ти ја ве, умро сам, не ве ру ј, то не умем...

Та ти

РА ДИ ЧИ КО ШУ
1954–2017.

ћер ке ТА ЊА, МА ЈА и ДУ ШИ ЦА с по ро ди ца ма

(98/2355593)

Бра ту

РА ДИ ЧИ КО ШУ
1954–2017.

За у век у ср цу и ду ши.
Се стра РА ДО ВАН КА с по ро ди цом

(99/235543)

По след њи по здрав при -

ја те љу

РА ДИ 

ЧИ КО ШУ

ИВАН и КА ЈА ТО ШИЋ

(100/235593)

По след њи по здрав

СЛО БО ДА НУ

ЦВЕТ КО ВИ ЋУ

од ком ши је СТО ЈА НА,

МИ ЋЕ, РА ДЕ, НЕ МА ЊЕ

и МИ ЛО ША

(75/235537)

По след њи по здрав

РА ДО ВАН КИ

ВУ ЛО ВИЋ

18. IX 1956 – 10. II 2017.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(114/235630)

На шој дра гој и во ље ној мај ци, све кр ви,

ба ки и пра ба ки

ЈУ ЛИ ЈА НИ МИ ЛИ КИЋ
1936 – 7. II 2017.

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.

Твој син ВУ КО МИР с по ро ди цом

(31/235433)

У 76. го ди ни, окру жен па жњом и љу ба вљу,

у свом до му пре ми нуо је

ВО ЈИН ТО МИН
еко но ми ста

Ожа ло шће на по ро ди ца

(8/235538)

ВО ЈИН ТО МИН

По след њи по здрав нај бо љем зе ту

и те чи од по ро ди це ЂУ РИН
(10/235358)

По след њи по здрав на шем во ље ном де ди

ВО ЈИ НУ

Жи ве ћеш за у век у на шем се ћа њу. Не ка те ан ђе -

ли чу ва ју.

Тво ји уну ци: МА КИ, ЈЕ ЦА, НЕ ША и СЕ КА
(9/235358)

По след њи по здрав по што ва ном при ја те љу и та сту

ВО ЈИ НУ ТО МИ НУ

од по ро ди це ЈО ВИ ЧИЋ

(76/235543)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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19. фе бру а ра на вр ша ва

се се дам го ди на

ТИ ХО МИР 

КА ПОР

Не ка те у ти ши ни веч -

ног ми ра пра ти на ша

љу бав ја ча од за бо ра ва.

Су пру га ЗО РА 

с по ро ди цом

(52/235484)

Че тр де се то днев ни по -

мен

МИ ЛО РАД 

СТО ЈА ДИ НО ВИЋ

За у век у на шим ср ци ма. 

Брат ДРА ГАН

с по ро ди цом

(54/235501)

У су бо ту 18. фе бру а ра 2017. на Но вом гро бљу, у 11 са -

ти, да је мо ше сто ме сеч ни по мен на шем дра гом

МИ ЛЕН КУ ПО ЧУ ЧИ
По ро ди ца ПО ЧУ ЧА

(55/235502)

ЈО ВАН ЧЕ 

ЈО ЦИЋ

1991–2017.

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(56/235505

У сре ду, 22. фе бру а ра, у

11 са ти, обе ле жи ће мо

че тр де сет да на од смр ти

МИ ЛЕ ТЕ 

ГУ ЦИ ЈА НА

Ње го ва по ро ди ца

(57/235510)

СТЕ ФА НО ВИЋ

БО ЖИ ДАР                    НЕ ВЕ НА
2002–2017.                                 2007–2017.
С љу ба вљу и ту гом чу ва ју успо ме ну на њих: син 

ЈО ВАН и ћер ка ГО РИ ЦА с по ро ди ца ма
(62/235532)

24. фе бру а ра 2017. обе -
ле жа ва мо че тр де се то -
днев ни по мен на Но вом
гро бљу, у 11 са ти

ВЛА ДИ МИ РУ
РУ ДИН ЦУ

Ни ка да те не ће мо за бо -
ра ви ти.

Су пру га МА РИ ЈА
и ћер ке СНЕ ЖА НА 

и СВЕ ТЛА НА
с по ро ди цом

(64/235535)

14. фе бру а ра на вр ши ла се го ди на од смр ти на ше

дра ге

МИ ЛИ ЦЕ  Ђ. ВУЈ НО ВИЋ
дипл. инж. агро но ми је

рођ. Ми шко вић , 1924, у Бе ше но ву, 
Фру шка Го ра

уче сни ца ан ти фа ши стич ке бор бе у Сре му, удо ва
дипл. инж. агро но ма Ду ша на.
Оста ће нам у веч ном се ћа њу.

Ћер ка ГОР ДА НА ВУЈ НО ВИЋ МА РИ НО 
с по ро ди цом

(78/235557)

ДРА ГИ ЊА 
ВУЧ КО ВИЋ

За у век ћеш би ти у на -
шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(91/235570)

МИ ЛОШ 

КЕЦ МАН КЕ ЛЕ

21. II 2002 – 21. II 2017.

С по но сом те по ми ње -

мо, у ср цу но си мо, с ту -

гом жи ви мо без те бе.

Тво ји: СР ЂАН и СА ЊА 

с по ро ди ца ма

(92/235571)

Се ћа ње на на шу дра гу

ГО СПУ ДОЈ ЧИ НО ВИЋ
рођ. Ву ја но вић

2012–2017.
С љу ба вљу по ро ди ца ВУ ЈА НО ВИЋ

(95/235581)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДО СЛАВ 

СИ МИ ЧИЋ

2000–2017.

С љу ба вљу и ту гом 

ње го ви нај ми ли ји

(96/235581)

У не де љу, 19. фе бру а ра

2017, у До ло ву да је мо

че тр де се то днев ни по -

мен на шем дра гом

ЧА СЛА ВУ 
ЈО ВИ ЋУ

Ми ли наш де ко, увек
ће мо те во ле ти.

Тво је уну ке: ТИ ЈА НА
и ТА МА РА 

и тво ји нај ми ли ји
(97/235586)

ДУ ШАН СЕ КУ ЛО ВИЋ
23. II 2004 – 23. II 2017.

Ту жно и бол но се ћа ње на те бе.
Мај ка ДРА ГИ ЦА, брат МАР КО, сна ја ИВА НА 

и бра тан ци МИ ЛОШ, МИ ЛИ ЦА и МИ ЛЕ НА

(22/235418)

СТЕ ВИЋ

МИ ЛО РАД ПЕР СА 
2004–2017. 2007–2017.

Не до ста је те нам.
Ћер ка ЗЛА ТА и уну ка НА ТА ША

(34/235436)

МИ ЛАН ВУ КАЈ ЛОВ
2007–2017.

Ми ла не, де сет го ди на је про шло, али ту га ни кад.

Тво ја по ро ди ца

(38/235449)

На вр ша ва се де сет го ди на от кад ни је с на ма наш

ДРА ГО ЉУБ ГЛИ ШО ВИЋ
2007–2017.

Го ди не про ла зе, а ту га не.
Тво је: ДУ ДА, АЛЕК САН ДРА и АН ДРЕА

(46/235473)

На вр ша ва се три на ест го ди на и де сет го ди на од смр ти на ших

СТЕ ВИЋ

МИ ЛО РАД ПЕР СА
Оста ће те за у век у на шем се ћа њу.

Сна ја са уну ка ма
(93/235572)

СЕ ЋА ЊЕ

МЛА ЂЕН БОГ ДА НО ВИЋ
23. II 2013 – 23. II 2017.

С љу ба вљу и по но сом чу ва мо успо ме ну на

те бе.

По ро ди ца БОГ ДА НО ВИЋ

(107/235612)

18. фе бру а ра  2017. да је

се че тр де се то днев ни

по мен на шем дра гом

ЉУ БО МИ РУ

НИН КО ВИ ЋУ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(108/235621)

Пре де вет го ди на на пу -

стио нас је наш брат

ДУ ШАН 

КИ РИ ЛОВ

1957–2008.

ДИВ НА и ЈА СМИ НА

(110/235626)

По след њи по здрав те чи

МИ ЛО РА ДУ

од по ро ди це БУ ЛО ВАН

(109/235622)

14. фе бру а ра 2017. на пу стио нас је наш

дра ги су пруг, отац и брат

МИ ЛО РАД ОЊИН
гра ђе вин ски ин же њер 

у пен зи ји

Ожа ло шће ни: су пру га МИР ЈА НА, син

ВЕЉ КО, се стра НА ДА, зет МИ РО СЛАВ 

и оста ла род би на и при ја те љи

(105/235608)

8. фе бру а ра 2017. за у век нас је на пу стио наш во -

ље ни су пруг, отац и де да

ГЛИ ГО РИ ЈЕ ДИ ВАЦ
1942–2017.

Био си наш осло нац и по др шка. За у век ћеш

оста ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га МИ ЛЕ НА, си но ви

ПРЕ ДРАГ и НЕ НАД с по ро ди ца ма
(111/235629)

По след њи по здрав во ље ном су пру гу

ГО ГИ

Про ве ли смо жи вот за јед но. Оти шао си из не на -

да. Ту га и не моћ су за ку ца ли на мо ја вра та. Оста -

је ми са мо да се се ћам и мо лим Бо га да ми по да -

ри сна ге да из др жим.

За у век тво ја МИ ЋА
(112/235629)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

ГЛИ ГО РИ ЈУ

ДИВ ЦУ

По ро ди ца ЖЕ КИЋ

(113/235629)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми ну ла је на ша во ље на мај ка

ВЕ РА ЂОР ЂЕВ
1935–2017.

пре ми ну ла 11. фе бру а ра 2017. го ди не.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Ћер ка ЗЛА ТА и зет ХЕР БЕРТ
(59235528)

Мо јој во ље ној ба ка ни

ВЕ РИ ЂОР ЂЕВ
1935–2017.

Нај те же је очи ма ка да се твог ли ка се те, кад за пла че ду ша као ма ло де те. Још је те же ср цу кад ра на

за бо ли кад не мо гу да те ви дим, а пу но те, пу но во лим.

По след њи по здрав од уну ке БО ЈА НЕ и пра у ну ка ДИ ЈЕ ГА
(60/235528)
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Че тр де се то днев ни по мен

ЉИ ЉА НА 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

Снај ка, ни ка да те не ће -

мо за бо ра ви ти.

Де вер РА ДЕ 

с по ро ди цом

(5/235350)

СЕ ЋА ЊЕ

ГО РАН 

ДЕ СПО ТО ВИЋ

1967–2009–20. II 2017.

Жи ве ћеш за у век у на -

шим ср ци ма.

Тво ја по ро ди ца: 

ИРЕ НА и УГЉЕ ША

(6/235355)

Че тр де се то днев ни по мен

ЉИ ЉИ 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

Се јо, бол за то бом не

пре ста је.

Ту гу је отац РА ДЕН КО,

брат ЗЛАТ КО и сна ја

ВЕ СНА с по ро ди цом

(20/235404)

Че тр де се то днев ни по -

мен во ље ној се стри

ЉИ ЉИ 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

Увек си у мо јим ми сли -

ма. Бол за то бом све је

ве ћа.

