
је поче так скуп штин ске сед ни це био
одло жен за 45 мину та.

Нико ла Ћебић, један од одбор ни ка
„Сло бод ног Пан че ва”, обја снио је шта
је био повод за тај аманд ман.

– У тек сту одлу ке ДРИ писа ло је
само да над ле жни орга ни тре ба да
пре и спи та ју рад рад них тела и коми -
си ја и ништа више. Међу тим, ради
веће тран спа рент но сти у раду и кон -
тро ле јав но сти одлу чи ли смо да под -
не се мо аманд ман. Тра жи ли смо да се
на сај ту Гра да Пан че ва обја ви спи сак
свих чла но ва тих коми си ја и рад них
тела, виси не нов ча них накна да које
им се испла ћу ју, као и сви дру ги пода -
ци који су од зна ча ја за њихов рад.

Наш зах тев је у пот пу но сти усво јен,
што нам је било неве ро ват но, јер је
то први у пот пу но сти при хва ће ни
аманд ман опо зи ци је. Бит но је да ће
сви пода ци које смо тра жи ли бити
обја вље ни на сај ту Гра да и да ће сви
заин те ре со ва ни моћи да их виде. Сма -
тра мо да је то мали, али зна ча јан
корак. Он ће оба ве за ти власт на више
јав но сти у раду, а нама ће омо гу ћи ти
да оба ви мо кон тро лу над оним што
буду ради ли. Пока за ли смо да у овом
гра ду још посто ји опо зи ци ја и да је
орга ни зо ва на – рекао је Ћебић.

Про шло не дељ ну сед ни цу град ске
скуп шти не обе ле жи ло је и одбор нич -
ко пита ње која је поста вио Жар ко

Политика
Снага ауторитета

је кључ

» страна 4

цена 40 динара
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Одбор ни ци СНС-а 
при хва ти ли зах тев гру пе
„Сло бод но Пан че во” 

Зашто је град ска 
теле ви зи ја уки ну ла 
пре но се сед ни ца локал ног
пар ла мен та?

Ваздух у Пан че ву од
почет ка зиме лош због
инду стри је, сао бра ћа ја 
и кућа које се гре ју на
чвр ста гори ва

На сед ни ци Скуп шти не гра да одр жа -
ној у петак, 12. јану а ра, дого ди ло се
нешто неу о би ча је но – вла да ју ћа коа -
ли ци ја при хва ти ла је аманд ман који
су под не ли одбор ни ци опо зи ци је.

Држав на реви зор ска инсти ту ци ја,
која кон тро ли ше рад мини стар ста ва
и локал них вла сти широм Срби је,
пре по ру чи ла је град ској вла сти у Пан -
че ву да пре и спи та рад коми си ја и
рад них тела фор ми ра них у окви ру
локал не само у пра ве. ДРИ тражи и да
локал на власт еви ден ти ра све чла но -
ве тих коми си ја и рад них тела, као и
виси ну нов ча них накна да које им се
испла ћу ју, њихо ве задат ке и циље ве.

Пред лог одлу ке о нео п ход но сти да
то буде ура ђе но, увр штен је у днев ни
ред про шло не дељ не скуп штин ске сед -
ни це, али су чла но ви одбор нич ке гру -
пе „Сло бод но Пан че во” пре засе да ња
под не ли аманд ман о којем је мора ло
да се изја сни Град ско веће. Због тога

ПРЕ СЕ ДАН НА ПРО ШЛО НЕ ДЕЉ НОЈ СЕД НИ ЦИ ГРАД СКЕ СКУП ШТИ НЕ

ВЛАСТ ПОДР ЖА ЛА АМАНД МАН ОПО ЗИ ЦИ ЈЕ
Јели сав чић, члан одбор нич ке гру пе
„Сло бод но Пан че во”. Он се обра тио
пред сед ни ку Скуп шти не Тигра ну Кишу
са зах те вом да обја сни због чега су
уки ну ти директ ни пре но си сед ни ца
Скуп шти не гра да на инте р не ту.

– Град Пан че во се у децем бру 2016.
годи не похва лио тиме да ће, по угле -
ду на Скуп шти ну Срби је, директ но
пре но си ти на интер не ту све сед ни це
град ске скуп шти не. И заи ста, 29.
децем бра исте годи не могао је да се
пра ти један пре нос. Град ска власт се
тада похва ли ла да ће директ ни пре -
но си скуп штин ских сед ни ца бити још
један начин за веће уче шће јав но сти
у раду локал не вла сти и у поли тич -
ком живо ту нашег гра да. Међу тим,
то је био први и послед њи дирек тан
пре нос неке скуп штин ске сед ни це.
Од тада је про шло више од годи ну
дана, а та прак са је пре ки ну та. Ово
пита ње је важно, јер ТВ Пан че во више
не пре но си скуп штин ске сед ни це ни
директ но ни одло же но – рекао је Јели -
сав чић.

Пред сед ник Скуп шти не гра да
Тигран Киш одго во рио је да ће пово -
дом овог изне ти свој став и да ће
одго во ри ти на ово пита ње не само
одбор ни ци ма већ и цело куп ној пан -
че вач кој јав но сти.

– Ја тре ба да одго во рим, али ово
пита ње се тиче свих нас и рада овог
пар ла мен та. Позна то је да ТВ Пан че -
во није више град ска, већ при ват на
теле ви зи ја и да то наме ће одре ђе на
огра ни че ња. Ником није у инте ре су
да ове сед ни це буду тај не, нити је то
жеља вла да ју ће коа ли ци је – иста као
је Киш.
» Наставак на страни 5
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Километри у срцу и –
ногама
» страна 9

Нова година почела 
победом
» страна 31



су бло ки ра ли при ла зе цркви у том
месту у којој живи неко ли ко наших
мона хи ња. Усле ди ла су паље ња сена
на неко ли ко срп ских има ња и, као
кул ми на ци ја, атен тат на Оли ве ра Ива -
но ви ћа, који је шоки рао све гра ђа не
Срби је.

Први одго вор на пита ње шта је
узрок изне над ног погор ша ња ситу а -
ци је у јужној срп ској покра ји ни јесте
страх висо ко ран ги ра них албан ских
поли ти ча ра на Косо ву од почет ка
рада суда за рат не зло чи не које је
теро ри стич ка ОВК почи ни ла током
1999. и 2000. годи не.

Број на кид на по ва ња и уби ја ња
Срба у то вре ме још увек су нераз ја -
шње на, као и сум ње пот кре пље не
кон крет ним дока зи ма да су косов ски
теро ри сти сво јим заро бље ни ци ма и
жртва ма вади ли, а потом и пре про -
да ва ли орга не. Нај од го вор ни ји за то
данас су у врху вла сти у При шти ни,
што је за нај о штри је осу де.

Инси сти ра ња нај моћ ни јих зема ља
Запа да да се они конач но суо че с
прав дом заслу жу ју похва ле, али и
наме ћу пита ње посто је ли још неки
моти ви за то изне над но зала га ње.
Одго вор се наслу ћу је на осно ву изја -
ве коју је меди ји ма дао Вили јам
Вокер, шеф Миси је ОЕБС-а на Косо -
ву током ору жа них суко ба 1998. и
1999. годи не.

– Сада шњи поли ти ча ри који упра -
вља ју Косо вом иза шли су из рата и
зато је вре ме да их заме не нови људи.
Они више нису одго ва ра ју ћи. На
Косо ву сви исти чу како желе про ме -
не, али ја их не видим – иста као је он.

Да би додат но пока зао шта мисли
о сада шњим косов ским поли ти ча ри -
ма, одбио је да при ми одли ко ва ње од
пред сед ни ка Тачи ја.

После Воке ро вих речи мно го је
јасни је зашто су се косов ски чел ни -
ци упла ши ли од суо ча ва ња с прав дом
и могућ но сти да поста ну „бив ши”.
Нема сум ње да их бри не и то што је
нека да шњи шеф Миси је ОЕБС-а на
Косо ву изја вио да је алтер на ти ва
сада шњем косов ском руко вод ству
опо зи ци о ни покрет „Само о пре де ље -
ње” и његов лидер Албин Кур ти.

Држав ни врх Срби је и наши суна -
род ни ци на Косо ву због тога има ју
мно го раз ло га за бри гу. Први човек
„Само о пре де ље ња” је ултра ра ди кал ни
поли ти чар који без гра нич но мрзи
Србе и Срби ју. У сво јој остра шће но -
сти је ишао толи ко дале ко да је, при -
ме ра ради, жесто ко кри ти ко вао косов -
ски држав ни врх због пре го во ра с
нашом земљом у Бри се лу.

Осим тога, отво ре но се про ти ви
томе да се наши пре храм бе ни арти -
кли про да ју на Косо ву, што је дока -
зао када је зајед но са сво јим при ста -
ли ца ма пре вр нуо ками он с робом из
Срби је на јед ном косов ском гра нич -
ном пре ла зу.

Уко ли ко Аме ри ка и нај моћ ни је
запад не држа ве које из сен ке упра вља -
ју свим оним што се деша ва на Косо ву
поста ве таквог поли ти ча ра на чело те
држа ве, нема сум ње да не само да се
ништа неће реши ти већ ће се кри за у
јужној срп ској покра ји ни, која већ
годи на ма тиња, додат но погор ша ти.

М. Г.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Знакови поред пута.

У нашем граду, сваког дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 19. јануар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Тил Свон

Срећ но ново 
пре жи вља ва ње!

Е, про ђе и та гун гу ла! Чека ли смо је... Па смо саче ка ли и дру гу... И ето

нас у новим годи на ма. Сад кад је про шла та пра знич на еуфо ри ја, поно во

може мо да се вра ти мо суро вој сва ко дне ви ци – пре жи вља ва њу, неиз ве -

сно сти и неси гур но сти. Таква нам је, ваљ да, ово зе маљ ска суд би на.

И баш ште та што се већ завр ши ла та ново го ди шња чаро ли ја. И то узбу -

ђе ње које пра ти покла па ње казаљ ки у поноћ сва ког 31. децем бра. Људи

су били, ипак, бар мало опу ште ни ји, на лици ма су се виде ли осме си,

пла ни ра ла су се каква-таква при јат на изне на ђе ња. Неки зра чак наде изби -

јао је из ина че тешких, забри ну тих погле да...

Јер, што би рекао леген дар ни Душко Радо вић, нова годи на је, раз у ме

се, сти гла и они ма који је нису чека ли. Међу тим, сва чар и јесте у чека -

њу, а не у новој годи ни. Лепо је чека ти нешто што ће сигур но доћи. Јер

чека ли смо у живо ту раз не ства ри, то сви зна мо, а увек су нам и сигур но

дола зи ле само нове годи не.

И шта сада? Опет бри гом удри по весе љу. За поче так – тре ба пре гу ра -

ти јану ар. Први месец у годи ни по пра ви лу је нај ду жи. И нај ску пљи. Тре -

ба под ву ћи рачу не испод јел ке и оно испод њих, па испод пра си ћа, јаг -

њи ћа и пили ћа, па тор ти и пића... Нарав но, тре ба пла ти ти и оне редов не

рачу не, доку пи ти неке сит ни це за поче так дру гог полу го ди шта, можда

допу ни ти шупе огре вом, а како ред и тра ди ци ја нала жу, не ваља одби ја -

ти пози ве за сла ве. А има их, вала. Па ко пре жи ви (јану ар), нека при ча...