Ту гу ју: се стра ВЕ РА 

и зет ИВА с по ро ди цом

(21/235405)

ПРЕ ДРАГ ИЛИЋ ПЕ ДА
2000–2017.

Ду гих се дам на ест го ди на без те бе, али жи виш у

на шим ср ци ма.

Су пру га МИ ЛЕ НА и кћер ка АЛЕК САН ДРА 

с по ро ди цом
(35/235438)

Дра гом

МИ ЛО РА ДУ 

ЈА ЊИ ЋУ

2007–2017.

Про шло је ту жних де сет

го ди на.

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(39/235441)

IN MEMORIAM

ТО МА МИР ЧОВ

2013–2017.

Бес крај но ми не до ста -

јеш...

ЉИ ЉА

(37/235448)

СТЕ ВАН СОМ БО РАЦ

18. фе бру а ра 2017. на вр ша ва се че тр де сет да на от ка да си ме на пу -

стио. Оти шао си ти хо и не при мет но, али ни кад не ћеш из мог жи -

во та.

Тво ја ћер ка МА РИ ЈА НА

(39/235430)

У су бо ту, 18. фе бру а ра 2017, у 11 са ти, одр жа ће -

мо ше сто не дељ ни по мен на шој дра гој

ДУ ШАН КИ ДО ШЕН

Син МОМ ЧИ ЛО и сна ја НА ТА ША
(40/235452)

IN MEMORIAM

МА РИ ЈА                ДРА ГАН

1935–1987. 1961–1997.

За у век жи ви те у на шим ср ци ма.

ЂОР ЂЕ и ЗО РАН с по ро ди цом
(41/235457)

БУ ДИ МИР 

СТА НИ ШИЋ

16. II 2003 – 16. II 2017.

Не до ста јеш!

(44/235466)

ЉИ ЉА ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

Дра га мо ја и во ље на снај ка, про шло је че тр де сет

ту жних да на од на шег ра стан ка.

Твој де вер ЉУ БА, је тр ва ЈО ВАН КА и си но ви ца

СЛА ВИ ЦА с по ро ди цом
(58/235525)

13. фе бру а ра на вр ши ло

се шест го ди на од смр ти

ЉУ БИ ШЕ 

КЕН ДЕ РЕ ШКОГ

Успо ме не и се ћа ња од

за бо ра ва на те бе чу ва

се стра  ЈА СМИ НА

с по ро ди цом

(90/235669)

16. фе бру а ра 2017. на вр ша ва се два де сет го ди на
од смр ти на ше нај во ље ни је и ни кад не пре жа ље -
не ба бе и пра ба бе

ЈЕ ЛЕ НЕ ПО ПЕ СКОВ
рођ. Та сић

1912–1997–2017.
Се ћа ња и успо ме не на те бе не бле де и увек ћеш
би ти у на шим ср ци ма као нај во ље ни ја ба ба.
Хва ла ти веч но за све и мно го нам не до ста јеш,
нај дра жа на ша.

Веч но ожа ло шће ни тво ји нај дра жи: уну ци 
ЗО РАН и ЈУ ГО СЛАВ и пра у ну ка МИ РО СЛА ВА

(101/235597

Се ћа ња тра ју

СТАН КА           ЗВЕ ЗДА      ДРА ГУ ТИН    ИВАН КА 

НИ КО ЛИЋ                         ОГНЕ НОВ СКИ            БО ЖИ НОВ СКИ

10 го ди на                    15 го ди на 12 го ди на 15 го ди на

Син и брат МИР КО с по ро ди цом

(49/235480)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

13. фе бру а ра 2017. на вр ши ло се пет ту жних го -

ди на от ка ко је пре ста ло да ку ца ср це на шег во -

ље ног

БРАН КА СТО ЈИЉ КО ВИ ЋА
1. IX 1946 – 13. II 2012.

Успо ме ну на ње га веч но ће чу ва ти 

ње го ви нај ми ли ји
(50/235481)

18. фе бру а ра, у 11 са ти, да је мо че тр де се то днев -

ни по мен на шој дра гој

ЉИ ЉА НИ ГВО ЗДЕ НО ВИЋ
Са мо ми зна мо ко ли ко ћеш нам не до ста ја ти. У

до ли ни веч ног ми ра не ка те ан ђе ли чу ва ју, а ми

ће мо од за бо ра ва.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг НИ КО ЛА, ћер ка БИ ЉА,

зет БО БАН и твој ЦО ЛЕ
(51/235483)

Че ти ри го ди не от кад не мам мо ју ми лу мај ку и

мог ми лог оца

ЕР ДЕ ЉАН

МА РИ ЈА                 ЈО ВИ ЦА
16. V 1939 – 20. II 2013. 4. III 1933 – 6. VII 2012.
Ва ша љу бав ми је увек да ва ла по др шку, сна гу и
ра дост. Не до ста је те ми пу но у сва ком да ну Ан -
ђе ли мо ји. Се ћа мо Вас се с љу ба вљу.

Ва ша ћер ка ЗО РИ ЦА и зет ДАР КО
(77/235555)

18. фе бру а ра 2017. на вр ша ва се го ди на на шем

ПЕ ТРУ ПЕ ТРО ВИ ЋУ ДЕ ДИ

Не до ста јеш као пр вог да на...

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ји нај ми ли ји
(63/235534)

СЕ ЋА ЊЕ

ДА НИ ЦА 

ЛАЦ КОВ
21. II 1972 – 21. II 2017.

Че тр де сет пет го ди на

ни си с на ма, али си у на -

шим ми сли ма и ср ци ма.

Ћер ка ЗА ГА, зет ТО МА

и се стра МЕ ЛА 

с по ро ди цом

(24/235472)

Про шло је пет го ди на

от кад ни си с на ма

ЗО РАН 

ЦВЕТ КО ВИЋ

ТУМ БА
Не до ста јеш нам пу но. С

по но сом те чу ва мо у на -

шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ја по ро ди ца

(61/235530)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БО МИР 

СА НА ДЕР

Бол у ду ши за из гу бље -

ним бра том за у век оста је.

МИ РО СЛАВ

с по ро ди цом

(94/235578)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БО МИР НЕ ДЕЉ КОВ КАН ДИЋ
17. II 2012 – 17. II 2017.

Ма то ри мој, же лим да нас гле даш, са не ба, и да

бу деш по но сан да нас, баш као што ми че сто гле -

да мо у не бо и по но си мо се то бом. Не до ста јеш до

бо ла.

Во ле те и но се у ср цу тво ји: МА ТО РА ЛО ЛА, 

ДА ДА, ШИ КЕ, АН ДРИ ЈА и АН ЂЕ ЛИ ЈА
(1/234943)

15. фе бру а ра 2017. на вр ша ва се че тр де сет да на от ка ко

ни је с на ма наш дра ги

БРА НИ СЛАВ ПЕ ТРО ВИЋ
Ожа ло шће ни: су пру га СТА НИ СЛА ВА, си но ви 

ВЛА ДИ МИР и СР ЂАН с по ро ди цом

(2/235334)

СЕ ЋА ЊЕ

БРА НИ СЛАВ 

Рад ми ле 

ФОР ГО БА НЕ
20. II 1984 – 20. II 2017.

Био си нам пр ва и нај ве ћа ра дост, оста ла

су се ћа ња и ве чи та ту га.

Мај ка РАД МИ ЛА и отац ДРА ГО МИР

(3/235343)

18. фе бру а ра 2017, у 11

са ти, да ва ће мо че тр де -

се то днев ни по мен

ЈЕ ЛИ ЦИ 

НИ КО ЛИЋ

Ожа ло шће на по ро ди ца

НИ КО ЛИЋ

(7/235356)

БОЛ НО СЕ ЋА ЊЕ
22. фе бру а ра 2017. на вр ша ва ју се две го ди не од
смр ти мог је ди ног си на

ВЕ ЛИ МИ РА БА ЈА ГИ ЋА
Си не ми ли, ка же се вре ме ра не ле чи, ра не бо ле
све ја че и ја че. Не ма да на ка да мај ка не пла че. 
Из гу бих те че до мо је ми ло, две го ди не не са зна -
дох шта је с то бом би ло.
По чи вај у ми ру мој је ди ни си не, не ка те ан ђе ли
чу ва ју.

Тво ја мај ка МИ ЛЕ НА
(11/235365)

По след њи по здрав

ЈЕ ЛИ ЦИ 

НИ КО ЛИЋ
од по ро ди це МИ ТИЋ

(12/235364)

18. фе бру а ра да ва ће мо

че тр де се то днев ни по -

мен на шем во ље ном

БО ГО ЉУ БУ 

ИГ ЊА ТО ВИ ЋУ

1947–2017.

Вре ме про ла зи, ту га и

бол за то бом су све ве ћи.

Тво ја су пру га НА ДА,

ћер ке СВЕ ТЛА НА 

и ЖА КЛИ НА, зет 

ЖЕЉ КО, уну ци 

СТЕ ФАН, ИВАН 

и АЛЕК САН ДАР 

и уну ка НА ТА ША

(13/235367)

пПре две го ди не, 16. фе бру а ра 2015. за у -
век нас је на пу сти ла на ша

ЛИ ДИ ЈА РАН ЧИЋ
дипл. фар ма це ут

1955–2015.

Но си нас вре ме као моћ на ре ка и све је
да ље оба ла на ко јој си ти оста ла.

Про шле је се ни на ша Не ве на про сла ви ла
је свој осам на е сти ро ђен дан и ја сам био
по но сан, али не и пот пу но сре ћан, јер
сре ћа се де ли са вољ ном осо бом, а ти ни -
си би ла по ред ме не.

Твој ЗО ЋА ЗО РАН КО МА ДИ НА
(16/235379)

По мен сна ји

ЈЕ ЛИ ЦИ
од МА ЛИ НЕ, ДЕ ЈА НА 

и де це

(18/235387)

Дра го На до, пре ра но си нас на пу сти ла

Оста ћеш у ле пом се ћа њу ко ле ги ни ца ма из „Пиварe”.

ЈЕЛ КА, ПЕ ТРА, МА ЦА, ЈЕЛ КА, МИ ЛАН КА, РУ ЖА,

ГРА ДА, СЛО БО ДАН КА и МИ РА

(19/235902)

БУ ДИ МИР

ЋУР ЧИЋ

20. фе бру а ра на вр ша ва -

ју се че ти ри го ди не од

смр ти на шег во ље ног

су пру га и оца.

Нај ми ли ји

(23/235411)

21. фе бру а ра 2017. на вр ша ва се че тр де сет да на

од смр ти на ше ма ме

ЈУЛ КЕ БОГ ДА НОВ
рођ. Пе тра шек

1925–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем ћер ке БРАН КА 

и ЉУП КА с по ро ди ца ма
(26/235424)

ЧЕ ДО МАР ЈА НО ВИЋ
21. II 2009 – 21. II 2017.

Чу ва мо те од за бо ра ва.
Су пру га РА ДА, кћи МА РИ ЈА НА и син МИ ШО 

с по ро ди ца ма

(27/235425)

По след њи по здрав

БО ГО ЉУ БУ
од се стре ЈА СМИ НЕ, 

зе та ЖИВ КА и њи хо ве
фа ми ли је

(25/235497)

СЕ ЋА ЊЕ

ГО РАН ЛУ ПИН КА ГО ГА
1970–2009.

Тво ји нај ми ли ји

(28/235429)

СЕ ЋА ЊЕ

ЛА ЗАР ПЛАВ ШИЋ
17. II 2012  – 17. II 2017.

Не до ста јеш нам.
Су пру га ВЕ РА и син ЗО РАН с по ро ди цом

(30/235433)

18. фе бру а ра 2017, у 11 са ти, на гро бљу Ко теж

да ва ће мо де ве то го ди шњи по мен на шем во ље -

ном

ОЛИ ВЕ РУ МЕ СА РО ШУ
1966–2008.

С љу ба вљу за у век у ср цу и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји
(33/235436)

19. фе бру а ра 2017. на -

вр ша ва се шест ме се ци

от ка ко ни је с на ма на ша

во ље на су пру га, мај ка и

ба ка

МИЛ КА 

ПЕ ТРО ВИЋ

1949–2016.

Зна ла си ко ли ко те во -

ли мо, али не знаш ко ли -

ко нам не до ста јеш.

Тво ји: су пруг СРЕЋ КО,

си но ви МИ ЛО РАД 

и НЕ НАД, уну ци 

АН ЂЕ ЛА и ОГ ЊЕН 

и сна ја ИВА НА

(42/235459)

17. фе бру а ра на вр ша ва се ту жних че тр де сет да на од

смр ти сна је

НА ДЕ
Не ка те ан ђе ли чу ва ју. 

Све кр ва МА РИ ЈА и све кар ПЕ РО

(47/235475)

Про шла је ту жна го ди -

на отка ко ни си с на ма

СЛА ВИ ЦА 

МО ЈИН

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(48/235476)

У не де љу, 19. фе бру а ра

2017, у 11.30, на Ста ром

пра во слав ном гро бљу

да ва ће мо че тр де се то -

днев ни по мен дра гој

мај ци

МА РИ ЈИ 

ЋО СИЋ

8. XI 1938 – 10. I 2017.

С ту гом у ср цу твој син

БО БА, уну ка ТЕ О ДО РА,

пра у нук МИ ХАЈ ЛО,

сна ја МИ ЦА и унук

МАК СИМ

(102/235598)

ДОН КА 

АЛЕК СИЋ

Про шло је че тр де сет

да на от кад ни си с на ма.

Чу ва мо те у ср цу.

Су пруг РА ДЕ и син

БРА НИ СЛАВ 

с по ро ди цом

(103/235599)

У су бо ту, 18. фе бру а ра, у 11.30, на Ка то лич ком

гро бљу у Пан че ву одр жа ће мо го ди шњи по мен

на шем во ље ном су пру гу, оцу и бра ту

СЛО БО ДА НУ ЋИР КО ВИ ЋУ ЋИ РИ
1959–2016.

С љу ба вљу, по што ва њем и за хвал но шћу чу ва мо

успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ЈА СМИ НА, ћер ка  

АН ДРИ ЈА НА и брат ЗО РАН
(104/235601)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Ка ко ће вам на пре до ва ти по сло -
ви, за ви си од ва шег лич ног ан га -
жо ва ња. Бу ди те упор ни, јер ваш
вла дар Марс да је вам ве тар у ле -
ђа. Ко ли ко искре но сте се да ва ли
сво ме парт не ру у про те клом пе -
ри о ду, то ли ко мо же те оче ки ва ти
да до би је те. Мо гу ћа пре хла да.

Успе шно ће те ре ши ти све по слов -
не за вр зла ме, об но ви ти не ке ста ре
до го во ре и кре ну ти рас те ре ће ни од
про бле ма у но ве ак ци је. Љу бав ни
жи вот вам је на клац ка ли ци. Ни сте
си гур ни ни у сво ја ни у парт не ро ва
осе ћа ња. Оста ви те од лу ку за ка -
сни је. Опрез у са о бра ћа ју.

Бит но је да не од ла же те ни је дан
про је кат, јер оно што про пу сти те, не -
ће те мо ћи бр зо да на док на ди те. Не -
мој те до но си ти од лу ке на бр зи ну, да
се по сле не би сте ка ја ли. Емо тив ни
жи вот ће вам би ти пун сек су ал ног
на бо ја и стра сти. Сло бод не Шкор пи -
је мо гу оче ки ва ти ле пу аван ту ру.

У на ја ви су по слов ни про бле ми.
Бу ди те му дри и по ку шај те да их
ре ши те без мно го дра ме. Не за до -
вољ ни сте сво јим емо тив ним жи -
во том, али то не зна чи да тре ба да
ср ља те у аван ту ру. Сво је ди ле ме
ре ши те та ко што ће те се оса ми ти
на не ко вре ме. Про ве ри те вид.

Па жљи во ана ли зи рај те сво је по -
слов не пла но ве пре не го што кре -
не те у ре а ли за ци ју, јер вам је мо -
жда не што про ма кло. Парт нер ски
од но си до ла зе у фа зу ве ли ког за -
хла ђе ња. Осо ба о ко јој сло бод ни
Бли зан ци са ња ју ви ше ни је њи хо -
ва. Мо гу ћа ви ру сна ин фек ци ја.

Из бе га вај те да мно го при ча те о
сво јим пла но ви ма и ус пе ће те да
до вр ши те све по слов не про јек те.
Ви ше кон та ка та ће уро ди ти пло -
дом. Ин ту и ци ја вам је из ра же на,
па је ис ко ри сти те. Мо гу ће је по -
знан ство са осо бом из ино стран -
ства. Про блем са жу чи.

Про бле ми су са став ни део жи во та,
али бу ди те упор ни, јер је по ред вас
осо ба ко ја вас ис пу ња ва. На о ру жај -
те се стр пље њем. Ни је по во љан тре -
ну так за ра ди кал не по слов не про ме -
не, али ако ис кр сне мо гућ ност но вог
по сла, до бро се ин фор ми ши те пре
но што до не се те од лу ку.

Пла но ви и по сло ви ко је сте ма -
ло за по ста ви ли по но во ће би ти
ак ту ел ни. Ста ра по слов на по -
знан ства ће вам до не ти по зи тив -
не по ма ке. Бла га на пе тост у ве зи
је са мо ма ње ис ку ше ње. Не сум -
њај те у искре ност парт не ро вих
осе ћа ња. Ди је та!

На ла зи те се у фа зи са мо де -
струк ци је, ма да је си ту а ци ја бо ља
не го што вам се чи ни. У из гле ду је
до бар по сао, па га не мој те про пу -
сти ти са мо за то што вам се не
сви ђа ју са рад ни ци. Кри ти ке парт -
не ра су до бро на мер не, при хва ти -
те их. Про бле ми са сто ма ком.

Сум ње ко је вас мо ре у по гле ду
ва ше по слов не по зи ци је де ли -
мич но су оправ да не. По треб но је
да се кон цен три ше те на до га ђа -
ња око се бе и да усме ри те енер -
ги ју у ре ша ва ње про бле ма. Не
се ки рај те се, по др шка парт не ра
је не се бич на и пот пу на. Умор.

Пе ри од пред ва ма је по во љан
за раш чи шћа ва ње на го ми ла них
оба ве за. Ни ка ко не мој те раз ми -
шља ти о узи ма њу кре ди та, јер
мо гу на ста ти не пла ни ра ни про -
бле ми. Пре ви ше сте на пе ти, а
због то га нај ви ше тр пи парт нер.
Тре ба да се до бро од мо ри те.

Ја ко је бит но да не по ста не те ле -
тар гич ни и не за ин те ре со ва ни за
до га ђа ња око се бе. На ја вљу ју
вам се ве ли ке про ме не у по слу.
По тру ди те се да их спрем но до -
че ка те. Ма ло ће вас по ре ме ти ти
љу бав ни или чак здрав стве ни
про бле ми.

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
4. ја ну а ра: Hannu – Dixiao Zhang и Xialei Mao; 25. ја ну а ра: Ана ста си ју – Алек сан дра Спа сић

и То ма Си мо нет; 26. ја ну а ра: На ђу – Да ни је ла Јо ва нов и Пре драг Џа ку ла; 30. ја ну а ра: Деу

– Је ле на и Де јан Да ни ло вић, На та ли ју – Је ле на Јан ко вић и Не бој ша Ру лић; 31. ја ну а ра: Ми -

ли цу – Ани та и Вла ди слав Пур кар, Ми ну – Сте фа ни ја и Де јан Ве ре шан, Је ле ну – Ана и Ни -

ко ла Ра да но вић; 1. фе бру а ра: Ан ђе лу – Је ле на и Де јан Ја ре дић, Ан ге ли ну – Са ња и Мар ко

Кр не та; 2. фе бру а ра: Да ни цу – Ива на и Олег Ко при ви ца; 3. фе бру а ра: Пе тру – Је ле на и Ни -

ко ла Ма џов ски; 4. фе бру а ра: На ђу – Та ња и Жи во рад Жи ва но вић, Гло риу – Ште фа ниа и

Ђор ђел Ро шу, Јо ва ну – Мир ја на и Ср ђан Јор да но вић; 5. фе бру а ра: Да ни цу – Са ња и Јо ван

Уро шев, Ле ну – Је ле на и Ми лош Ми хај ло вић; 6. фе бру а ра: Ану – Ма ри на и Јан Ми ку лаш. 

До би ли си на
19. ја ну а ра: Јо ва на – Ма ри на Ја ша ре вић и Са ша Но ва ков; 20. ја ну а ра: Те о до ра – Кри сти -

на Га ва и Бо јан Тај дић; 23. ја ну а ра: Лу ку – Са не ла Мар ко вић и Игор Ма рин ко вић, Бо ри са –

Сне жа на и Не над Стан ко вић; 25. ја ну а ра: Ми хај ла – Ма ри ја Жив ко вић и Не ма ња Ђор ђић,

Ав ди ју – Ана Ма ри ја Ве се љи и Ва љон Агу шај; 26. ја ну а ра: Стра хи њу – Љу би ца Ср дић и Кр -

ста Здрав ко вић; 30. ја ну а ра: Лу ку – Ран ка Кр ни ћан и Бо жи дар Ма рин ко вић, Стра хи њу – Јо -

ва на и Алек сан дар Ста нић, Да ни е ла – Ива на и Да ли бор Јо ва но вић; 2. фе бру а ра: Си мо на –

На де жда и Вла ди мир Сла до је вић, Ми њу – Алек сан дра и Си ни ша Ша рац, Да ви да – Кри сти -

на Зла та нов ска и Ре на то Ра ду, Пе тра – Ве сна Јо ва но вић и Де јан Нис тор; 3. фе бру а ра: Вик -

то ра – Са ња и Ја нош Ко лар; 4. фе бру а ра: Јо ва на – Је ле на и Зо ран Ми лић; 5. фе бру а ра:

Иса ка – Ма ри ја и Нан дор Илеш; 6. фе бру а ра: Ла за ра – Алек сан дра и Вла ди мир Стој ко вић. 

ВЕН ЧА НИ

5. фе бру а ра: Ма ри ја Ра ди во је вић и Ђор ђе Ла ко че вић, Је ле на Ми лић и Јак ша Ву јо вић; 9.