Мада, како ства ри сто је, у овој нашој напа ће ној земљи за пре жи вља ва -

ње и пре при ча ва ње су сви дани и месе ци у годи ни, иако нам се сер ви ра

„ружи ча ста ствар ност”. А ново лето поче ло је новим поску пље њи ма, уби -

ством које је п(р)отре сло цео реги он, оче ку ју нас нови „рафа ли” обе ћа ња

наших вај них поли ти ча ра, било да су на вла сти или у опо зи ци ји, јер ће

уско ро и нови, ко зна који по реду избо ри, у Бео гра ду, или Срби ји, или

Малој Мошта ни ци, или негде већ...

А можда смо све баш тако и заслу жи ли. Јер не мења мо себе, не мења -

мо нави ке, не мења мо гото во ништа... А сви жели мо да нам буде боље,

хоће мо све.

Лепо је рекао леген дар ни Душко Радо вић у сво јој ново го ди шњој пору ци:

„На кра ју ове и на почет ку нове годи не могли бисмо се као деца закле -

ти и рећи макар себи: нећу више никад, или ћу мање него до сада, или ћу

само оно ли ко коли ко морам, јер сам такав какав сам. Немој те се данас

бори ти за оно про тив чега сте се некад бори ли. Немој те никад више

туђим гре шка ма обја шња ва ти и прав да ти сво је. Немој те ради ти оно чега

би се ваши роди те љи сти де ли и чега ће се ваша деца сутра сти де ти, немој -

те себе про гла ша ва ти једи ним и нај бо љим. Нај бо љи више нису живи, а

ми смо ту само зато што њих више нема. Осло ба ђај те се слу гу. Помо зи те

им да не буду слу ге, чак и онда када би они то хте ли да буду. Поштуј те

дру ге људе, немој те их про гла ша ва ти при ја те љи ма само онда када су вам

потреб ни. Немој те се дока зи ва ти пред гори ма од себе, пред рав но ду шни -

ма, пред они ма који ма би тре ба ло пла ти ти пиће да би вас слу ша ли и да

би вам веро ва ли. Немој те стал но вика ти и тра жи ти још. Поне кад реци те:

доста и нећу више, хва ла, ни ово нисам заслу жио. Немој те тра жи ти да

вам се уна пред пла ти оно што ћете тек ура ди ти. Могли бисте пре тога

вра ти ти или ура ди ти оно што сте већ узе ли. Буди те скром ни зато што ви

тако хоће те, а не само зато што вам дру ги не дају”.

Доче ка смо и ту 2018. Доче ка смо обе нове годи не. Ма, да смо живи и

здра ви, па нека је сва ко пам ти по оно ме што њему нај ви ше при ја.

Срећ но нам ново лето!

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић

Нема мира на
Косо ву

После дужег затиш ја с Косо ва поно во
сти жу узне ми ру ју ће вести. Нај пре су
Албан ци у Ђако ви ци спре чи ли Србе
који су допу то ва ли у тај град да оби ђу
спо ме ни ке на локал ном гро бљу, а онда

КАД НЕКО МЕ ОПРО СТИ ТЕ, ТО ЈЕ КАО ДА СТЕ ОСЛО БО ДИ ЛИ

ЗАТВО РЕ НИ КА, ДА БИСТЕ НА КРА ЈУ СХВА ТИ ЛИ ДА СТЕ СВЕ 

ВРЕ МЕ ТАЈ ЗАТВО РЕ НИК БИЛИ ВИ.



У петак, 19. јану а -
ра, на Тами шу, код
УСРН „Мар ко Кулић”,
од 12 сати, биће одр -
жа но пли ва ње за
часни бого ја вљен ски
крст.

Поче так мани фе -
ста ци је зака зан је за
9.30, када ће у Пре -
о бра жен ској цркви у
Мар ги ти бити одр -
жа на слу жба и ода -
кле ће сви при ја вље -
ни пли ва чи, зајед но
са орга ни за то ри ма,
кре ну ти ка кеју.

Орга ни за то ри пози ва ју
сугра ђа не да дођу у што

већем бро ју и подр же уче -
сни ке у пли ва њу за часни
бого ја вљен ски крст. А. Ж.

ТРА ДИ ЦИ ЈА СЕ НАСТА ВЉА

Пли ва ње за часни
крст

ра ту ру, маку ло па пу лар ну оспу,
кашаљ и цуре ње из носа, тре ба
да се без одла га ња јави иза бра -
ном лека ру ради дијаг но сти -
ко ва ња и лече ња.

Зна чај вак ци на ци је
Про тив мор би ла, али и зау шки
и рубе о ла шти ти нас вак ци на
ММР, која се, у скла ду с Кален -
да ром оба ве зне иму ни за ци је,
даје у дру гој и сед мој годи ни
живо та дете та.

У Заво ду под се ћа ју на то да
је вак ци на ци ја једи на поу зда -
на и ефи ка сна мера за спре ча -
ва ње боле сти, ком пли ка ци ја
боле сти и смр ти од одре ђе них
зара зних боле сти, која је закон -
ски регу ли са на Про гра мом оба -
ве зних иму ни за ци ја ста нов ни -
штва.

У нашој земљи је вак ци на
про тив мор би ла (моно вак ци -
на) уве де на 1971. годи не, ММ
(дво ва лент на, мор би ли/мумпс)
1981. годи не, а ком би но ва на
ММР (мор би ли, мумпс, рубе о -

ла) 1991. годи не, али је због
пре ки да у снаб де ва њу њена кон -
ти ну и ра на при ме на поче ла тек
1994. годи не. При ме ном живе
ате ну и ра не вак ци не оства ру је
се заштит ни ниво анти те ла од
95% код деце која су вак ци ни -
са на с навр ше них 12 месе ци,
па чак и 98% код деце вак ци -
ни са не са 15 месе ци и касни је.
Серо ло шке сту ди је пока зу ју да
се код 99% осо ба које су при -
ми ле две дозе вак ци не у узра -
сту након навр ше них 12 месе -
ци раз вио аде ква тан иму но ло -
шки одго вор.

Пре ма пода ци ма Заво да за
јав но здра вље, на тери то ри ји
Јужно ба нат ског окру га у 2016.
годи ни обу хват у дру гој годи -
ни ММР вак ци ном је 94,87%,
a у сед мој годи ни 98,33%. Ова -
кви резул та ти, како твр де у тој
уста но ви, обез бе ђу ју спре ча ва -
ње настан ка обим них епи де -
ми ја. Ина че, када је реч о резул -
та ти ма обу хва та вак ци на ци јом

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

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

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

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

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

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

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

Сто га не чуди чиње ни ца
да све већи број Пан чев ки
и Пан че ва ца бира Завод
„Пан че вац”, посеб но онда

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

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

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

АКТУЕЛНО
Петак, 19. јануар 2018.

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

Завод „Пан че вац”
први у све му

Два слу ча ја 
потвр ђе на, за један
се чека ју резул та ти

Добра покри ве ност
вак ци на ци јом, нема
опа сно сти од 
епи де ми је

Oд почет ка окто бра про шле
годи не закључ но са 16. јану а -
ром теку ће годи не с тери то ри -
је Јужно ба нат ског окру га Цен -
тру за пре вен ци ју и кон тро лу
боле сти Заво да за јав но здра -
вље Пан че во при ја вље но је
укуп но шест сум њи на мор би -
ле – потвр ди ли су у Заво ду за
наш лист.

Од ових шест сум њи, две су
лабо ра то риј ски потвр ђе не, јед -
на је епи де ми о ло шки пове за -
на, две су одба че не, а за јед ну
се чека резул тат лабо ра то риј -
ских ана ли за. Све осо бе биле
су у кон так ту са зара же ни ма
на тери то ри ји Бео гра да.

Акут на зара зна болест
У Заво ду исти чу да је на целој
тери то ри ји Јужно ба нат ског
окру га у току спро во ђе ње мера
поо штре ног епи де ми о ло шког
над зо ра над мор би ли ма. До
уто р ка, 16. јану а ра, нису забе -
ле же ни нови слу ча је ви сум ње
на обо ље ње или саме боле сти.

Mорбили су акут но зара зно
виру сно обо ље ње, које иза зи ва
мор би ла вирус. Обич но почи -
ње изне над ном поја вом висо -
ке тем пе ра ту ре, кон јунк ти ви -
ти сом, цуре њем из носа,
кашљем и гла во бо љом. Након
три до седам дана јавља ју се
маку ло па пу лар не оспе, и то
нај пре на лицу, а потом и на
тру пу и екс тре ми те ти ма. Оне
на кожи оста ју од чети ри до
седам дана.

„Резер во ар” боле сти је човек,
а зара за се пре но си вазду шно-
капљич ним путем или у директ -
ном кон так ту са секре ти ма из
грла и носа инфи ци ра ног.
Пери од инку ба ци је је од седам
до осам на ест, а нај че шће четр -
на ест дана. Обо ле ла осо ба је
зара зна нешто пре поја ве симп -
то ма и чети ри дана по изби ја -
њу оспе. На мор би ле су осе -
тљи ви сви они који их нису
пре бо ле ли или нису успе шно
вак ци ни са ни.

Сва ка осо ба која је била у
кон так ту са обо ле лим од мор -
би ла и има пови ше ну тем пе -

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИТУ А ЦИ ЈА У ЈУЖНОМ БАНА ТУ

ОД ОКТО БРА ШЕСТ СУМ ЊИ 
НА МОР БИ ЛЕ

А К Ц И Ј А

КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин

УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин

Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ

Општа болница Панчево

Прегледи се врше 
САМО СУБОТОМ

Заказивање радним данима 7–14 

путем телефона 013/21-90-900

АПЕЛ ЗА ПОМОЋ НАШЕМ СУГРА ЂА НИ НУ

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

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

ра вио толи ко да му за повра -
так кући чак нису били потреб -
ни ни спе ци јал ни сани тет ни
прат ња лека ра.

Ипак, ста ње овог мла ди ћа
није ни бли зу иде ал ног: за неко -
ли ко месе ци му пред сто ји опе -

ра ци ја вра ћа ња дела лоба ње на
место, десно око му је у лошем
ста њу, а од 6. јану а ра, када је
тек уста но вље но да му је сло -
мље на и нога, носи гипс.

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

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

Сви они који желе да помог -
ну да се пла те тро шко ви Мило -
ше вог лече ња, новац могу упла -
ти ти на динар ски рачун број
160-5810200045750–33, отво -
рен у Бан ци „Инте за” на име
Мило ше вог бра та Боја на Ста -
ни са вље ви ћа. За упла те из ино -
стран ства отво рен је рачун IBAN
RS 35160583020072037851 ,
SWIFT DBDBRSBG. 

Додат не инфор ма ци је могу
се доби ти од Боја на Ста ни са -
вље ви ћа путем теле фо на
066/300-985.

Д. К.

у 2017. годи ни, они ће бити
позна ти након 20. јану а ра када
изве шта ји с тере на буду сти -
гли у Завод.

Оба ве зе и одго вор но сти у
про це су иму ни за ци је про пи са -
не су Зако ном о зашти ти ста -
нов ни штва од зара зних боле -
сти, који је сту пио на сна гу 4.
мар та 2016. годи не. Чла ном 85
тог зако на одре ђе на је, изме ђу
оста лог, казна од 30.000 до
150.000 дина ра за физич ко лице
које „одби је оба ве зну иму ни -
за ци ју лица одре ђе ног узра ста”,
или јези ком лаи ка рече но –
роди те љи који не вак ци ни шу
децу сно си ће санк ци је због тога.