фе бру а ра: Зо ри ца То до ро вић и Да вор Ђу ла бић, Ма ри ја По по вић и Ми лош Со ко лов ски,

Сла ђа на Мар ја но вић и Алек сан дар Ба ти нић, Мир ја на Ви до вић и Дра ган Вој нак. 

УМР ЛИ

2. фе бру а ра: Пе ра Ду дић (1941), На де жда Јо ва но вић (1930), Ди ми три је Ћо сић (1935), Ми -

лош Мар ко вић (1986); 3. фе бру а ра: Жи во јин Ко со вац (1951), Је ли ца Ва сић (1931), Љу би ца

Пут ник (1960), Ми хај ло Вук ми ро вић (1940), Ље по са ва Шко ро (1934); 4. фе бру а ра: Ми лан

Не дељ ков (1948), Ма ри ца Ла па да то вић (1940), Би ља на Бо го вић (1947); 5. фе бру а ра: За гор -

ка Но ва ков (1928), Ду шан Пу пин (1927), Сло бо дан Цвет ко вић (1948), Ми ли ца Стој ко вић

(1942), Жи ва По пов (1936), Са ва Ата на ску (1934); 6. фе бру а ра: Ми ро слав Стан ко вић (1944),

Би ља на Ми ја тов (1939), Гво зде ни ја По по вић (1936), Или ја За кић (1937), Дра ган По пов

(1955); 7. фе бру а ра: Мир ја на Па вло вић (1941), Љу би ца Ми лу ти нов (1964), Ју ли ја на Ми ли -

кић (1936), Зо ра Та кач (1939); 8. фе бру а ра: Ана Мо снак (1931), Дра ган Па влов (1959), Гли -

го ри је Ди вац (1942); 9. фе бру а ра: То ми слав Иг ња то вић (1949), Па ло Са дак (1960).

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 – Укр ште ни ца:про гра мер, раз ре ди ти, инок, ирис, бан,

едикт, рц, елас, а, а, спис, ан, на пис, сто, омот, алав, са рад ни ци, Триф -

ко вић. Укр ште ни сло го ви: нео ме тан, окре та ти, ме та ни је, тан ти је ма.

Сти хов ни ана гра ми: (1)кид на пе ри, (2) уни фор ма, (3) сва сти ка.Ис -

пу њаљ ка: ми ро ви на, ле њи ви це, на ста нак, спи ска ти, ре о ста ти, Мо ста -

рац (ко нач но ре ше ње: Ми ле на Спре мо).

ВО ДО РАВ НО: 1. струч њак за ком пју тер ско про гра ми ра ње, 2. учи ни ти ре -

ђим, 3. мо нах, ка лу ђер – де ко ра тив на биљ ка, пе ру ни ка, 4. управ ник ба но ви -

не – вла дар ска на ред ба у ста ром Ри му, 5. ра чун ски цен тар (скр.) – скра ће -

ни ца за грч ку осло бо ди лач ку вој ску у Дру гом свет ском ра ту – пр ви во кал, 6.

озна ка за ам пер – до ку мент, акт – ака де ми ја на у ка (скр.), 7. но вин ски чла -

нак, до пис – нај ма њи тро ци френ број, 8. овој, омо тач – про ждр љив, 9. по -

ма га чи у не ком по слу, 10. срп ски пи сац, ау тор „Из би ра чи це” (Ко ста).

УС ПРАВ НО: 1. са бра ност, при себ ност, 2. рук сак – наш по зо ри шни и филм -

ски ре ди тељ (Зо ран), 3. ало троп ска мо ди фи ка ци ја ки се о ни ка – тро ми, 4. др -

жа вља нин бал кан ске зе мље – нат пис на над гроб ном спо ме ни ку, 5. дру га но -

та му зич ке ска ле – остр во у Ми кро не зи ји – дом кул ту ре (скр.), 6. мар ка

спорт ске опре ме – че шка и сло вач ка афир ма ци ја, 7. јед но чу ло – по реч је, 8.

мо ра лист, ети чар – на ср та ји, на па ди, 9. не ка да шњи но ви нар „Пан чев ца”

(Љу бо мир).
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УКРШТЕНИЦА
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УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. нео су је ћен, не спу тан, 2. вр те -

ти, обр та ти, 3. по бо жан, по ко ран на клон пре ма ви шем по ран -

гу (мн.), 4. на кна да ау то ру из во ђе ног умет нич ког де ла (стр.).
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ИСПУЊАЉКА
Пр ви опис од но си се на ше сто слов не

ре чи ко је упи су је те по чев од си вих по -

ља до кра ја ли ка, а дру ги опис на осмо -

слов не ре чи ко је упи су је те кроз цео

лик. Као ко нач но ре ше ње, у осен че ним

по љи ма до би ће те име и пре зи ме сред -

њег бло ке ра Жен ског од бој ка шког клу -

ба „Ди на мо” Пан че во (на сли ци).

ВО ДО РАВ НО: 1. ја ру га, ја ма, ру па –

пен зи ја, 2. ма ле ора ни це – не рад ни це, 3.

ми ро ва ње, за ста нак, по чи нак – по ста -

нак, 4. зах те ва ти, тра жи ти – улу до по тро ши ти, стра ћи ти, 5. не оти -

ћи – от пор ник ко јим се ре гу ли ше ја чи на или на пон стру је (мн.), 6.

му шка рац по од ма клих го ди на – жи тељ гра да на Не ре тви.

Oтели су мно ге

и мом ци су ро ви,

љу ди ма су та ко

ПРЕ КИ ДА НИ сно ви.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

(2) СЛУ ЖБЕ НА ОДЕ ЋА

(3) ЖЕ НИ НА СЕ СТРА

(1) OTMИЧАРИ

Meдицинска се стра,

то је ја сно сви ма,

MOРA ФИ НУ бе лу

оде ћу да има.

Oд же ни не се стре

сла ђег не ма ро да,

кaжу да je oнa

СТИ СКА ВА при ро да.



Стар че вач ки „Нај леп ши слав -
ски ко лач” одр жан је ше сти
пут у не де љу, 12. фе бру а ра, и
то дру гу го ди ну за ре дом, у ор -
га ни за ци ји Удру же ња же на
„Нео лит”.

Три де се так уче сни ка, дво -
стру ко ви ше не го ла не, на пра -
ви ло је пре леп ам би јент у ви -
ду кре а тив но укра ше них
штан до ва по ста вље них у ве -
ли кој са ли До ма кул ту ре. По -
ред се дам на ест ор га ни за ци ја
ко је оку пља ју при пад ни це
леп шег по ла из окол них ме -
ста, у кон ку рен ци ји су се на -
шли и по је дин ци, као и две
пе ка ре.

Про грам су отво ри ли уче -
ни ци че твр тог раз ре да Основ -
не шко ле „Вук Ст. Ка ра џић”
драм ским ко ма дом под на зи -
вом „Здра ви ца за сла ву”. По -

том су три деч је гру пе КУД-а
„Нео лит” из ве ле фол клор не
ко ре о гра фи је. За то вре ме ве -
ли ки број зна ти жељ ни ка мо -
гао је да де гу сти ра про из во де
ло кал них пче ла ра и ви на ра.

Струч ни жи ри, ко ји су чи -
ни ли по је дан све ште ник, пе -
кар и про свет ни рад ник, оце -
њи вао је из глед узо ра ка, та ко
што је ак це нат ста вљао на
естет ске и вер ске де та ље.

На кон по ду жег ве ћа ња и
ни ма ло ла ког за дат ка про гла -
ше ни су нај бо љи, па је у кон -
ку рен ци ји ко ла ча у до ма ћој

из вед би пр во ме сто осво ји ла
Ро ди ка Ве се ли нов из удру же -
ња „Но во се љан ке/Boboacele”,
а све оста ле на гра де при па ле
су Стар чев ка ма – дру га је би -
ла Зла та Ди мић, a тре ће ме сто
су по де ли ле Та ди ја на Ди мић
и Сла ви ца Чи ка ра. Ка да је реч
о ин ду стриј ски пра вље ним
слав ским ко ла чи ма, по бе ди ла
је пе ка ра из Ба нат ског Кар -
лов ца. Оце њи ван је и из глед
штан до ва, а за нај леп ши је
про гла шен онај ко ји је уре ди -
ло Ма ло Ба ва ни ште, ис пред
Ов че и Гло го ња. Ва жно је ис -
та ћи да су сви узор ци на ме ње -
ни шти ће ни ци ма До ма за де -
цу и омла ди ну „Спо ме нак”.

Ма ни фе ста ци ју су по мо гли
Дом кул ту ре, ме њач ни ца
„Спар та 2015”, „Сун пе трол”,
Ме сна за јед ни ца Стар че во,
Са вез ин ва ли да ра да и дру ги.

Још јед ном је до ка за но –
ова ква оку пља ња су од лич на
зго да да при пад ни це леп шег
по ла из ру рал них сре ди на по -
ка жу шта зна ју и, пре све га, да
се ле по дру же.

Петак, 17. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио
Јордан 

Филиповић

До ло во је од вај ка да би ло згод -
но ме сто за уз гој ви но ве ло зе, а
пре от при ли ке две де це ни је,
сле де ћи но ве трен до ве, та мо -
шњи про из во ђа чи ви на за сно -
ва ли су удру же ње и, ни ма ло
нео че ки ва но, на зва ли га „Све -
ти Три фун”.

Не ду го за тим осми сли ли си
„Ви на ри ја ду”, ко ју су при ре -
ђи ва ли у пр вој по ло ви ни фе -
бру а ра. Ма ни фе ста ци ја је с го -
ди на ма сти ца ла ре но ме и увек
би ла не са мо до бра при ли ка
да до ло вач ки ви на ри по ка жу
шта зна ју већ и да се за слу же -
но опу сте и под ру же уз по не ку
до бру ка пљи цу.

На кон го то во ме сец да на тра ја -
ња де вет на е ста до ло вач ка „Ви -
на ри ја да” за вр ше на је кад и до -
ли ку је – на дан Све тог Три фу -
на, у уто рак, 14. фе бру а ра. Чла -
но ви удру же ња ко је но си име
по ме ну тог за штит ни ка ви но ве
ло зе и ви но гра дар ства при ре -
ди ли су мно го то га – по ред већ
сим бо лич ног оре зи ва ња њи хо -
вог ви но гра да, отва ра ња при -
год не из ло жбе сли ка у шко ли и
уо би ча је ног ре за ња слав ског
ко ла ча, по де ље не су на гра де
вла сни ци ма нај бо ље оце ње ног
бо жан ског нек та ра.

На де вет на е стој „Ви на ри ја ди”
би ло је ве о ма жи во и пре то га –
одр жа но је не ко ли ко про мо ци ја
и де гу ста ци ја, као и пре да ва ња
из обла сти ви но гра дар ства.

Ви но и ја ко ме зе – нај бо љи
ан ти фриз!
Ипак, мо же се ре ћи да је удар -
ни до га ђај би ло оку пља ње у
су бо ту, 11. фе бру а ра, у пре по -
днев ним са ти ма, на пи јач ном
до ло вач ком тр гу. Ни ле де ни
ве тар, ко ји је ре зао као бри тва,
ни је по му тио пре по зна тљи во
ле тар гич ну бо ем ску ат мос фе -
ру, у ко јој је свој ски ужи вао
за ви дан број љу би те ља ква ли -
тет не ка пљи це, а ни гур ма ни
ни су оста ли ус кра ће ни за за -
до во ље ње ис тан ча них чу ла.