Ипак, пока за ло се ових дана
да казна за невак ци на ци ју може
бити дале ко гора од губит ка
неко ли ко десе ти на хиља да
дина ра. Она сти же онда када
се болест заком пли ку је, а тада
посто ји вели ки ризик да губи -
так буде стра шан и нена док -
на див. Д. Кожан

Иму ни за ци ја ММР-ом је оба ве зна



Пре ко хиља ду 
обра ћа ња гра ђа на
годи шње

Ћута ње 
адми ни стра ци је чест
раз лог при ту жби

Није опште по зна то да поред
инсти ту ци је репу блич ког омбуд -
сма на посто ји и локал на, и то у
неко ли ко гра до ва у Срби ји, међу
који ма је и Пан че во. Како сто -
ји на сај ту Гра да, „Заштит ник
гра ђа на Гра да Пан че ва је неза -
ви сан и само ста лан орган који
шти ти пра ва гра ђа на и кон тро -
ли ше рад Град ске упра ве, посеб -
них орга ни за ци ја и слу жби Гра -
да Пан че ва, као и дру гих орга -
на и орга ни за ци ја, пред у зе ћа и
уста но ва чији је осни вач Град
Пан че во, а који ма су пове ре на
јав на овла шће ња”.

Међу овла шће њи ма локал -
ног омбуд сма на је да кон тро -
ли ше пошто ва ње пра ва гра ђа -
на, утвр ђу је повре де учи ње не
акти ма, рад ња ма или нечи ње -
њем орга на упра ве, ако се ради
о повре ди одлу ка и дру гих
општих ака та орга на гра да, као
и зако ни тост, пра вил ност и
ефи ка сност рада орга на упра -
ве гра да.

Ову важну функ ци ју у нашем
гра ду врши Јеле на Стој ко вић
Соко ло вић са сарад ни ци ма.

Видљив напре дак
Посту пак који заштит ник гра -
ђа на води бес пла тан је за под -
но си о ца при ту жбе. Она се под -
но си у року од јед не годи не од
дана учи ње не повре де, непра -
вил но сти или од доно ше ња
послед њег акта у спо р ној ства -
ри. Јеле на Стој ко вић Соко ло -
вић каже:

– Сна гом ауто ри те та пан че -
вач ки омбуд сман овла шћен је
да посту па пре ма обра ћа њи ма
гра ђа на ка нама на раз ли чи те
начи не, и то да сагла сно при -
ту жба ма гра ђа на сво јим пре -
по ру ка ма и посре до ва њем упо -
зо ри орган локал не само у пра -
ве да је сво јим чиње њем или
нечи ње њем посту пио у супрот -
но сти са сво јом одлу ком, те да
све мора да сао бра зи с про пи -
си ма. Ми мора мо да дамо сво -
је мишље ње о томе да ли је
неки локал ни про пис у сагла -
сно сти с вишим, репу блич ким.
Ако није, тре ба да ини ци ра мо
изме ну или допу ну таквог град -
ског про пи са. Све то упу ћу је мо
Скуп шти ни гра да. Исто тако,
саве ту је мо гра ђа не на који
начин могу да оства ре она сво -
ја пра ва за која омбуд сман није
над ле жан. Али има мо закон -
ску оба ве зу да пру жи мо и у
таквим слу ча је ви ма прав ну
помоћ.

Какву сли ку је напра ви ла
2017. годи на у одно су на прет -
ход ну?

– Није било знат них одсту -
па ња у бро ју обра ћа ња гра ђа -
на, што зна чи да их је опет
било пре ко хиља ду. Има ли смо
више пре по ру ка с наше стра -
не, што је добро, јер је то дело -
твор ни је и екс пе ди тив ни је.
Видљив је напре дак, посеб но у
одно су који има мо са орга ни -
ма локал не само у пра ве. Кључ
сна ге ауто ри те та локал ног
омбуд сма на је у пре по зна ва њу
про бле ма и њихо вом поста вља -
њу на инсти ту ци о нал ни ниво,
као и, нарав но, у њихо вом реша -
ва њу – обја шња ва Јеле на Стој -
ко вић Соко ло вић.

Све при ту жбе и сви одго во -
ри над ле жних орга на мора ју
да буду у писа ној фор ми. А
роко ви?

– Орган локал не само у пра ве
мора да се у року од осам до
три де сет дана изја сни у вези с
при ту жбом гра ђа на која нам је
доста вље на. Овај нај ду жи рок
при ме њу је се ско ро искљу чи во
у ситу а ци ја ма када је при ту -
жба осно ва на, па орган локал -
не само у пра ве има оба ве зу да
про пуст откло ни. С дру ге стра -
не, заштит ник гра ђа на има оба -
ве зу, то је наш посао, да пре -
ци зно одре ди роко ве. Они могу
да зави се од тема ти ке, разних
окол но сти, држав них пра зни -
ка на при мер. А гра ђа ни се
жале на рачу не јав них пред у -
зе ћа, неис по ру чи ва ње или неа -
де кват но пру жа ње услу га, као
и у слу ча је ви ма када желе да
иза ђу из уго вор ног одно са –
наво ди наша саго вор ни ца.

Удру же ње са 22 чла на
Када се ради о секре та ри ја ти -
ма и Град ској упра ви, гра ђа ни
се жале на ћута ње адми ни стра -
ци је, одно сно на нео д лу чи ва -
ње по њихо вим зах те ви ма у
аде кват ним роко ви ма.

– При ту жбе су често осно ва -
не, али се деша ва и да дола зи
до неспо ра зу ма. Могу ће је и да
гра ђа ни нема ју пра ву инфор -
ма ци ју, да нису упу ће ни, да им
нешто није довољ но добро обја -
шње но. Онда, пошто орга ни
нама мора ју све потан ко да
обја сне, у при ли ци смо да то
сазна ње гра ђа ни ма пре не се мо.
Добро је да су гра ђа ни све боље
инфор ми са ни о нашем дело -
кру гу посла. И, изгле да да има -
ју пове ре ња у инсти ту ци ју
заштит ни ка гра ђа на – при ча
Јеле на Стој ко вић Соко ло вић.

Деша ва се да људи дола зе и
зато што је омбуд сман неко ме
ко је бли зак новој стран ци већ
помо гао, па је пре по ру чен.
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После пола годи не или годи ну дана од дола ска Бран ка Мало -
ви ћа у јужни Банат Јужно ба нат ски округ је, што се тиче
стра нач ке орга ни за ци је, један од нај бо љих, ако не и нај бо љи
округ у Срби ји. СНС је у јужном Бана ту убе дљи во побе дио на
локал ним избо ри ма, а резул та ти на покра јин ским и репу -
блич ким су тако ђе били фено ме нал ни. Резул та ти у Јужно ба -
нат ском окру гу су били сјај ни и на пред сед нич ким избо ри ма
2017. годи не. Јужно ба нат ске општи не напре ду ју и то је
видљи во на сва ком кора ку.

(Дамир Зобе ни ца, пот пред сед ник Извр шног одбо ра Глав -
ног одбо ра СНС-а, у изја ви за РТВ Пан че во, 16. јану ар)

* * *
Од данас смо у кам па њи. Наш зада так је да осло бо ди мо Бео -
град.

(Демо крат ска стран ка, „Тви тер”, 16. јану ар)

* * *
Ја сам убе ђен да су стран ци уме ша ни у Ива но ви ће во уби -
ство. Немо гу ће је да аме рич ке тај не слу жбе нису зна ле шта
се спре ма, јер то је било про фе си о нал но уби ство, за које је
била потреб на логи сти ка. Уби ца није бежао у прав цу Срби је,
већ у уну тра шњост Косо ва.

(Воји слав Шешељ у интер вјуу за Теле ви зи ју „Пинк”, 16.
јану ар)

* * *
Мислим да се не ради о листи СНС-а, јер на листи о којој
гово ри те има мно го више људи који нису чла но ви нијед не
стран ке. Позна то је да дола зим из све та умет нич ке игре. На
кре и ра њу Бео град ског фести ва ла игре радим пуних пет на -
ест годи на. За то вре ме учи ни ли смо да Бео град поста не
свет ска пре сто ни ца умет нич ке игре. Било је мно го про ме на
у град ској вла сти од тре нут ка када сам поче ла да се бавим
про дук ци јом фести ва ла. Са сви ма сам мора ла да кому ни ци -
рам како би фести вал опстао и био рефе рен тан. Нека да је
било лак ше, а нека да теже сара ђи ва ти с људи ма који су
доно си ли одлу ке. Било је и оних који нису хте ли да сара ђу ју.
Нисам оду ста ла. Веру јем да данас посто ји воља да се ства ри
мења ју набо ље.

(Аја Јунг, дирек тор ка Бео град ског фести ва ла игре, у одго -
во ру на пита ње „Бли ца” зашто је подр жа ла листу кан ди да та
СНС-а за бео град ске избо ре, 16. јану ар) 

* * *
Било која листа кан ди да та Срп ске напред не стран ке неми -
нов но отва ра пита ње да ли је неко при хва тио да буде на њој
из убе ђе ња, из лич ног инте ре са, или из жеље да се заи ста
бави тим послом и уве ре ња да може добро да га ради. Када
погле дам име на и пре зи ме на позна тих лич но сти које су
одбор нич ки кан ди да ти СНС-а, тешко ми је да пове ру јем у то
да су они убе ђе ни у исправ ност поли ти ке стран ке која их је
пред ло жи ла.

(Срби јан ка Турај лић, чла ни ца Поли тич ког саве та Покре та
сло бод них гра ђа на, у интер вјуу за „Данас”, 16. јану ар)

* * *
Не допа да вам се Ђилас? Ни мени. Да ли нај бо ље сто ји од
свих кан ди да та? Да. Да ли мора мо ста ти на пут СНС злу? Да.
Онда, подр шка Ђила су.

(Бојан Пај тић, „Тви тер”, 17. јану ар)

КОНЦЕПТ ФУНК ЦИ О НИ СА ЊЕ ЗАШТИТ НИ КА ГРА ЂА НА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

СНА ГА АУТО РИ ТЕ ТА ЈЕ КЉУЧ

– Посеб но нам је дра го да
чује мо да је неко био задо во -
љан нашом реак ци јом, па је
зато неко дру ги дошао код нас.
Неке ства ри се реша ва ју и усме -
но, на лицу места. Јед но став -
но, осе ти те када неки про блем
може да се аде кват но и кон -
крет но одмах реши. Кому ни -
ка ци ја коју сва ко днев но оства -
ру је мо са орга ни ма локал не и
репу блич ке упра ве често уме
да пре су ди. Има мо ауто ри тет,
то јест посто ји све сност да свој
посао ради мо у скла ду с про -
пи си ма, па нам се вра та отва -
ра ју. Дога ђа се да после крат -
ког теле фон ског раз го во ра
реши мо про блем за који гра -
ђа нин мисли да је тешко решив.

ни ци гра ђа на – каже Јеле на
Стој ко вић Соко ло вић.

Како кан це ла ри ја омбуд сма -
на бес плат но спро во ди посту -
пак мир ног раз ре ша ва ња спо -
ро ва у локал ној зајед ни ци, удво -
стру чио се број пред ме та тог
типа. Она дода је:

– При лив је све већи. Про -
шле годи не смо успе шно одр -
жа ли чети ри меди ја ци је. Реши -
ли смо про бле ме на рела ци ји
при ват но –при ват но. Ради ло се
о ком ши ја ма, рођа ци ма... За
тај пио нир ски посао нас је
после обу ке лицен ци ра ло
Мини стар ство прав де.

Локал ном омбуд сма ну је у
опи су посла да реа гу је када и
сам, без при ту жби гра ђа на, при -

ме ти да су неки про пи си у
нескла ду, то јест да су пра ва
гра ђа на неком одлу ком повре -
ђе на или угро же на. Нај бо љи
при мер за то је повра ћај нов ца
роди те љи ма који су пре пла ти -
ли услу ге ПУ „Деч ја радост” пре
две годи не. Ван суд ско порав на -
ње, цела та при ча поте кла је из
кан це ла ри је Јеле не Стој ко вић
Соко ло вић.