ОКОН ЧА НА ДЕ ВЕТ НА Е СТА ДО ЛО ВАЧ КА „ВИ НА РИ ЈА ДА”

ДА НИ УЖИ ВА ЊА У ПИ ЋУ БО ГО ВА

Уме сто цво ко та ња и цуп ка -
ња, мно ги су про тив си бир ске
хлад но ће ра ди је ко ри сти ли
ком би но ва ни „до ло вач ки ан -
ти фриз” са чи њен од вру ће ра -
ки је, цр ве ног ви на и ја ке хра не.
Би ло је ту, за ову зго ду, не из бе -
жног „’ле ба и ма сти по со ље не
але вом па при ком”, а ни је не -
до ста ја ло ни су хо ме сна тих
пре ра ђе ви на – од швар гле и
сла ни не, пре ко шун ке, до ко ба -
си ца, чак и оних пе гла них пи -
рот ских. Ве се ло дру штво ло -
кал них ов ча ра свој штанд је
про ша ра ло ра зним „шпе ци ја -
ма”, док су „До лов ке” по но во
из не ле још јед но вред но обе -
леж је тог се ла – про сла вље не
штру дле, и то од ма ка, ви ша ња,
ора ха, ро га ча...

Бр зо по те зни шпри це ра ши
На кон кра ћег на сту па мла де
пе вач ке гру пе КУД-а „Банaт -
ски вез” по здрав не ре чи из го -
во рио је Бог дан Ан ку цић, а
„Ви на ри ја ду” је зва нич но отво -
рио Зо ран Гр ба, пр ви чо век Се -
кре та ри ја та за по љо при вре ду
Гра да Пан че ва.

У гр че ви тој бор би про тив
про тив ве тра ко ји ле ди крв,
про мр злим жи ла ма од лич но
је ле гао и шпри цер. Над ме та -
ње нај бр жих ис пи ја ча ове на -
да ле ко по пу лар не ме ша ви не
бе лог ви на и ки се ле во де иза -
зва ло је фре не тич но рас по ло -
же ње свих ко ји су се за те кли
на до ло вач ком „пи ја ном” тр гу.

дру гом Жи ван Га ва и Иван
Стан ко вић. На по слет ку, у ве -
ли ком фи на лу пре су ди ло је
ис ку ство: пре ка ље ни шпри це -
раш се дам де сет дво го ди шњи
Јар ко вач ки ни је оста вио ри ва -
лу ни грам шан се.

По том је, у вид но „за гре ја -
ни јој” ат мос фе ри, чла но ви ма
удру же ња по де ље но не ко ли ко

ме том и ка да је реч о де серт -
ним ви ни ма. У тој ка те го ри ји
по бе ди ла је До лов ка Би ља на
Пеј чић с ма ли ном, а са истом
сор том тре ћа је би ла Пан чев ка
Ру жи ца Шмит.

С ве ром у Све тог Три фу на
Ви на ри су про те клу го ди ну
оце ни ли као не баш њи ма на -
кло ње ну. Жи ка Нов ко вић има
је дан ома њи ви но град, а ве ћи -
ну од при лич но ло шег ро да
гро жђа ис ко ри стио је за ра ки -
ју и на пра вио тек из ве сну ко -
ли чи ну ви на од сор те вра нац.

Ла зар Пеј чић је про из вео не -
што ви ше бо жан ског нек та ра,
пре све га од ку пи не, као и шар -
до неа, а би ло је не што фран -
ков ке, сме де рев ке и ау тох то них
до ло вач ких сор ти.

Јо ван Да ни лов по се ду је ви -
но град ве ли чи не око по ла хек -
та ра, ко ји је још увек „млад” за
пре ра ду, а од ста рог за са да на -
пра вио је не што ма ло бе лог и
цр ве ног ви на.

Ла још Шмит, ина че Пан че -
вац, већ де се так го ди на је члан
удру же ња „Све ти Три фун”. У
ме ђу вре ме ну се спри ја те љио с
мно ги ма и за во лео До ло во. За -
јед но с по ро ди цом у Вој ло ви ци,
у ба шти, га ји са мо ку пи ну и ма -
ли ну и од њих пра ви воћ на ви -
на, ма хом за соп стве не по тре бе,
али не што и пре тек не, тек то -
ли ко да не бу де пу ки хо би.

На свој штанд Јо ви ца Или јев -
ски из ја буч ког удру же ња „Грозд”
из нео је углав ном ра ки је и не што
ви на. Ње го ва ку ћа већ бли зу се -
дам де сет го ди на има ви но град, а
по ред де вет сто ста рих чо ко та, он
је за са дио хи ља ду две ста но вих.
До бит ник је вред них на гра да за
вра нац и бе ло ви но.

Све у све му, и ви на ри су не -
ка ко пре жи ве ли ми ну лу го ди -
ну, али чвр сто ве ру ју да ће их
Све ти Три фун већ у на ред ној
не у по ре ди во бо ље са чу ва ти...

Фото: В. Ђурђевић

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.

Чоколадица
Преслатка женкица про-
нађена је у Новом Селу пре
неколико недеља. Била је
промрзла и гладна, али за-
хваљујући несебичним и
хуманим суграђанима ус-
пела је да стане на ноге и
да се веома брзо опорави.

Након тога је стерили-
сана и потом привремено
збринута, али би било нај-
боље да се што пре скући.

Ниска је растом, стара око годину дана и изузетно мирна
и привржена. Сви заинтересовани могу се јавити на телефон
060/513-72-00.

Теслаши
Четворочлана банда уни-
штитеља ситних гранула,
старих око два месеца, тра-
жи власнике у што краћем
року. Оштенила их је бри-
жна мајка на скривеном ме-
сту овог дела града и она ће,
након њиховог удомљава-
ња, бити стерилисана.

Све ове куце биће онижег раста, а када за то дође време,
чека их бесплатна стерилизација. Контакт-телефон је
064/276-04-84.

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

„НАЈ ЛЕП ШИ СЛАВ СКИ КО ЛАЧ” У СТАР ЧЕ ВУ

Но во се љан ке од не ле по бе ду

Так ми ча ри су се у по те за њу
ча ше огле да ли у ду е ли ма, та ко
што би онај ко ји би на знак су -
ди је бр же из гу тао за да ту те ку -
ћи ну, про ла зио у сле де ћи
круг.

Би ло је ве о ма уз бу дљи во,
мно ги ма је од сил не же ље за
по бе дом ве ли ки део са др жа ја
за вр шио у не дри ма, а стра -
стве ни на ви ја чи су до ба ци ва -
ли „умо тво ри не” као што су
„овај опа сно гу та” или „брз је
ко зми ја”. На кон ели ми на тор -
них ме че ва у нај у жем кру гу
на шло се че тво ро на ју тре ни -
ра ни јих – у пр вом по лу фи на лу
ча ше су укр сти ли Пе тар Јар -
ко вач ки и Зол тан Шор бан, а у

сто ти на сад ни ца ло зе. Је ди но
што су мо ра ли да при ка жу,
би ла су еле мен тар на зна ња из
ви но гра дар ства, а сва ко је до -
био по пет ко ма да.

По тра ди ци ји, ви на ри и њи -
хо ви го сти об и шли су вин ски
по друм удру же ња у ку ћи Ђор -
ђа Ста ји ћа, а уве че је струч ни
жи ри обе ло да нио име на по -
бед ни ка.

Ме ђу мно го број ним узор ци -
ма на гра ђе ни су и не ки Пан -
чев ци: Иван Ла лић је са сво јим
ка бер не ом за у зео тре ће ме сто
у кон ку рен ци ји цр ве них ви на,
а ро зе ви на ри је „Фи ли пов ски”
био је дру ги. Исти успех ова ја -
буч ка ку ћа по но ви ла је с бер -



Бе о град ски Ко шут њак био је
пе де се ти пут до ма ћин ме ђу на -
род ног тр кач ког так ми че ња
по зна тог под на зи вом „Бе ли
крос”. Ово по пу лар но и ја ко
атлет ско над ме та ње одр жа но
је у не де љу, 12. фе бру а ра, на
атлет ском ста ди о ну у на шем
глав ном гра ду, али и на отво -
ре ним те ре ни ма За во да за
спо рт и ме ди ци ну спо р та Ре -
пу бли ке Ср би је. Све је би ло у
скла ду с пра ви ли ма Атлет ског
са ве за Ср би је и Европ ске
атлет ске асо ци ја ци је.

Тр ку пи о нир ки, на тем пе -
ра ту ри ис под ну ле, пра ће ну

ко ша вом, на не рав ној и те -
шкој ста зи ду жи не 1.000 ме -
та ра, уче ни ца ОШ „Ђу ра Јак -
шић” из на шег гра да Ана Дра -
го је вић кру ни са ла је брон за -
ном ме да љом, и то у кон ку -
рен ци ји с го ди ну да на ста ри -
јим ри вал ка ма.

Као че твр та, ме ђу шест на -
гра ђе них, би 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. Ме да ље и при зна ња
нај у спе шни јим так ми ча ри -
ма уру чио је ге не рал ни се -
кре тар АСС-а Сло бо дан
Бран ко вић.

У Бе чу је про шлог ви кен да
одр жан ве ли ки ме ђу на род ни
ми тинг, а ме ђу број ним вр -
хун ским атле ти ча ри ма из це -
ле Евро пе на шла се и Зо ра на
Бар јак та ро вић, члан АК-а
Ди на мо.

Она се над ме та ла у ква ли -
фи ка ци ја ма на 60 м и без ве -
ли ких про бле ма пла си ра ла се
у да ље так ми че ње, у бор бу за
од лич ја. У фи на лу је по ме ну -
ту дис тан цу ис тр ча ла у вре ме -
ну од 7,64 се кун де, што је би -
ло до вољ но за че твр то ме сто.

Зо ра на ће већ сле де ћег ви -
кен да на сту пи ти на ја ком ме -
ђу на род ном ми тин гу у Бе о -
гра ду под на зи вом „Ср би ја
опен”, на ко јем ће кон ку рен -
ци ја та ко ђе би ти же сто ка.
По том сле ди још јед но ве ли -
ко так ми че ње – се ни ор ска
„Бал ка ни ја да”, ко ја ће би ти
одр жа на у бе о град ској „Аре -
ни”, као увер ти ра за Европ -
ско пр вен ство.

У исто вре ме у на шем глав -
ном гра ду одр жа ни су др жав -
ни шам пи о на ти за мла ђе и
ста ри је пи о ни ре. Да Ди на мо
не тре ба да бри не о на след -
ни ци ма са да шњих ре пре зен -
та ти ва ца, по ка за ли су број ни

успе шни на сту пи мла дих
атле ти ча ра, ко ји су до стој но
ре пре зен то ва ли свој клуб и
град Пан че во. Мно го лич них
ре кор да, али пре све га за ла -
га ње на са мом так ми че њу,
пра ви су по ка за те љи ра да у
атлет ској шко ли Ди на ма.