Има их још мно го с хепи ен -
дом...

Страну 

припремио

Синиша
Трајковић

ИСКУ СТВО ЧУДА ЧИНИ

Јеле на Стој ко вић Соко ло вић завр ши ла је Прав ни факул тет

на Бео град ском уни вер зи те ту. Поло жи ла је пра во суд ни

испит, па се чети ри годи не бави ла адво ка ту ром. Потом је

десет годи на била запо сле на у Окру жном и Вишем суду, као

струч ни сарад ник гра ђан ског оде ље ња. Заштит ник гра ђа на

је чети ри годи не, а на ту функ ци ју и пето го ди шњи ман дат

недав но је реи за бра на.

РЕШИХ ДА СЕ ЖЕНИМ

Зани мљив и илу стра ти ван је слу чај мла ди ћа из Кова чи це

који је три дана пред вен ча ње схва тио да, због раз ли чи тих

про пи са у општи на ма, не може легал но, уз при су ство мати -

ча ра, да се оже ни.

– Одли чан при мер усме не при ту жбе и нашег посре до ва ња!

Мла дић је зака зао ресто ран, музи ку, послао позив ни це и –

зама ло да све отка же. Дошао је код нас у пани ци, на рубу

жива ца, и пожа лио се да у пан че вач кој адми ни стра ци ји због

локал ног про пи са не при зна ју кова чич ки папир, извод из

матич не књи ге рође них за који није пла ће на так са, јер је

тамо на сна зи таква одлу ка. Дакле, и јед на и дру га општи -

на пошту ју сво је про пи се, посту па ју по зако ну, али нај ва -

жни је је да човек жели да се оже ни! Пред њим смо позва ли

обе адми ни стра ци је, наве ли их на то да се међу соб но спо -

ра зу ме ју и за пола сата мла дић је имао све што му је било

потреб но – црта Јеле на Стој ко вић Соко ло вић.

Али ника да не одре ђу је мо осно -
ва ност при ту жбе када она стиг -
не. Заве де мо је, па на осно ву
при ло же них дока за, град ске
одлу ке у вези с том темом, као
и одго во ра и обја шње ња орга -
на упра ве утвр ђу је мо о чему се
тач но ради – јасна је град ска
омбуд сман ка.

Посто ји удру же ње локал них
заштит ни ка гра ђа на које бро ји
22 чла на.

– Гле да ју ћи пре ма укуп ном
бро ју ста нов ни ка, шти ти мо
поло ви ну гра ђа на Срби је. Бори -
мо се за нужност и потреб ност,
одно сно оба ве зност посто ја ња
локал них омбуд сма на. Да
субли ми рам: све је више пред -
ме та који нам усме но сти жу из
окол них општи на јужног Бана -
та у који ма не посто је заштит -

Јеле на Стој ко вић Соко ло вић 
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Како су пра зни ци за нама, а и пери о -
ду сла ва се бли жи крај, вре ме је да се
вра ти мо у фор му и мало поза ба ви мо
физич ком актив но шћу. Без обзи ра на
то што је напо љу хлад но и што је дан
мно го кра ћи, потреб но је да барем
неко вре ме посве ти мо физич ким
актив но сти ма како бисмо успе ли са
сачу ва мо здра вље. 

Пре по ру ка је да сва ко днев но буду
засту пље ни шет ња, брзо хода ње и
пења ње уз сте пе ни це. Током неде ље
би било добро да барем три до пет
пута трчи мо, пли ва мо, вози мо бицикл
или да иде мо на фит нес. Зах тев ни -
јим вежба чи ма пре по ру чу је се тере -
та на два пута недељ но, а рекре а тив -
не актив но сти као што су кошар ка,
плес, пли ва ње или радо ви башти у
сло бод но вре ме. Међу тим, важно је
да, ако смо у могућ но сти, актив но сти
оба вља мо на чистом вазду ху и у при -
ро ди. Сви ма они ма који ће се уско ро
про бу ди ти из „зим ског сна” и поче ти
да вежба ју, пре по ру чу је се да у почет -
ку то буде два де се так мину та, а да
касни је пове ћа ју на 45 до 60 мину та.

Уко ли ко успе те да вежба те пет пута
недељ но по сат вре ме на, орга ни зам
ће вам брзо вра ти ти истом мером, у
виду одлич не кон ди ци је и доброг
здра вља.

Пита ли смо наше сугра ђа не како
они вежба ју ових дана.

АЛЕК САН ДАР ТРАЈ КОВ СКИ, 
пен зи о нер:

– Сла бо се рекре и рам током зиме.
Поне кад се одлу чим за шет њу када
није пре ви ше хлад но. Чим буде про -
шла зима, више вре ме на про во ди ће -
мо поред кача ре вач ког језе ра.

ВАЛЕН ТИН МИК, нови нар:
– Ја сам нон-стоп у акци ји јер се

бавим нови нар ским послом. Не
вежбам кон крет но, али сам стал но
на нога ма, па ако се то може сма тра -
ти рекре а ци јом, онда сам стал но акти -
ван. Рекре и рам се кроз посао.

СЕР ГЕЈ КОРО ЛЕВ, про гра мер:
– Бавим се трча њем када имам сло -

бод ног вре ме на. Волим да трчим, али

за ту актив ност по хлад ном вре ме ну
потреб на је аде кват на опре ма. Леп -
ше је на про ле ће и пре ко лета. 

ЉУБИ ЦА КРСТУ ЛО ВИЋ, дома ћи ца:
– Једи но што могу је да шетам

напо љу. Лепо је про ве сти мало вре -
ме на напо љу и по ова ко хлад ном
вре ме ну. Ина че, вежбам код куће
због опе ри са ног кука, по пре по ру ци
лека ра. 

АЛЕК САН ДРА ВРА НИЋ, 
сред њо школ ка:

– Углав ном шетам по гра ду. Може
се рећи да вежбам кроз актив но сти с
поро ди цом. Имам доста бра ће и сеста -
ра и та јур ња ва се поне кад може рачу -
на ти као тре нинг.

МИЦА БУЈО ШЕ ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Шет ња је глав ни вид рекре а ци је,

сва ког дана од Коте жа до Тами ша и
назад. При ја ми шет ња по хлад но ћи
због здрав стве ног ста ња. 

Анке ти ра ла Мир ја на 

Марић Велич ко вић

Љ. КРСТУЛОВИЋС. КОРОЛЕВ А. ВРАНИЋ М. БУЈОШЕВИЋ

НАША АНКЕТА

КАКО СЕ РЕКРЕ И РА ТЕ ТОКОМ ЗИМЕ?

Шет ња кад год је могу ће

В. МИКА. ТРАЈКОВСКИ

ХРОНИКА

Зани мљи ву акци ју у чијем су фоку -
су одлич ни сту ден ти, која је поче ла
10. јану а ра и тра је до 15. фебру а ра,
под нази вом „Бес плат на фри зу ра”,
ове годи не тре ћи пут орга ни зу је фри -
зер ски салон „Про стор Б” Бран ка
Пути ћа.

Сви сту ден ти који у салон у Ули ци
бра ће Јова но вић 8 доне су индекс у

коме се нала зи нека акту ел на десет -
ка биће награ ђе ни бес плат ним шиша -
њем и фени ра њем. Досад се на овај
начин улеп ша ло пре ко 140 сту де на та
из нашег гра да и око ли не, а при ли ку
за то има ју сви они који су вред ни на
сту ди ја ма и дају све од себе да стек ну
нова зна ња.

С. Т.

СТУ ДЕН ТИ МА С ДЕСЕТ КА МА

Бес плат на фри зу ра

ПРЕ СЕ ДАН НА ПРО ШЛО НЕ ДЕЉ НОЈ СЕД НИ ЦИ ГРАД СКЕ СКУП ШТИ НЕ

ВЛАСТ ПОДР ЖА ЛА АМАНД МАН 
ОПО ЗИ ЦИ ЈЕ

вен ци о ни са ње заин те ре со ва них за гаси -
фи ка ци ју је актив ност која не може
одмах да пока же пози тив не резул та -
те, јер је потреб но да про ђе одре ђе но
вре ме. Искре но се надам да ће се сва -
ке годи не издва ја ти новац за то и да
ће се он стал но пове ћа ва ти. То је једи -
ни начин за реша ва ње про бле ма које
нам ства ра ју кућ на ложи шта – иста кла
је Ката ри на Бањаи.

Изве штај који је под не ла био је дета -
љан и кон кре тан, због чега су је неки
опо зи ци о ни одбор ни ци похва ли ли.

За реч се јавио и одбор ник Срп ске
ради кал не стран ке Срђан Гла мо ча -
нин. Он је, изме ђу оста лог, рекао да је
једи но реше ње за про бле ме са зага ђе -
но шћу вазду ха гаси фи ка ци ја, за шта
се зала же стран ка којој при па да. Пред -
ло жио је да наша држа ва интен зи ви -
ра одно се с Руси јом, јер ће тако бити
откло ње не све наше тешко ће. Само у
том слу ча ју ћемо, пре ма њего вим речи -
ма, реши ти про бле ме са уво зом гаса.

М. Глигорић

» Наставак са стране 1

На сед ни ци Скуп шти не гра да усво је -
ни су финан сиј ски пла но ви и про -
гра ми рада град ских и сео ских јав -
них и јав них кому нал них пред у зе ћа.
Нај ви ше пажње иза зва ли су они који
су се одно си ли на Тури стич ку орга -
ни за ци ју Пан че ва, а нај за слу жни ја за
то је Нада Кир бус, одбор ни ца Соци -
ја ли стич ке пар ти је Срби је.

Она је за скуп штин ском говор ни -
цом рекла да је неја сно како то да
ТОП има само јед ног стал ног запо -
сле ног и дирек то ра који на одре ђе но
вре ме оба вља ту функ ци ју, а буџет
тог јав ног пред у зе ћа је 20 мили о на
дина ра.

– Кад се погле да ко тре ба да ура ди
све што је набро ја но у пла ну и про -
гра му, изне на ђе на сам систе ма ти за -
ци јом рад них места, јер пише да све
тре ба да завр ши само један извр ши -
лац. Питам се да ли је могу ће да он
тре ба да ура ди све пред ви ђе не посло -
ве. Зако ном о јав ним пред у зе ћи ма
пред ви ђе но је да она мора ју има ти
дирек то ра, као и над зор ни и управ ни
одбор. Тамо пише и да се, по пра ви -
лу, један запо сле ни у јав ним пред у -
зе ћи ма бира за њихов над зор ни, а
дру ги за управ ни одбор. Како ће се то
испу ни ти у слу ча ју ТОП-а? Не може
један запо сле ни у том пред у зе ћу да
оба вља све посло ве и да исто вре ме но
себе кон тро ли ше – иста кла је Нада
Кир бус.

Она је пред ло жи ла да се посло ви
које оба вља Тури стич ка орга ни за ци ја
Пан че ва пре ба це у над ле жност Град -
ске упра ве, у чему су је подр жа ли и
неки дру ги одбор ни ци. Они су, изме ђу
оста лог, поста ви ли пита ње шта се дога -
ђа када једи ни запо сле ни у ТОП-у хоће
да иде на одмор, а шта би се деси ло
када би морао да оде на боло ва ње.

При мед бе на рачун пла но ва и про -
гра ма рада одре ђе них јав них кому -
нал них пред у зе ћа има ли су и одбор -
ни ци гру пе „Сло бод но Пан че во”. Један
од њих, Дејан Јова но вић, рекао је да
се из њих не види јасно каква је струк -
ту ра запо сле них, коли ко они зара ђу -
ју итд. Он и њего ве коле ге пред ло жи -
ли су да се пода ци о томе обја ве на
сај ту Гра да како би јав ност могла да
буде оба ве ште на.

Јова но вић је рекао да се јав на и
јав на кому нал на пред у зе ћа издр жа -
ва ју нов цем гра ђа на, па због тога они

тре ба да буду оба ве ште ни о све му што
је од зна ча ја за њихов рад. Додао је
да, нажа лост, то још увек није стал на
прак са и навео кон кре тан при мер.
Рекао је да су он и њего ве коле ге тра -
жи ли инфор ма ци ју о раду Реги о нал -
не раз вој не аген ци је „Јужни Банат” и
пла та ма запо сле них у њој, али да
подат ке о томе још нису доби ли.

Одбор ни ци Скуп шти не гра да на сед -
ни ци одр жа ној 12. децем бра усво ји ли
су и доку мент у коме су наве де не мере
које је нео п ход но пред у зе ти ради побољ -
ша ња ква ли те та вазду ха у Пан че ву.
Детаљ но га је обра зло жи ла Ката ри на
Бањаи, чла ни ца Град ског већа заду -
же на за зашти ту живот не сре ди не.

Она је, изме ђу оста лог, рекла да је
пан че вач ки ваздух мно го бољи него
рани јих годи на, али да је још увек
знат но зага ђен у зим ском пери о ду због
висо ких кон цен тра ци ја суспен до ва -
них мате ри ја, које тада пре ма шу ју
мак си мал но дозво ље не вред но сти.

Дода ла је да је ваздух у нашем гра -
ду због тога тре ће кате го ри је и обја -
сни ла да то није само пан че вач ки
про блем, већ нешто са чим су суо че -
ни и дру ги већи гра до ви у Срби ји.
Пре ма њеним речи ма, при мар ни узро -
ци зага ђе ња вазду ха су кућ на ложи -
шта наших сугра ђа на који се гре ју на
чвр ста гори ва, издув ни гасо ви из ауспу -
ха ауто мо би ла и инду стри ја.

Ката ри на Бањаи је рекла и да су
еми те ри зага ђу ју ћих мате ри ја у нашем
гра ду пред ло жи ли мере за њихо во
сма ње ње и да су мно ге од њих већ
реа ли зо ва не. То су до сада, пре ма
њеним речи ма, учи ни ли Град ска упра -
ва, АТП, Рафи не ри ја, „Петро хе ми ја”,
„Азо та ра” и „Гре ја ње”.

Међу тим, нагла си ла је да су инди -
ви ду ал на кућ на ложи шта и даље про -
блем и наве ла да је град ска власт због
тога поче ла да нов ча но пома же дома -
ћин стви ма која су заин те ре со ва на за
гаси фи ка ци ју. Током про шле годи не
из град ског буџе та је издво је на одре -
ђе на сума на име суб вен ци ја које су
доде ље не четр де се то ри ци наших
сугра ђа на заин те ре со ва них за гаси -
фи ка ци ју.

– С обзи ром на то да смо виде ли да
је број наших сугра ђа на који су заин -
те ре со ва ни за тако нешто вели ки, за
ову годи ну смо пред ви де ли још више
нов ца. Зато је издво је но 1.600.000
дина ра више него про шле годи не,
одно сно укуп но 3.600.000 дина ра. Суб -

Градско веће је одржало своју 142.
седницу у уторак, 16. јануара. Није
се много причало, с обзиром на то
да су биле само четири тачке днев-
ног реда на „менију”.

Прва тема је била учествовање
Града на јавном конкурсу Управе за
капитална улагања АПВ за финан-
сирање или суфинансирање проје-

ката у области водоснабдевања и
заштите вода, с предлогом пројекта
„Изградња потамишког колектора –
друга фаза”. Укупна вредност про-
јекта је скоро 174 милиона динара,
а конкурише се за 87 милиона, што
је педесет одсто од вредности про-
јекта.

Потом се расправљало о закључку
у вези са учествовањем Града на јав-
ном конкурсу већ поменуте институ-
ције, али је област другачија: саобра-
ћајна инфраструктура. Град је апли-
цирао пројектом „Појачано одржа-
вање Улице Жикице Јовановића
Шпанца у Банатском Брестовцу”. Нео-
пходно је средити је, а ово је начин.

Донето је затим решење о образо-
вању тима за реализацију пројекта
„Уређење градског понтона на Тами-
шу у Панчеву”. Пошто је образована
комисија за испитивање погодности
такси возила за обављање такси пре-
воза, већање је завршено.

С. Т.

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Предлози пројеката



У ста рој Вај фер то вој пива ри у
петак, 12. јану а ра, при ре ђе на је
све ча ност пово дом обе ле жа ва ња
две ста деве де сет шест годи на од
настан ка тог зда ња, а орга ни зо -
ва ло ју је удру же ње гра ђа на Музеј
пивар ства „Ђор ђе Вај ферт”.
Рођен дан ској про сла ви су при -
су ство ва ли спе ци јал ни гости: Њ.
е. амба са дор Кра ље ви не Холан -
ди је у Срби ји Хенк ван ден Дул,
Дани ло Голу бо вић, савет ник
мини стар ке Јадран ке Јок си мо -
вић за зајед нич ку пољо при вред -
ну поли ти ку и кум пива ре „Georg
W”, Алек сан дар Богу но вић из
При вред не комо ре Срби је и гра -
до на чел ник Пан че ва Саша
Павлов.

Њ. е. амба са дор Кра ље ви не
Холан ди је у Срби ји Хенк ван
ден Дул овом при ли ком је, по
инструк ци ја ма маги стра тех -
но ло ги је пивар ства Бра ти сла -
ва Сто ја но ви ћа, нека да шњег
дирек то ра Пива ре, први пут
ску вао сво је пиво, од чије про -
да је ће сред ства оти ћи у хума -
ни тар не свр хе. Акци ју под нази -
вом „Све нас пиво спа ја” запо -
чео је 2016. годи не амба са дор
Немач ке у Срби ји Њ. е. др
Аксел Дит ман, а 2017. годи не
при дру жио се амба са дор Репу -
бли ке Мађар ске у Срби ји Њ. е.
др Ати ла Пин тер.

Пре ма речи ма Мире ле Фло -
ре из удру же ња гра ђа на Музеј
пивар ства „Ђор ђе Вај ферт”,
акци ја је осми шље на како би
се наста ви ла тра ди ци ја кува -
ња пива у Вај фер то вој пива ри,
која је с дола ском те поро ди це
1847. годи не поче ла да ради
пуним капа ци те том.

– Овде се није само про из -
во ди ло пиво, већ су се одр жа -

ва ле међу на род не мани фе ста -
ци је, кул тур на деша ва ња и
хума ни тар не акци је – рекла је
Мирела Фло ра.

Она је дода ла да се до сада
доста при ча ло о овом спо ме -
ни ку кул ту ре, а да се мало учи -
ни ло да му се повра ти ста ри
сјај и да оче ку је да ће се у
будућ но сти нешто више ура -
ди ти на том пољу.

То је потвр дио и Дани ло
Голу бо вић, савет ник при Мини -
стар ству за европ ске инте гра -
ци је, који је иста као да би Репу -
бли ка и Град могли зна чај ни је
да помог ну да се ово кул тур но
обе леж је рекон стру и ше, како
би њиме могао да се поно си не
само град Пан че во већ и цела
Срби ја.

– Ова згра да је за све ове
годи не мно го тога пре жи ве ла
– мно ге при род не ката стро фе,
рат на раза ра ња, раз ли чи те про -
ме не држав них уре ђе ња и све
оно чему смо као држа ва били
изло же ни. Дра го ми је да је у
вели кој мери задр жа ла свој
прво бит ни облик, јер је ово

сигур но први инду стриј ски
обје кат у Вој во ди ни који је
негде назна чио пут инду стри -
ја ли за ци је гра да Пан че ва –
рекао је Саша Павлов.

Маги стар тех но ло ги је пивар -
ства Бра ти слав Сто ја но вић,
нека да шњи дирек тор Пива ре,
тако ђе је поздра вио при сут не
и испри чао инте ре сант не анег -
до те о при ја тељ ству изме ђу

Срби је и Холан ди је које тра је
више деце ни ја. На њего ву при -
чу надо ве зао се амба са дор Кра -
ље ви не Холан ди је Хенк ван ден
Дул, нагла сив ши важност тра -
ди ци је, која је оду век била
чувар мири са, уку са, нави ка и
кул ту ра раз ли чи тих наро да.

– Тра ди ци ја је увек била ту
да ука же на иден ти тет одре ђе -
них зајед ни ца. Она исто вре ме -
но пока зу је зајед нич ко насле -
ђе и чиње ни цу да међу сви ма
нама посто ји више слич но сти
него раз ли чи то сти, што нам
запра во и омо гу ћа ва дија лог.
Ово се може виде ти и у пове ћа -
ном раз во ју занат ских пива ра.
Људи пра ве раз ли чи те уку се

пива, али је та страст ка про -
из вод њи овог напит ка уни вер -
зал на – рекао је амба са дор Кра -
ље ви не Холан ди је.

Он је додао да Срби ја као и
Холан ди ја има дугу тра ди ци ју
про из вод ње пива и да се то
упра во види на при ме ру Вај -
фер то вог зда ња.

Амба са дор је овом при ли ком
рекао да Холан ди ја пру жа вели -
ку подр шку Срби ји у про це су
пре го во ра о при сту па њу Европ -
ској уни ји. Тре нут но у Срби ји
послу је око шестсто холанд ских
ком па ни ја у свим сек то ри ма
еко но ми је. Неке су вео ма позна -
те, као што су: „Купу јем про да -
јем”, „Мак си”, „Delhaize”, „Тем -
по”, „Shop & Go”, „Heineken”, а
сва ка ко нај ве ћи број је у обла -
сти пољо при вре де.

– Холан ди ја је дру ги изво -
зник у све ту у пољо при вре ди.
Ми има мо мало про из во ђа ча,
али изу зет ну пољо при вре ду. Вео -
ма смо актив ни као мен то ри
Срби ји у овој обла сти и жели -
мо да оста не мо такви, посеб но
док тра ју про го во ри за погла -
вља 11, 12 и 13. Тако ђе, жели -
мо да помог не мо Срби ји на путу
ка Европ ској уни ји и у зако но -
дав ству, људ ским пра ви ма, еко -
но ми ји – рекао је амба са дор.

Орга ни за ци ју дога ђа ја подр -
жа ли су Мини стар ство за европ -
ске инте гра ци је Репу бли ке
Срби је и ком па ни ја „TMB Dia-
mond”.

тур на вред ност – рекао је
Ротар.

Кроз про грам дру штве но
одго вор ног посло ва ња, а све у
скла ду са сво јим кор по ра тив -
ним сло га ном „Будућ ност на
делу”, ком па ни ја НИС већ девет
годи на заре дом подр жа ва и
оства ру је парт нер ство с једа на -
ест гра до ва и општи на у Срби -
ји. До сада је подр жа но више
од 900 про је ка та који су допри -
не ли соци јал но-еко ном ском
раз во ју општи на и гра до ва, а у
које је уло же но више од  мили -
јар ду дина ра. За потре бе гра -
ђа на ком па ни ја НИС је кон -
кур сом у 2017. годи ни у Пан -
че ву подр жа ла пет про је ка та из
обла сти кул ту ре, спор та и еко -
ло ги је, у вред но сти од 15 мили -
о на дина ра. Ова сума је утвр -
ђе на на осно ву дого во ра с Гра -
дом Пан че вом, а у скла ду је с
вели чи ном и потре ба ма локал -
не само у пра ве и актив но сти ма
за које је новац потре бан.