Злат ну ме да љу и ти ту лу
пр ва ка Ср би је на 800 м осво -
јио је Стра хи ња Стев шић. Од
са мог по чет ка тр ке кре нуо је
на пред и до кра ја је био убе -
дљи во нај бо љи. Ње го ва по бе -
да ни у јед ном де лу тр ке ни је
до ла зи ла у пи та ње. Од лич је
сре бр ног сја ја за слу жи ла је
Ма ри ја Мр ке ла, ко ја је у тр ци
на 600 м нај вред ни ји тро феј
из гу би ла у са мом ци љу. По -
пра ви ла је свој лич ни ре корд
за осам се кун ди, тр ча ла је
хра бро и од ва жно, али је
ипак не ис ку ство би ло про тив
ње. Ако се зна да је она го ди -
ну да на мла ђа од сво јих ри -
вал ки, овај њен успех још ви -
ше до би ја на зна ча ју.

Стра хи ња и Ма ри ја су тре -
нут но нај пер спек тив ни ји мла -
ди атле ти ча ри у Пан че ву.
Шко ла АК-а Ди на мо на ста -
вља да „про из во ди” ре пре зен -
та тив це...

СПОРТ
Петак, 17. фебруар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Од бој ка ши це Ди на ма
на ред ног ви кен да на
фи нал ном тур ни ру
Ку па Ср би је

Бо рац ни же по бе де

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 Су пер ли ги за од бој ка ши це.
По сле ду е ла са шам пи о ном
пред пан че вач ким „ла ви ца ма”
био је на из глед не што лак ши
за да так и мег дан с по след ње -
пла си ра ним Је дин ством из
Ужи ца. Око 300 гле да ла ца у
Ха ли спор то ва на Стре ли шту
ви де ло је утак ми цу с мно го
гре ша ка на обе стра не, али нај -
ва жни је је да је тим из на шег
гра да оства рио и де ве ту по бе ду
у елит ном ка ра ва ну: Ди на мо –
Је дин ство 3:1, по се то ви ма:
25:14, 25:21, 24:26 и 25:21.

Као рет ко ка да у овом шам -
пи о на ту, па и ра ни јих се зо на,
од бој ка ши це Ди на ма су у је -
дан меч ушле као ап со лут ни
фа во ри ти, и то у утак ми цу ко -
ја им је слу жи ла и као ге не рал -
на про ба пред њи хо во нај зна -
чај ни је над ме та ње у ка ри је ра -
ма, ко је им пред сто ји на ред ног
ви кен да – фи нал ни тур нир Ку -
па Ср би је у Ста рој Па зо ви.

Пан чев ке су од лич но за по -
че ле меч. По сле па у зе од не ко -

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ АК-а ДИ НА МО

РА СТУ НО ВИ ШАМ ПИ О НИ

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ДЕ ВЕ ТИ ТРИ ЈУМФ „ЛА ВИ ЦА”

Фуд ба ле ри пан че вач ког срп -
ско ли га ша Же ле зни ча ра уве -
ли ко се при пре ма ју за ис ку -
ше ња у про лећ ном де лу шам -
пи о на та. Мом ци вред но ра де
под ко ман дом ше фа струч ног
шта ба Не на да Стој чи ћа, а са да
је ред до шао и на игра ње кон -
трол них утак ми ца.

Од по чет ка при пре ма по пу -
лар на „ди зел ка” је од ме ри ла
сна гу с три про тив ни ка, па иа -
ко је ре зул тат у дру гом пла ну,
све на ви ја че овог спорт ског
ко лек ти ва мо же да ра ду је све
ве ћа ефи ка сност игра ча.

У пр вом при ја тељ ском ме чу
Же ле зни чар је играо без го ло -
ва про тив Бор ца из Вла ди ми -
ра ца, по том је савлaдао Про -
ле тер из Вра но ва са 2:1, а про -
шлог ви кен да, та ко ђе на те ре -
ну с ве штач ком тра вом по ред
Ха ле спор то ва на Стре ли шту,
Жељ ко Стај чић и ње го ви дру -
го ви са вла да ли су Рад нич ки
из Ба ран де са 6:1. Ка пи тен је
по сти гао хет-трик, Ко ва че вић
је био пре ци зан два пу та, а у

ли сту стре ла ца упи сао се и
Виг ње вић.

Же ле зни чар је играо у са ста -
ву: Ка та нић, Но ва ков, Те ки ја -
шки, Не ду чић, Трип ко вић, Ја -
ни ћи је вић, Јо ва но вић, Си мо -
но вић, Ко ва че вић, Ша ли пу ро -
вић и Стај чић, а при ли ку су до -
би ли и: Јев тић, Ру ња јић, Виг -
ње вић, Сав ков, Спа сков ски,

Ми хај ло вић, Ко вач, Дроб њак,
Ко со вић и Ва ра гић.

То ком зим ског пре ла зног
ро ка клуб из на ше га гра да до -
вео је и не ко ли ко вред них по -
ја ча ња, па су та ко дрес Же ле -
зни ча ра за ду жи ли и Не ду чић,
ко ји је до шао из Ди на ма 1945,
до ско ра шњи играч Вр шца –
Виг ње вић, по врат ник с Мал те

– Ја ни ћи је вић, бив ши фуд ба -
лер Со по та – Ко со вић и до ју -
че ра шњи играч ни шког Рад -
нич ког – Цвет ко вић.

– За до во љан сам за ла га њем
игра ча и њи хо вим од но сом
пре ма тре нин гу и утак ми ца ма.
Нај те жи део при пре ма је за на -
ма, али по треб но нам је још
вре ме на да се све коц ки це у ти -
му сло же. До по чет ка про лећ -
ног де ла пр вен ства у Срп ској
ли ги гру па „Вој во ди на” од и гра -
ће мо још не ко ли ко кон трол них
ме че ва. Оп ти ми ста сам, ве ру -
јем у мом ке и оче ку јем успе -
шну се зо ну – ре као је тре нер
Же ле зни ча ра Не над Стој чић.

У сре ду, 15. фе бру а ра, Пан -
чев ци су го сто ва ли у Гра ча ни -
ци (у сле де ћем бро ју „Пан чев -
ца” чи тај те оп шир ну ре пор та -
жу с Ко со ва и Ме то хи је), а већ
у су бо ту, 18. фе бру а ра, има ће
но ву про ве ру пред сво јим на -
ви ја чи ма. Од 14 са ти, на те ре -
ну крај Ха ле спор то ва, Же ле -
зни чар ће уго сти ти Вр шац ју -
нај тед.

С ПРИ ПРЕ МА ФУД БА ЛЕ РА ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧА РА

„ДИ ЗЕЛ КА” У ПУ НОМ ПО ГО НУ

по е на „ви шка” (10:12), а по том
је на ста ви ло да игра до бро и да
ко ри сти гре шке до ма ће еки пе.
Ипак, до ма ће игра чи це ус пе ле
су да се не ка ко из ву ку из те -
шке си ту а ци је, да из јед на че и
чак да до ђу до меч-лоп те
(24:23), али ни су има ле до вољ -
но кон цен тра ци је за за вр шни
уда рац, па су Ужи чан ке, ко је је
пред во ди ла Мир ја на Ко мле -
но вић, та ко ђе не ка да шња
игра чи ца Ди на ма, сма њи ле на
2:1 и вра ти ле се у утак ми цу.

Иа ко је че твр ти сет оби ло -
вао гре шка ма на обе стра не
мре же, „ла ви це” су смо гле
сна гу да по ка жу да су у овом
тре нут ку ипак бо љи тим од Је -
дин ства, па су сти гле до за слу -
же не по бе де и сва три бо да.

– Увек ми је дра го ка да сам у
Пан че ву, јер ми је рад у Ди на му
остао у ле пом се ћа њу, а ми слим
да сам и ја оста вио не ки траг у
овом клу бу. Имам мно го дру га -
ра ов де и за и ста се ле по осе ћам.
Што се ти че утак ми це, по ку ша -
ли смо крат ким сер ви си ма да
по ре ме ти мо ри там до ма ћи на.
Ми слим да смо се у со лид ном
све тлу пред ста ви ли пу бли ци
упр кос по ра зу – ис та као је тре -
нер Је дин ства Дра го љуб Ја нић.

Ужи чан ке су се го то во већ
опро сти ле од су пер ли га шког
дру штва, а пред Ди на мом су
мно ге ва жне утак ми це.

– Нај ва жни је је да смо по бе -
ди ли и да се ни ко ни је по вре -
дио. Де вој ке ни су има ле аде -
ква тан при ступ ме чу. Њи хо ва
раз ми шља ња су већ би ла на
фи нал ном тур ни ру Ку па Ср -
би је. То сва ка ко да ни је до бро,
али до не кле мо гу и да их раз -
у мем, јер су оне пр ви пут у си -
ту а ци ји да игра ју та ко ве ли ке
утак ми це. Бо до ви се пи шу, то

је нај ва жни је, а ми ће мо кроз
на ред не тре нин ге по ку ша ти
да се што бо ље при пре ми мо за
ис ку ше ња ко ја су пред на ма –
ре као је тре нер Ди на ма Алек -
сан дар Вла ди са вљев.

Фи нал ни тур нир Ку па Ср би -
је би ће на про гра му 18. и 19.
фе бру а ра у Ста рој Па зо ви. У су -
бо ту од 18 са ти игра ју до ма ће
Је дин ство и Ви зу ра, а у 20.30
са ста ју се Ди на мо и Спар так из
Су бо ти це. По бед ни ци тих ду е -
ла бо ри ће се у не де љу за тро феј
на ме њен по бед ни ку нај ма сов -
ни јег так ми че ња.

Од бој ка ши Бор ца на ста ви ли
су да ни жу по бе де у Пр вој ли ги.
Они су про шлог ви кен да у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту у 14. ко -
лу са вла да ли ВА-014 с 3:0, по
се то ви ма: 25:21, 25:19 и 25:15.

По ста њу на та бе ли, тре ба ло
је да то бу де дер би ко ла, али
Да вор Ми ло ше вић и ње го ви
са и гра чи ни јед ног мо мен та
ни су ри ва лу да ли ни грам на де
да мо же из бо ри ти по вољ ни ји
ис ход. Пред во ђен Бо ја ном По -
зни ћем и Сте фа ном Вла ди са -
вље вим, Бо рац је оства рио и
де се ти три јумф у шам пи о на ту,
па је та ко на ста вио по те ру за
во де ћим тан де мом – Мла дим
рад ни ком из По жа рев ца и
Спар та ком из Су бо ти це.

– Мом ци су игра ли ве о ма
до бро с ква ли тет ном еки пом
из Ва ље ва и че сти там им на то -
ме. Пред на ма су две не што
лак ше утак ми це, а по том сле -
ди меч с ли де ром. По ку ша ће -
мо да се уи гра мо што бо ље и да
спрем но до че ка мо нај ве ћа ис -
ку ше ња – ре као је тре нер Бор -
ца Ду шан Јо вић.

На ред ног ви кен да Стар чев -
ци пу ту ју у Ја го ди ну на мег дан
са исто и ме ним ри ва лом.