Ове годи не на осно ву кон -
кур са „Зајед ни ци зајед но” сред -
ства су доби ле три уста но ве
кул ту ре – Дом омла ди не, Кул -
тур ни цен тар и Народ ни музеј
Пан че во.

-умет нич ка дру штва „Стан ко Пау -
но вић” и „Абра ше вић”. С обзи -
ром на то да су њихо ве про бе
сва ко днев не, вели ке су вибра ци -
је у згра ди. На подо ви ма има
еви дент них оште ће ња која наста -
ју услед тога. Иако је ура ђе на
ста ти ка, вибра ци је и даље посто -
је. Нада мо се да ћемо када буду
дошле кера мич ке пло чи це пре -
ко тера цо масе, пре ва зи ћи те
про бле ме – рекла је дирек тор ка.

На доњем спра ту биће напра -
вљен тоа лет за осо бе са инва -
ли ди те том, а нај ве ћа инве сти -
ци ја пла ни ра на је за подрум,
где се одр жа ва ју музич ке про -
бе. Због вла ге која је тамо у
вели кој мери при сут на, биће
ура ђе на хидро и зо ла ци ја.

Мари ја Јевић је изја ви ла да
ће подр шка ком па ни је НИС
знат но уна пре ди ти усло ве рада
ове инсти ту ци је.

– Захва љу јем НИС-у што нам
је иза шао у сусрет и раз у мео
потре бу да мла ди раде и функ -
ци о ни шу у бољем про сто ру,
што ће самим тим бити боље
за нас и кори сни ке Дома омла -
ди не – иста кла је дирек тор ка.

Сте фан Деспо то вић, дирек -
тор Дирек ци је за екс тер не кому -

Пше ни ца круп ник (Triti-
cum spelta L) зау зи ма зна -
чај но место у гру пи алтер -
на тив на жита. Због сво јих
био ло шких осо би на, као и
пре храм бе них и меди цин -
ских карак те ри сти ка зрна,
поста је све инте ре сант ни ја
за гаје ње. Пре ма нај но ви јим
истра жи ва њи ма, круп ник је
настао пре 7.000 годи на на
под руч ју Тран скав ка зја,
север но од Црног мора, нај -
ве ро ват ни је спон та ним укр -
шта њем само ни клих трав -
них врста. Током дуге исто -
ри је гаје ња зрно круп ни ка
било је зна чај но у исхра ни
ста нов ни штва, али је од сре -
ди не два де се тог века гајен
само спо ра дич но, више као
крм на биљ ка, и то на над -
мор ским виси на ма на који -
ма дру га жита нису успе ва -
ла. Раз лог за то био је уво -

ђе ње селек ци о ни са них гено -
ти по ва при но сни је меке
пше ни це, наме ње них за
интен зив ни ју про из вод њу,
али су и додат ни тро шко ви
љушће ња зрна допри не ли
све мањем инте ре су пољо -
при вред них про из во ђа ча да
га гаје. Сре ди ном седам де -
се тих годи на два де се тог века,
с пове ћа њем инте ре со ва ња
за орган ску пољо при вре ду,
круп ник се поно во поја вљу -
је на њива ма сред њо е вроп -
ских зема ља, а од тада се
повр ши не у про из вод њи кон -
стант но пове ћа ва ју.

Круп ник се од обич не
пше ни це раз ли ку је по тан -
ким, висо ким ста бли ма
скло ним поле га њу и висо -
кој енер ги ји боко ре ња. Клас
ове пше ни це при жетви се
рас па да на кла си ће у који -
ма зрно оста је чвр сто оба -
ви је но пле ва ма и пле ви ца -
ма, па је такав пле ви ча сти
плод непо де сан за кори шће -
ње у исхра ни људи док се
зрно машин ски не ољу шти.
Мор фо ло шки, круп ник је
вео ма робу сна биљ ка, која
је толе рант ни ја на непо вољ -
не усло ве спољ не сре ди не
него обич на пше ни ца, али
је уста но вље на мања отпор -
ност на сушу. У нашој земљи
може се гаји ти на над мор -
ским виси на ма већим од
800 м, посто је ози ме и про -
лећ не фор ме, а при но си зрна
су мањи него код обич не
пше ни це.

Хран љи ва вред ност зрна
круп ни ка огле да се у висо -
ком садр жа ју укуп них про -

те и на (и до 19%) и есен ци -
јал них ами но-кисе ли на; садр -
жи доста пре храм бе них вла -
ка на, вита ми на Б-ком плек са,
муко по ли са ха ри да, који сти -
му ли шу иму но ло шки систем
орга ни зма, већи про це нат
уља и мине рал них соли. Зрно
круп ни ка има висок садр жај
глу те на и од њего вог бра шна
се успе шно спра вља већи на
пеци ва. Захва љу ју ћи висо кој
хран љи вој вред но сти бра шно
круп ни ка кори сти се као
побољ ши вач ква ли те та и уку -
са пше нич ног хле ба и дру -
гих хлеб но-пекар ских про -
из во да. Круп ник се нај че шће
упо тре бља ва као заме на за
пше нич но бра шно при спра -
вља њу хле ба, паста, кола ча,
кре ке ра, мусли ја, пога чи ца,
пала чин ки и вафла, а дели -
мич но ољу штен може се
кори сти ти и за спра вља ње

пива, џина и вот ке и уме сто
негла зи ра ног пирин ча.
Посеб но је карак те ри стич на
посла сти ца „зеле ни кави јар”,
која се пра ви од зрна пожње -
ве них у фази млеч не зре ло -
сти и осу ше них на дрве ном
угљу. Зрно овог жита лако је
свар љи во, тако да се пре по -
ру чу је за исхра ну боле сни ка
и рекон ва ле сце на та, затим
деце и ста ри јих осо ба. Поред
вели ке хран љи ве и нутри -
тив не вред но сти, тре ба иста -
ћи и леко ви те осо би не зрна
и целе биљ ке.

Почет ком овог века и у
нашој земљи се буди инте -
рес за гаје ње круп ни ка, како
у брд ско-пла нин ском под -
руч ју, тако и у Вој во ди ни.
У дана шње вре ме у Репу -
бли ци Срби ји посто ји неко -
ли ко пољо при вред них про -
из во ђа ча круп ни ка који су
зао кру жи ли цео про из вод -
ни циклус – од при мар не
про из вод ње до финал них
про из во да, хле ба и тесте -
ни на. Као одго вор на нове
тен ден ци је у окви ру орган -
ске биљ не про из вод ње,
Инсти тут за опле ме њи ва ње
биља ка у Новом Саду ство -
рио је и прву сор ту ози мог
круп ни ка, под нази вом
„нир ва на”. Вели ки део
заслу га за шире ње про из -
вод ње круп ни ка при па да и
науч ним рад ни ци ма Инсти -
ту та „Тамиш”, који су ову
врсту жита уве ли у комер -
ци јал ну про из вод њу, како
у рав ни чар ским, тако и у
брд ско-пла нин ским под руч -
ји ма Срби је.
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Круп ник – древ на
пле ви ча ста пше ни ца

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Страну припремила
Мирјана Марић 

Величковић

ОД РУСКЕ БОЛ НИ ЦЕ ДО МОДЕР НОГ ДОМА ОМЛА ДИ НЕ

НИС ПОМА ЖЕ РЕКОН СТРУК ЦИ ЈУ ЗГРА ДЕ
Издво је но око два
мили о на и шестсто
хиља да дина ра

Кори сни ци ће бити
бла го вре ме но 
оба ве ште ни 
о евен ту ал ним 
изме на ма у 
спро во ђе њу 
актив но сти

У окви ру про гра ма „Зајед ни ци
зајед но” ком па ни ја НИС подр -
жа ла је уре ђе ње и рекон струк -
ци ју згра де Дома омла ди не у
Пан че ву. Завр ше так про јек та под
нази вом „Дом је кућа за све – од
Руске бол ни це до модер ног Дома
омла ди не”, за који је издво је но
ско ро 2.600.000 дина ра, пла ни -
ран је за март 2018. годи не.

Како је наве де но на конфе-
ренцији за новинаре, поди за -
њем функ ци о нал но сти и адап -
та ци јом дело ва згра де Дома
омла ди не, кул тур ног сим бо ла
гра да Пан че ва, биће ство ре ни
усло ви за рад мла дих музи ча ра
и дру гих умет ни ка, као и за одр -
жа ва ње разних мани фе ста ци ја,
што ће допри не ти раз во ју кул -
тур них вред но сти гра да.

– Овим про јек том наста вља -
мо радо ве на рекон струк ци ји
Дома омла ди не који су запо -
че ти прет про шле годи не, када
је Дирек ци ја за изград њу и уре -
ђе ње Пан че ва ради ла сана ци ју
доњег спра та. За то је било
издво је но 1.300.000 дина ра –
рекла је дирек тор ка Дома омла -
ди не Мари ја Јевић.

Она је наве ла да ће овог пута
бити сани ран гор њи спрат, што
укљу чу је ход ник, тоа ле те за кори -
сни ке, фар бар ско-молер ске радо -
ве и ком плет ну сто ла ри ју с пра -
го ви ма.

– Гор њи спрат је у врло лошем
ста њу. Тамо вежба ју кул тур но-

ни ка ци је у НИС-у, овом при -
ли ком је изра зио задо вољ ство
што је та ком па ни ја део про -
јек та који је наме њен мла ди ма. 

– Сигур ни смо да ће побољ -
ша ни усло ви зна чај но уна пре -
ди ти ква ли тет садр жа ја Дома
омла ди не и учи ни ти га још
при сту пач ни јим за мла де гене -
ра ци је. Сло ган наше ком па ни -
је је „Будућ ност на делу” и, у
скла ду с тим, тру ди мо се да
сва ког дана у прак си потвр ђу -
је мо такво наше стра те шко
опре де ље ње – нагла сио је
Деспо то вић.

Кон фе рен ци ји је при су ство -
вао и Нема ња Ротар, град ски
већ ник заду жен за област кул -
ту ре и омла ди не. Он је иста -
као да Град сара ђу је с Нафт -
ном инду стри јом Срби је дуги
низ годи на. 

– Ова ком па ни ја послу је
одго вор но и има одли чан однос
с пред став ни ци ма Гра да, као
и са инсти ту ци ја ма кул ту ре.
Уве рен сам да ће се ова сарад -
ња додат но про ду би ти и дра го
ми је да се новац ула же у нешто
што је трај не вред но сти, што
ће опста ти, нешто што је ствар -
но бит но, а то је инфра струк -

ДВЕ СТА ДЕВЕ ДЕ СЕТ ШЕСТ ГОДИ НА ВАЈ ФЕР ТО ВЕ ПИВА РЕ

Наста вље на акци ја „Све нас пиво спа ја”



Мини стар ство зашти те живот -
не сре ди не упу ти ло је јав ни
позив гра ђа нима Срби је да
уко ли ко сум ња ју да је негде
одло жен опа сан отпад, оба -
ве сте над ле жне слу жбе или
поли ци ју. Повод за овај позив
је дога ђај у Обре нов цу када
је по доја ви забри ну тих гра -
ђа на утвр ђе но да су неле гал -
но затр па не опа сне и кан це -
ро ге не мате ри је. Мини стар -
ство упо зо ра ва јав ност да се
годи шње у нашој земљи ство -
ри изме ђу 60.000 и 80.000
тона опа сног отпа да, од чега
један део отро ва, због нео д -
го вор ног опхо ђе ња поје ди на -
ца, не бива збри нут на про -
пи сан начин. У скла ду с тим
Мини стар ство је почет ком ове
годи не покре ну ло опсе жну
акци ју с циљем откри ва ња
неле гал ног скла ди ште ња опа -
сног отпа да на тери то ри ји
наше земље. Зва нич ни ци
исти чу да ће гра ђа ни о сва -
ком дета љу о евен ту ал ним
новим лока ци ја ма бити оба -

ве ште ни и да се ништа неће
кри ти.

Да под се ти мо, Мини стар -
ство зашти те живот не сре ди -
не кра јем про шле годи не утвр -
ди ло је да је на под руч ју Обре -
нов ца нађе но 20 тона опа сног
отпа да, тај но зако па ног на при -
ват ној пар це ли, који је могао
да иза зо ве озбиљ не после ди -
це по при ро ду и здра вље људи.
Недав но је Град ски завод за
јав но здра вље Бео гра да утвр -
дио да хемиј ске мате ри је из
опа сног отпа да нађе ног зако -
па ног код Обре нов ца, нису
про др ле у окол не сео ске буна -
ре. Међу тим, мини стар зашти -
те живот не сре ди не Горан Три -
ван упо зо рио је јав ност да то
не зна чи да нема опа сно сти
да та вода буде зага ђе на у
наред ном пери о ду. Доне та је
мера да се, из пре до стро жно -
сти, на кон та ми ни ра ном под -
руч ју вода ана ли зи ра два пут
годи шње, јер хеми ка ли је после
неког вре ме на могу да про -
дру до буна ра.

Пан че вач ка локал на само у -
пра ва у послед ње две годи не
издва ја сим бо лич на сред ства
за афир ма ци ју упо тре бе обно -
вљи вих изво ра енер ги је на
тери то ри ји нашег гра да. Реч
је о пио нир ским кора ци ма и
у одно су на локал не зајед ни -
це у раз ви је ним сре ди на ма
ове инве сти ци је су дале ко
мање. Раз лог можда лежи у
томе што код нас и даље вла -
да мишље ње да је ула га ње у
ову област непро фи та бил но,

тј. да тре ба мно го годи на да
би се уло же ни новац испла -
тио. Еко ло шки аспект упо -
тре бе ова квог изво ра енер ги -
је у нашем слу ча ју је миса о -
на име ни ца. Међу тим, ства -
ри су се на свет ском тржи -
шту у послед њих неко ли ко
годи на дале ко про ме ни ле.

Тро шко ви про из вод ње стру -
је из обно вљи вих изво ра енер -
ги је пали су на нови мини -
мум широм све та – твр де
струч ња ци Међу на род не аген -
ци је за обно вљи ву енер ги ју
(IRENA). Међу тим, нај ве ћи
део оче ки ва ног раста про из -
вод ње солар не и ветро е нер -
ги је оства рен је ван Европ -
ске уни је, јер се поли ти ка
ЕУ у овој област не раз ви ја у

скла ду са свет ским трен дом.
Наи ме, цена про из вод ње енер -
ги је из ветра на коп ну сма -
ње на је за око четвр ти ну од
2010, при чему је цена стру је
из фото на пон ских пане ла
пала за 73 про цен та. При ме -
ра ради, про из вод ња из фосил -
ног гори ва тре нут но кошта од
пет до седам на ест цен ти по
кило ват-часу, што јасно ука -
зу је на то да је обно вљи ва
енер ги ја кон ку рент ни ја него
икад, тако да струч ња ци

исти чу да пре ла зак на про -
из вод њу елек трич не енер ги -
је из обно вљи вих изво ра није
само еко ло шка, него и еко -
ном ски вео ма испла ти ва одлу -
ка. Вре ди иста ћи да ће ЕУ
почет ком ове годи не усво ји -
ти изме не које ће уве ћа ти
удео обно вљи ве енер ги је до
2030. годи не у укуп ној про -
из вод њи елек трич не енер ги -
је – план је да се у наред них
два де сет годи на подиг не на
ниво од 30 одсто.

Инве сти ци је 
у при вред ни раз вој,
спо рт, кул ту ру, 
тури зам и еко ло ги ју

Упра ва за капи тал на ула га ња
АП Вој во ди не рас пи са ла је
шест кон кур са у окви ру новог
циклу са финан си ра ња важних
про је ка та на тери то ри ји Вој -
во ди не. Покра јин ска упра ва
финан си ра ће раз вој не пла но -
ве у обла сти сао бра ћај не
инфра струк ту ре, водо снаб де -
ва ња и зашти те вода, локал -
ног и реги о нал ног еко ном ског
раз во ја, пред школ ског обра зо -
ва ња и вас пи та ња, раз во ја спо -
р та и енер гет ске ефи ка сно сти
и у ту свр ху обез бе ђе но је ско -
ро две мили јар де дина ра из
вој во ђан ског буџе та.

Гра до ви и општи не у Вој во -
ди ни могу да кон ку ри шу про -
јек ти ма који ће допри не ти раз -
во ју и уна пре ђе њу сао бра ћај не
инфра струк ту ре и за ту наме -
ну је обез бе ђе но 770 мили о на
дина ра. Пред ност ће има ти оне
локал не само у пра ве које наме -
ра ва ју да изгра де нове сао бра -
ћај ни це, да ура де рекон струк -
ци ју или сана ци ју посто је ћих
локал них пут них пра ва ца или

има ју план за побољ ша ње без -
бед но сти свих уче сни ка у сао -
бра ћа ју.

Поред тога, они могу да апли -
ци ра ју и за финан си ра ње и суфи -
нан си ра ње про је ка та у обла сти
водо снаб де ва ња и зашти те вода
(изград ња, доград ња, рекон струк -
ци ја, сана ци ја или адап та ци ја
систе ма за водо снаб де ва ње, при -
пре му воде за пиће, при ку пља -
ње, одво ђе ње и пре чи шћа ва ње
отпад них вода). За реа ли за ци ју
про је ка та у овој обла сти обез бе -
ђе но је 298 мили о на дина ра.

Упра ва за капи тал на ула га -
ња АП Вој во ди не издво ји ла је

520 мили о на дина ра за подр -
шку про гра ми ма локал ног и
реги о нал ног еко ном ског раз -
во ја који тре ба да допри не су
ства ра њу повољ них усло ва за
посло ва ње, раст и раз вој малих
и сред њих пред у зе ћа, као и
пове ћа њу запо сле но сти у Вој -
во ди ни. Поред тога, локал не
само у пра ве су у при ли ци да
обез бе де сред ства за изград њу,
доград њу или рекон струк ци ју
обје ка та послов не инфра струк -
ту ре и тури стич ке инфра струк -
ту ре у јав ној сво ји ни, укљу чу -
ју ћи и инфра струк ту ру која
обез бе ђу је функ ци о нал но инте -

гри са ње послов не и тури стич -
ке инфра струк ту ре у окру же -
њу. Упра ва за капи тал на ула -
га ња АП Вој во ди не обез бе ди -
ла је 38 мили о на дина ра за
реа ли за ци ју про је ка та за уна -
пре ђе ње и модер ни за ци ју
инфра струк ту ре која допри но -
си побољ ша њу енер гет ске ефи -
ка сно сти.

За уна пре ђе ње и модер ни -
за ци ју инфра струк ту ре која
допри но си пове ћа њу ква ли те -
та, ефи ка сно сти и реле вант -
но сти систе ма пред школ ског
обра зо ва ња и вас пи та ња Упра -
ва за капи тал на ула га ња издво -
ји ла је 69 мили о на дина ра, а
са 240 мили о на дина ра биће
финан си ра ни про гра ми у обла -
сти раз во ја спо р та. Сред ства
која се доде љу ју по овом јав -
ном кон кур су наме ње на су за
финан си ра ње и суфи нан си ра -
ње про је ка та за изград њу,
доград њу, рекон струк ци ју,
адап та ци ју и сана ци ју спорт -
ских обје ка та у јав ној сво ји ни
на тери то ри ји АП Вој во ди не,
укљу чу ју ћи и школ ске спорт -
ске објек те.

Jавни кон кур си за финан си -
ра ње и суфи нан си ра ње про је -
ка та тра ју до 19. јану а ра.

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 19. јануар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

7

БУЏЕТ ЗА ПРО ГРА МЕ ЗАШТИ ТЕ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ У 2018. ГОДИ НИ

ПОДР ШКА ЈАВ НИМ ПРЕД У ЗЕ ЋИ МА

АПЕЛ ЕКО-МИНИ СТАР СТВА

Позив на сарад њу

Мање еко ло шких
инве сти ци ја

Вели ки еко-про јек ти
на чека њу

Локал на само у пра ва већ неко -
ли ко годи на није ура ди ла вели -
ки еко ло шки про је кат на тери -
то ри ји гра да Пан че ва. Још увек
се чека реше ње за ста ру кому -
нал ну депо ни ју, али и изград -
ња фабри ке за пре ра ду отпад -
них вода. Вели ки број ули ца,
како у Пан че ву, тако и у насе -
ље ним мести ма, нема кана ли -
за ци о ну мре жу, а о трет ма ну
фекал не кана ли за ци је у насе -
ље ним мести ма илу зор но је
гово ри ти. Пред став ни ци вла -
сти се бра не тиме да нема
довољ но нов ца за покре та ње
ових амби ци о зних про је ка та.

Томе тре ба при до да ти и да
град Пан че во нема ура ђе ну про -
јект ну доку мен та ци ју за одре -
ђе ни број важних еко ло шких
про је ка та који ће мора ти да
буду завр ше ни, у скла ду са зах -
те ви ма ЕУ, у наред них десет
годи на. Ујед но, у мно гим град -
ским и при град ским насе љи -
ма нису реше ни имо вин ско-
прав ни одно си, што тако ђе
пред ста вља оте жа ва ју ћу окол -
ност, наро чи то уко ли ко се апли -
ци ра за финан сиј ску подр шку
из европ ских фон до ва.

Упра вља ње отпа дом
Било како било, сва ке годи не
из град ског буџе та издва ја се
новац за очу ва ње живот не сре -
ди не, али су ове годи не та сред -
ства довољ на само за реша ва -
ње теку ћих еко ло шких про бле -
ма. Град ска скуп шти на је недав -
но усво ји ла ово го ди шњи буџет
и пла ни ра но је да у 2018. годи -
ни за еко ло ги ју буде утро ше но
укуп но 723 мили о на дина ра.
Поло ви ну нео п ход не суме
покри ће напла та посеб не
накна де за зашти ту живот не
сре ди не (397 мили о на дина ра)
и так се за еми то ва ње азот них
окси да (око 16 мили о на дина -
ра). Пре о ста лих 367 мили о на
биће обез бе ђе но из тзв. сред -
ста ва оста лих изво ра финан -
си ра ња.

Нај ви ше нов ца Град Пан че -
во ће потро ши ти за тро шко ве
упра вља ња отпа дом (141 мили -
он) и отпад ном водом (297
мили о на). Ово го ди шњи рачун

ПОКРА ЈИН СКА АДМИ НИ СТРА ЦИ ЈА РАС ПИ СА ЛА ШЕСТ КОН КУР СА

Капи тал на ула га ња вред на две мили јар де

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

за одр жа ва ње јав них зеле них
повр ши на је 108 мили о на дина -
ра, а за чишће ње ули ца 140
мили о на дина ра. За прву суму
се поста ра ло ЈКП „Зеле ни ло”,
а за дру гу ЈКП „Хиги је на”. За
буџет ску став ку зоо хи ги је на
(уни шта ва ње легла кома ра ца,
потре бе дера ти за ци је итд. –
прим. аут.) гра ђа ни Пан че ва
пла ти ће укуп но 39 мили о на
дина ра.