Пан чев ке су и у дру гом се ту
ла ко сти гле до пред но сти, јер
су број не гре шке од бој ка ши ца
Је дин ства ла ко пре тва ра ле у
по е не. Сер вис и блок би ли су
ја ко оруж је „ла ви ца”, па је Ди -
на мо већ на тех нич ки тајм-аут
оти шао са осет ном пред но шћу
(12:6). У тим мо мен ти ма су со -
лид но игра ле и Ка та ри на Си -
мић и Ти ја на Стој ко вић, али и
Алек сан дра Вла ди са вљев, ли -
бе ро до ма ћег ти ма. Ди на мо је
вр ло бр зо сти гао и до вођ ства
од 21:14, а ка да се оче ки вао
крај се та, усле ди ли су пад кон -
цен тра ци је и број не гре шке.

БЕ ЛИ КРОС, ПЕ ДЕ СЕ ТИ ПУТ

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ ПАН ЧЕВ КИ

ли ко утак ми ца у тим се вра ти -
ла и Ни ко ли на Ашће рић,
сред њи бло кер, па је Ди на мо у
тре нут но нај ја чем са ста ву кре -
нуо на ри ва ла. Ужи чан ке, ко је
пред во ди Дра го љуб Ја нић, не -
ка да шњи тре нер мла ђих ка те -
го ри ја у Ди на му, ус пе ле су да
па ри ра ју са мо у по чет ку се та,
до ре зул та та 7:7, а он да су Је -
ле на Ме да ре вић, Је ле на Ла -
зић, Ни на Ко цић и Ни ко ли на
Ашће рић пре у зе ле утак ми цу у
сво је ру ке и ру тин ски до ве ле
свој тим до убе дљи вих 25:14 и
вођ ства од 1:0.

Тре нер Вла ди са вљев је при ре -
зул та ту 23:18 био при ну ђен да
за тра жи пр ви тајм-аут на утак -
ми ци, ка ко би де вој ка ма ука -
зао на мно го број не гре шке.
Ми ни-од мор је уро дио пло -
дом, па је Ди на мо са 25:21 до -
шао у вођ ство од 2:0.

„Ла ви це” су фан та стич но за -
по че ле тре ћи сет. По ве ле су са
7:1 и ка да су сви у ха ли на
Стре ли шту по ми сли ли да ће
уско ро усле ди ти крај утак ми -
це, до го дио се ве ли ки пре о -
крет. Већ на „од мор за ре кла -
ме” Је дин ство је оти шло са два
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ЈУГОВИЋ

субота, 19 сати

Одбојка

ПРВА ЛИГА

Јагодина: ЈАГОДИНА–БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ВОЛЕЈСТАР

недеља, 19 сати

Кошарка

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Житиште: СВ. ЂОРЂЕ – КРИС КРОС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО

Шимановци: ПИНК–БНС

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО – ЈЕДИНСТВО (У) 3:1

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ – ВА 014 3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Футог: ФУТОГ – ОДБОЈКА 013 1:3

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО 28:29

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ниш: КОНСТАНТИН–ТАМИШ 54:79

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – Н. ПАЗОВА 87:84

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ПИНК 108:48

Шимановци: ШИМАНОВЦИ–ЈЕДИНСТВО 62:77
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Wurzburg

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Да5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Ба ру џић стре лац за
по бе ду у по след њем
ми ну ту

Пре су ди ла ду жа клу па

На ста вље на је пр вен стве -
на тр ка за бо до ве и у
ру ко мет ној Су пер -
ли ги. Про шлог ви -
кен да на про гра му
је би ло ше сна е сто
ко ло, а у пр вој рун -
ди по сле зим ске па -
у зе ру ко ме та ши Ди -
на ма би ли су на ве ли -
ком ис ку ше њу. Мом ци
ко је пред во ди тре нер
Иван Пет ко вић го сто ва -
ли су у Бе о гра ду, где су
од ме ри ли сна гу с Пар ти -
за ном. Као што се и оче ки -
ва ло, био је то пра ви дер би,
пр шта ло је на све стра не,
игра ло се бор бе но, ди на мич -
но, бес по штед но... Око 800
љу би те ља игре с ле пљи вом
лоп том ужи ва ло је у од лич ној
ру ко мет ној пред ста ви, у ко јој
је бо до ве осво јио ипак бо љи и
ква ли тет ни ји тим: Пар ти зан –
Ди на мо 28:29 (16:15).

Млад али ве о ма та лен то ван
и бор бен тим Пар ти за на, ко ји
пред во ди ис ку сни Не над Мак -
сић, још јед ном је по ка зао да
је пред њим ле па бу дућ ност.
„Цр но-бе ли” су се од лич но су -
прот ста вља ли ри ва лу из Пан -
че ва у пр вом по лу вре ме ну,
што по ка зу је и ре зул тат по сле
пр вих три де сет ми ну та игре.

По чет ком дру гог по лу вре -
ме на до ма ћи су има ли и три
го ла пред но сти, али Ди на мо
се ни је упла шио. Бран ко Ра да -
но вић и ње го ви са и гра чи за и -

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ДИ НА МО (ОПЕТ) СРУ ШИО ПАР ТИ ЗАНЗЛАТ НЕ МИ ЛИ ЦА 
И АН ДРЕА

Ме ђу на род ни џу до-тур нир под
на зи вом „Те ме рин 2017” одр -
жан је 11. и 12. фе бру а ра у том
гра ду. Уче ство ва ло је око 850
так ми ча ра из 66 клу бо ва из:
БиХ, Бу гар ске, Хр ват ске, Ру му -
ни је и Ср би је. У та ко ја кој кон -
ку рен ци ји ЏК Ди на мо се пред -
ста вио са 23 так ми ча ра. Бор ци
из на шег гра да осво ји ли су де -
вет ме да ља, а Ми ли ца Се ку ло -
вић и Ан дреа Сто ја ди нов про -
гла ше не су за нај бо љу пи о нир ку
од но сно нај у спе шни ју ка дет ки -
њу на тур ни ру. Еки пу је пред во -
дио тре нер Љу бо мир Ста ни шић,

а су ди ли су Ми лен ко Крај но -
вић и Пе тар Или јин.

Да кле, нај вред ни је тро фе је
у сво јим ка те го ри ја ма за ра ди -
ле су Ми ли ца Се ку ло вић и Ан -
дреа Сто ја ди нов. Сре бром су
се оки ти ли Вук Ни ко лић, Ду -
шан Стан ко вић и Ми ле на Се -
ку ло вић, а брон за на од лич ја
су за слу жи ли Урош Ђу ри шић,
Ан дри ја на Кр те нић, Ма те ја
Сто ја нов ски и Вук Ва сић.

ТРО ФЕ ЈИ 
ИЗ АРАН ЂЕ ЛОВ ЦА

Ква ли те тан ме ђу на род ни ка -
ра те тур нир под на зи вом „Сре -
те ње 2017” одр жан је про шлог
ви кен да у Аран ђе лов цу. На
том над ме та њу је уче ство ва ло
око 500 ка ра тист ки ња и ка ра -
ти ста из 40 клу бо ва из Ср би је
и зе ма ља у окру же њу, а ме ђу
њи ма и де вет бо ра ца КК-а
Мла дост из на ше га гра да, ко је
је пред во дио тре нер Ти хо мир
Ма ки тан.

Нај у спе шни ји су би ли ју ни -
ор Ср ђан Јо кић у бор ба ма и
на да Ма ја Жу нић у ка та ма,
ко ји су осво ји ли злат не ме да -
ље. Сре бр на од лич ја су за ра -
ди ли се ни о ри Ми лош Ма ки -
тан и Лу ка Ста ној ко вић у бор -
ба ма, као и Та ра Ђур ђе вић у
ка та ма. Брон зе су за слу жи ли
Јо ва на Но ва ков и Ми хај ло
Пан те лић у бор ба ма, као и
Дра га на Ма цу ра, Лу ка Ста ној -
ко вић и Ми ља на Ро ма нов у
ка та ма.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

МИ ЛИ ЦА КО ЈИЋ

ПРЕД СЕД НИ ЦА
У ве ли кој са ли Спорт ског са -
ве за Пан че ва 31. ја ну а ра је
одр жа на ван ред на из бор на
скуп шти на Атлет ског клу ба
Та миш, на ко јој је иза бра но
но во ру ко вод ство.

Јед но гла сном од лу ком де -
ле га та за но вог пред сед ни ка је
иза бра на Ми ли ца Ко јић, члан
клу ба од ње го вог осни ва ња.
Но ви пот пред сед ник је Са ша
Ва си ље вић, а Управ ни од бор
чи не и Иван Нер ти ца, Зо ри ца
Јан ко вић и Ми шо Мар ко вић.
На ме сто ге не рал ног се кре та -
ра по ста вљен је Алек сан дар
Бо шко вић.

Скуп шти на је усво ји ла и низ
про ме на у Ста ту ту, ко је су уса -
гла ше не с но вим За ко ном о
спор ту.

гра ли су чвр шће у од бра ни,
по че ли су да по ве зу ју сво је ре -
до ве, да из ак ци је у ак ци ју, из
на па да у на пад, по ста ју све си -
гур ни ји, пре ци зни ји, бо љи и –
над моћ ни ји.

Тре нер Пет ко вић је „ме шао
кар те”, ком би но вао тим,
ме њао игра че, тра -

жиодо бит ну ком -
би на ци ју... Као
и то ком це ле
утак ми це, не -
из ве сно и за -

ни мљи во би ло
је и у фи ни шу. У
55. ми ну ту на
се ма фо -

ру дво ра -
не на Ба њи ци ста јао
је ре зул тат 28:28.
Про шло је не ко ли ко
на па да на обе стра не,
али мре же ри ва ла су
ми ро ва ле... Вре ме је
про ла зи ло, не из ве сност
је до сти за ла тач ку уси ја -
ња, на пе тост је би ла на вр -
хун цу... А он да, у по след -
њем ми ну ту утак ми це, на
ра дост мно го број них на ви ја -
ча Ди на ма ко ји су пра ти ли
овај ду ел, Ми лош Ба ру џић,
ле во кри ло „жу то-цр них”, по -
бед нич ким по гот ком кру ни -
сао је ина че сјај но из да ње. Гол
за по бе ду, за но ва два бо да, за
на ста вак јед не ле пе спорт ске
при че...

– Као што сам и на ја вљи вао
пре по чет ка утак ми це, би ло је

те шко свих ше зде сет ми ну та.
Без ика кве ди ле ме, овог пу та
су пре су ди ли на ша ду жа клу па
и ве ћи број ква ли тет них игра -
ча у ро та ци ји. У при лог овој
тврд њи иде и по да так да је
сва ки мој играч ко ји се на шао
на те ре ну по сти гао гол, а на
овој утак ми ци је, од њих ше -
сна ест, че тр на ест ру ко ме та ша

би ло на пар ке ту. Сви мом ци

за слу жу ју по хва ле за осво је не
бо до ве, за до во љан сам у пот -
пу но сти, а мо жда су за ни јан су
од ско чи ли Ми лош Ба ру џић,
Иван Дис тол и Јо ван Сто ја но -
вић – ана ли зи рао је дер би тре -
нер Ди на ма Иван Пет ко вић.

Нај е фи ка сни ји у ре до ви ма
еки пе из на шег гра да би ли су
Иван Дис тол и Ми лош Ба ру -
џић, ко ји су по пет пу та са вла -
да ли гол ма на Пар ти за на. Са
по че ти ри по гот ка, сјај ни су
би ли и Пе тар Жу јо вић и Ми -
љан Бу њев че вић, као и Ср ђан

и Па вле Бан ду ка, ко ји су
по три пу та би ли

пре ци зни. 

Јо ван Сто ја но вић је по сти -
гао два го ла, а у ли сту стре ла -
ца упи са ли су се и Ми ло мир
Ра до ва но вић, Бран ко Ра да но -
вић и Ми лош Иво ше вић.

По сле ше сна е сте рун де су -
пер ли га шког ка ра ва на Ди на -
мо је и да ље на тре ћем ме сту.
Има 25 бо до ва, са мо два ма ње
од во де ће Вој во ди не, и до бру
при ли ку да већ у су бо ту, 18.
фе бру а ра, по пра ви свој сал до,
јер у Ха лу спо р то ва на Стре ли -
шту до ла зи по след ње пла си ра -
ни Ју го вић из Ка ћа. Ипак, опу -
шта ња не сме и не ће би ти, а
сви љу би те љи спо р та у на шем
гра ду и при ја те љи Ди на ма
има ће при ли ку да ужи ва ју у
још јед ној до бр ој ру ко мет ној
пред ста ви. По све му што су до
са да по ка за ли, мом ци за слу -
жу ју по др шку. Утак ми ца по -
чи ње у 19 са ти.

Стране припремио

Александар
Живковић

Ко шар ка ши Та ми ша од и гра ли
су про шлог ви кен да у Ни шу
утак ми цу се дам на е стог ко ла.
По сле ду е ла с ли де ром Ди на -
ми ком пред мом ци ма ко је
пред во ди Бо јан Јо ви чић био је
мег дан с по след ње пла си ра ном
еки пом на та бе ли. Пан чев ци
су пре по чет ка утак ми це ва -
жи ли за ап со лут ног фа во ри та,
али по што је у спо р ту увек нај -
те же до би ти „уна пред до би је -
не” ме че ве, ва ља ло се до бро
при пре ми ти и с мно го кон цен -
тра ци је од и гра ти су срет у ни -
шком „Ча и ру”. На сре ћу свих
на ви ја ча ти ма из на ше га гра -
да, та ко је и би ло: Кон стан тин -
–Та миш 54:79, по че твр ти на -
ма: 17:20, 11:23, 10:13 и 16:23.

Око 700 гле да ла ца у Ни шу
при су ство ва ло је ле пој ко шар -
ка шкој пред ста ви у ко јој го сту -
ју ћи тим ни јед ног тре нут ка ни -
је до зво лио из не на ђе ње. Од са -
мог по чет ка утак ми це Ни ко ла
Си мић и ње го ви са и гра чи дик -
ти ра ли су тем по игре, др жа ли
су меч под кон тро лом, а по да -
так да су до би ли све че ти ри че -
твр ти не до вољ но го во ри о њи -
хо вој над моћ но сти на те ре ну.

Мом ке ко ји игра ју за клуб
из на ше га гра да овог пу та је
слу жио шут, а оства ри ли су и
два на ест ско ко ва ви ше од про -
тив ни ка. Из у зет но рас по ло жен

за игру био је Игор Ке сар, ко ји
је по сти гао два де сет по е на, а
имао је и ше сна ест ско ко ва.
Ње му уз ра ме био је не ка да -
шњи играч Кон стан ти на, са да
вред но по ја ча ње Та ми ша,
Мла ден Вит ко вић, ко ји је био
пре ци зан 25 пу та.

Нај ва жни је је да су ко шар -
ка ши Та ми ша још јед ном по -
ка за ли јак ка рак тер. Бр зо су се
из ди гли по сле по ра за од Ди -
на ми ка, зби ли ре до ве и –
осво ји ли но ве бо до ве. Они их
оста вља ју у тр ци за нај ви ши
пла сман, по го то ву ка да се зна
да је се дам на е сто ко ло КЛС-а

до не ло нео че ки ва не по ра зе
во де ћег тан де ма. Ди на мик је
из гу био на свом те ре ну од Ду -
на ва, а Вр шац у Чач ку.

Та миш је у Ни шу на сту пио у
са ста ву: Не ма ња Ђор ђе вић,
Вла ди мир Ве лич ко вић, Алек -
сан дар Ил кић (три по е на), Вла -
ди мир Трај ко вић, Вла ди мир
Ка ње вац, Игор Ке сар (20),
Мла ден Вит ко вић (25), Ни ко ла
Си мић (два), Адам Мир ко вић
(де вет), Сте фан Са вић (де вет),
Ду шан Ми ло ше вић (де вет) и
Ду шан Ву ле тић (два по е на).

– Од лич но смо од и гра ли
утак ми цу у Ни шу. Исти на, би ли

смо фа во ри ти и пре по чет ка
ду е ла, по го то во што је Кон -
стан тин био осла бљен због од -
су ства стан дард ног цен тра.
Ипак, мо ра ли смо да игра мо
ди сци пли но ва но и мак си мал -
но од го вор но, што су мом ци и
ура ди ли. Дао сам шан су свим
игра чи ма, а они су је ис ко ри -
сти ли. Све у све му, за до во љан
сам. Са да сле ди ма ла па у за у
пр вен ству, а по том нам пред -
сто је два ве ли ка ис ку ше ња:
ме че ви с Бор цем и Спар та ком.
По ку ша ће мо да се при пре ми -
мо што бо ље и да до би је мо бар
јед ну од те две утак ми це – ис -
та као је тре нер Та ми ша Бо јан
Јо ви чић по сле го сто ва ња у
Ни шу.

Да кле, иду ћег ви кен да не ће
би ти пр вен стве них окр ша ја у
Ко шар ка шкој ли ги Ср би је, јер
се упра во у Ни шу одр жа ва фи -
нал ни тур нир Ку па Ра ди во ја
Ко ра ћа. Би ло ка ко би ло, Та -
миш је већ са да оства рио при -
мар ни циљ за ову се зо ну, а то
је оп ста нак у Ко шар ка шкој
ли ги Ср би је. То не зна чи да се
Бо јан Јо ви чић и ње го ви игра -
чи не ће бо ри ти до са мог кра ја
и ис ко ри сти ти сва ку шан су
ко ја им се ука же да на чи не
још ко је ве ли ко из не на ђе ње.
До ка за ли су то већ не ко ли ко
пу та.

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ СИ ГУ РАН У НИ ШУ

У београдској атлетској дво-
рани у суботу, 11. фебруара,
одржано је Првенство Србије
у категорији старијих пиони-
ра.

Атлетски клуб Тамиш
остварио је велики успех осва-
јањем двеју медаља. У трци
дечака на 1.000 м у брзом хо-

дању Стефан Лазић је постао
нови шампион Србије, а Јеле-
на Васиљевић је освојила сре-
брну медаљу у истој дисци-
плини.

Сутрадан је на програму би-
ло Првенство Србије, али за
млађе пионире. Јелена Васи-
љевић је постала вицешампи-

онка наше земље у трци на
600 м у брзом ходању.

Запажен успех су остварили
и Ања Марић, Алекса Нертица,
као и Сања Марић, која је, иа-
ко је три године млађа од ри-
валки, заузела четврто место у
трчању на 600 метара, поста-
вивши нов лични рекорд.

ПИОНИРСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У АТЛЕТИЦИ

СТЕФАН ЛАЗИЋ ШАМПИОН
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Сте фан Сљеп че вић,
сред њо шко лац:

– Мо ја де вој ка сла ви
осам на е сти ро ђен дан
па сам јој спре мио
пре ле по из не на ђе ње
и пла ни рам да цео
ви кенд бу дем с њом.
Део вре ме на по све ти -
ћу шко ли и фуд ба лу.

Не над Кај тез,
сред њо шко лац:
    
– Ви кенд ћу про ве сти
на тре нин зи ма 
аме рич ког фуд ба ла и 
у ве жба њу у те ре та ни.
Ако бу де по треб но, 
ма ло вре ме на ћу 
по све ти ти и уче њу.

Мир ја на Ми ћић,
сред њо школ ка:
     
– Ни шта по себ но не
пла ни рам за пред сто је ћи
ви кенд. Од ма ра ћу се 
код ку ће, ићи ћу 
с дру га ри цом у шет њу 
и ве жба ћу да сви рам
кла вир.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Скоц ка на

Жи вот је та кав да че сто, на пр во про ма тра ње, де лу је као да је

не ло ги чан, не пра ве дан и пре пун кон тра дик тор но сти.

    Ипак, с го ди на ма ис ку ства до ла зе и зре ли ји по гле ди на свет.

Схва тиш да је жи вот чу до, да од сва ког по на о соб, иа ко не све,

мно го то га за ви си.

    И он да хо даш, тр чиш по пла не ти, ствар ност по ста не скоц ка на.

Ве ли ка

Стра хо ви и стреп ње. На да ња. Ле пе ми сли ко је зах те ва ју оса му.

    За све то и мно ге не по ме ну те ум не рад ње при ро да је пра во

ме сто. Да би чо век био при ро дан, искрен пре ма се би. Ис ку ства

го во ре да му у мо мен ту у ко ме поч не да се са мо за ва ра ва ни ко

не мо же по мо ћи.

    Сва ко мо ра по ку ша ти да про ник не у сво ју ду шу, по себ но ка да

је ве ли ка.

Пре ва ра

По ро дич ни љу ди из ис ку ства зна ју да не по сто ји ни шта ва жни је

од соп стве не по ро ди це. То је по зна то, ба рем из при ча, и они ма

што жи ве са ми.

    Де ца уме ју да по не кад за бо рав ног чо ве ка под се те на исти ну

да су она пр ва, је ди на. Гу ка њем, пла чем или ре чи ма, са свим је

све јед но. Ту не ма ла жи, не ма пре ва ре.

    За раз ли ку од дру гих на чи на ис по ља ва ња, по пут, ре ци мо, по -

ли ти ке.

Један од најлепших дана у току године, нарочито
за оне које се искрено воле, сасвим сигурно је Дан
заљубљених, познат и као Свети Валентин.

Додуше, има и оних национално (пре)освешће-
них који за њега превише не маре, већ им је много
милији Свети Трифун.

Ипак, чак и они тешко ће одолети искушењу да
тог 14. фебруара, са својом одабраном половином,
не проведу незаборавне тренутке на неком роман-
тичном месту.

А таквих је на Дан заљубљених у нашем граду би-
ло колико ти срце иште... Ј. Ф.

„Неверне бебе” разнежиле су многе
заљубљене у Културном центру

Право уживање било је у царству
срца – „Поко локо”

Неке сродне душе су се оправдано
задржале у „Златном Прагу”...

... друге, у добром расположењу,
стигле су чак и до „Распућина”...

Било је и оних, попут породице Дамјанов, који нису
мрдали од куће; из једноставног разлога – крсна

слава им је управо Свети Трифун

... а треће „Крузером” упловиле у мирну луку

Посебан доживљај представљало је и
љубавно путешествије „Европом”

Неки су „гугутали” у романтичној „Ветрењачи”

ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ У ГРАДУ

РОМАНТИКЕ КОЛИКО ТИ СРЦЕ ИШТЕ...