Црка ви ца за акци ју
Град је у 2018. годи ни за потре -
бе финан си ра ња про је ка та и
про гра ма зашти те и уна пре ђи -
ва ња живот не сре ди не у Пан -
че ву одо брио све га 90 мили о -
на дина ра, што је чети ри пута
мање него 2015. годи не, или
око 20 мили о на мање него у
про шлој буџет ској годи ни. Када
је реч о пра вим еко ло шким
про гра ми ма, из буџе та за теку -
ћу годи ну за потре бе упра вља -
ња зашти том живот не сре ди не

издво је но је 32 мили о на дина -
ра, а за мони то ринг свих меди -
ју ма живот ног про сто ра (вода,
ваздух, земљи ште) 29 мили о -
на дина ра. Када је реч о зашти -
ти при ро де, одбор ни ци су при -
хва ти ли пред лог да ово го ди -
шњи тро шко ви буду 15 мили -
о на дина ра. Локал на само у -
пра ва ће и ове годи не наста -
ви ти да финан си ра про грам
еко ло шке еду ка ци је (3,8 мили -
о на).

Све у све му, Пан че во ни ове
годи не неће ула га ти у капи -
тал не еко ло шке про јек те. Не
тре ба смет ну ти с ума да ће у
наред ном пери о ду наша локал -
на само у пра ва мора ти да реши
пита ње кана ли за ци о не инфра -
струк ту ре у свим насе ље ним
мести ма, као и да за потре бе
гра да обез бе ди сред ства за
изград њу постро је ња за пре ра ду
отпад них вода. Похвал но је то
што локал на само у пра ва уво ди

прак су сти му ла ци је гра ђа на да
пре ђу на гас као енер гент, али
одо бре на сума од све га 8,6
мили о на дина ра огра ни ча ва
мане вар ски про стор. С дру ге
стра не, при мет но је да локал -
ни зва нич ни ци све више обра -
ћа ју пажњу на енер гет ску ефи -
ка сност, тако да су у ово го ди -
шњем буџе ту одо бре на сред -
ства за изра ду енер гет ских ела -
бо ра та јав них уста но ва.

Ова мера град ске вла сти ини -
ци ра на је чиње ни цом да јав не
уста но ве, уко ли ко желе да апли -
ци ра ју за рекон струк ци је и
сана ци је, мора ју доста ви ти на
увид коми си ји и ела бо ра те о
енер гет ској ефи ка сно сти. Ово
је до сада била прак са само
при ли ком апли ци ра ње за сред -
ства ЕУ, а од ове годи не и над -
ле жне репу блич ке и покра јин -
ске инсти ту ци је које рас пи су ју
поме ну те кон кур се тра же тзв.
енер гет ски пасош на увид.

ОБНО ВЉИ ВИ ИЗВО РИ

Нови тренд

Скупштина изгласала мање пара



Захваљујем Служби хитне
медицинске помоћи на брзој
и хуманој интервенцији при-

ликом саобраћајне незгоде у
којој сам повређен 3. јануара.

Стефан Стефановић

Чла но ви удру же ња „Пре по знај
у себи” уго сти ли су у уто рак,
16. јану а ра, у сво јим про сто -
ри ја ма, пред став ни ке пан че -
вач ке Сигур не куће како би им
уру чи ли дона ци ју у виду основ -
них живот них намир ни ца.

Паке ти наме ње ни соци јал но
угро же ном ста нов ни штву при -
ку пље ни су у хума ни тар ној
акци ји која је тра ја ла од 22. до
24. децем бра. Том при ли ком
су, поред бра шна, шеће ра, уља,
пирин ча и соли, мно ги Пан -
чев ци дони ра ли и раз не врсте
кек са, слат ки ша и чоко ла де,
али и кон зер ве, мле ко и воће и
повр ће.

– Пошто су у фоку су наших
актив но сти деца и мла ди, наша

Све се одви ја по 
пла ну

Завр ше но руше ње,
поче ла град ња

Посао успо ра ва 
Хемо ди ја ли за

Радо ви на рекон струк ци ји
Интер ног оде ље ња Опште бол -
ни це Пан че во, запо че ти сре ди -
ном окто бра про шле годи не,
одви ја ју се несме та но и по пла -
ну, а на гра ди ли шту је сва ко -
днев но анга жо ва но од 50 до чак
70 рaдника – потвр ди ла је за
наш лист др Сла ђа на Кова че -
вић, пи-ар мена џер Бол ни це.

Како ства ри сто је, пред у зе -
ће „Моду лор” из Бео гра да, анга -
жо ва но за оба вља ње овог ком -
плек сног задат ка, успе ће да

испо шту је уго во ре ни рок за
завр ше так радо ва, који изно си
осам месе ци.

Од пода до пла фо на
Рекон струк ци ја Интер ног оде -
ље ња обу хва та све инста ла тер -
ске, тер мо ма шин ске и гра ђе -
вин ске радо ве на при бли жно
8.000 ква драт них мета ра про -
сто ра.

Петак, 19. јануар 2018.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Ако пла ни ра те кра ћи или дужи
одмор на пла ни ни, не забо ра -
ви те да поне се те кре му за сун -
ча ње, бал сам за усне, кре му за
руке и нао ча ре за сун це. Исто
као за море, и за пла ни ну вам
је потреб на кре ма са УВ зашти -
том. Сун це на пла ни ни, због
раз ре ђе ног вазду ха, има већи
интен зи тет и дело ва ње него у

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

Викенд на пла ни ни

ЗДРАВА ИСХРАНА

Аво ка до је троп ско
воће бла гог уку са, које
се у кули нар ству нај -
ви ше упо тре бља ва као
повр ће. Кора и семен -
ка у сре ди ни воћ ке
нису јести ви, за раз -
ли ку од месна тог дела
воћ ке, бла го зелен ка -
сте боје. Од аво ка да
се доби ја фан та стич -
но уље које је врло
здра во, па га мно ги
кува ри кори сте уме -
сто масли но вог.

У кули нар ству аво ка до се
нај че шће кори сти за сала -
те, супе, нама зе и пред је ла.
Када се кон зу ми ра сам за

себе, није посеб но уку сан,
па вам пре по ру чу је мо да
испро ба те рецепт који може
бити и намаз и сос.

Потреб но: један аво ка до, чен белог лука, веза пер шу на, јед на

супе на каши ка цеђе не лиме те, две супе не каши ке масли но вог уља,

со и бибер. По жељи се може дода ти: пет-шест пара дај за чери, пола

црве ног лука, чили папри чи ца.

При пре ма: У блен де ру или сец ку усит ни ти месо аво ка да, сит но

сец ка ни бели лук, исе чен пер шун и оста ле састој ке. Мик са ти док не

попри ми глат ку тек сту ру.

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

Пи ше: Драгана Јоцовић

Гва ка мо ле

КАКО ТЕЧЕ РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА ИНТЕР НОГ

НА ЛЕТО У НОВОМ РУХУ

ме сти мо Оде ље ње хемо ди ја -
ли зе. Наи ме, не посто ји јеф -
тин начин да се сви апа ра ти
изме сте из згра де, тако да је
менаџ мент Бол ни це одлу чио
да тај одсек оста не на ста ром

месту док тра ју радо ви. Након
тога биће и даље на истом
спра ту, али на дру гој стра ни
згра де – рекла је др Сла ђа на
Кова че вић.

Леп ше и функ ци о нал ни је
Она је дода ла и то да ће, суде -
ћи по про јект ном пла ну, када
мај сто ри напу сте круг Бол ни -
це, про стор у згра ди бити дале -
ко функ ци о нал ни ји и орга ни -
зо ва ни ји.

Јед ну од већих нови на пред -
ста вља ће то што ће Слу жба
ургент не меди ци не бити пре -
ме ште на у део бол ни це у коме
се до сада нала зи ла Дијаг но -
сти ка, а нову адре су доби ће још
два оде ље ња. Неу ро ло ги ја ће,
наи ме, конач но бити исе ље на
из згра де Инфек тив ног, а већи
про стор ће омо гу ћи ти да се број
посте ља за паци јен те пове ћа са
сада шњих 16 на при бли жно 40.
У Интер ни блок ће бити пре ме -
ште но и Груд но оде ље ње, што
ће тако ђе допри не ти ком фо ру
паци је на та који се тамо лече,
буду ћи да ће уски ход ни ци и
мала вра та оти ћи у исто ри ју.

Као што је позна то, сва оде -
ље ња са Интер ног још пре почет -
ка радо ва пре се ље на су у Хирур -
шки блок згра де. Од тада Бол -
ни ца функ ци о ни ше оте жа но, али
ипак, твр де у тој уста но ви, није -
дан паци јент није ускра ћен за
одго ва ра ју ћу здрав стве ну зашти -
ту. Рекон струк ци ју Интер ног
финан си ра Упра ва за капи тал -
на ула га ња АП Вој во ди не, а вред -
ност радо ва које изво ди „Моду -
лор” изно си 467.411.960,14 дина -
ра с ПДВ-ом.

Снег и поле ди ца нису искљу -
чи ви раз ло зи за при чу о
повре да ма наста лим услед
падо ва. Про ме на струк ту ре
ста нов ни штва и све при сут -
ни ја осте о по ро за допри но се
два-три пута већој уче ста ло -
сти повре да код жена и два-
три пута уче ста ли јим повре -
да ма при пад ни ка беле расе.

Пре лом кука се издва ја по
озбиљ но сти после ди ца, поре -
ме ћа ју функ ци је и боло ви ма
који оне спо со бља ва ју паци јен -
та. У ста ри јој попу ла ци ји довољ -
на је и мини мал на тра у ма, као
што је пад из сто је ћег поло жа -
ја, да би дошло до пре ло ма.
Ово ме допри но се губи так
кошта не масе с годи на ма,
демен ци ја, поре ме ћај вида...
Срча не боле сти и срча на сла -
бост додат но уве ћа ва ју веро -
ват но ћу пада и повре де. Физич -
ка актив ност, с дру ге стра не,
делу је про тек тив но на струк -
ту ре згло ба кука, па је могућ -
ност пре ло ма знат но мања.
Мла ђе осо бе нај че шће се повре -
ђу ју у сао бра ћај ном тра у ма ти -
зму и услед падо ва с виси не,
што ком пли ку је саму повре ду
и чини је озбиљ ни јом.

Повре де згло ба деле се у
одно су на пози ци ју пре ма
кап су ли која оба ви ја зглоб,
струк ту ру бут не кости која је
захва ће на пре ло мом и вели -
чи ну дис ло ка ци је или поме -
ра ња кра је ва сло мље не кости.
Што је поме ра ње веће, прог -
но за пре ло ма је лоши ја. Пре -
ло ми наста ли уну тар кап су -
ле згло ба кука оте жа но зара -
ста ју због поре ме ће ног снаб -
де ва ња крвљу гла ве и вра та
бут не кости. Поме ре ни фраг -
мен ти кости нај че шће зна че
и пре кид цир ку ла ци је за ове
струк ту ре, па је без опе ра -
тив ног захва та прог но за вео -
ма лоша. Поје ди ни пре ло ми
наста ју услед интен зив не
физич ке актив но сти код спор -
ти ста, пле са ча, деце..., при
чему се ломи део бут не кости
на месту при па ја ња тети ве
миши ћа. Оста ли пре ло ми
наста ју нај че шће тра у мом
про у зро ко ва ном деј ством
вели ке силе у ста ро сном добу
од 20 до 40 годи на или падом
ста ри јих од 60 годи на, када
је кост осла бље на услед осте -
о по ро зе.

Број пре ло ма после шезде -
се те годи не удво стру ча ва се
сва ких пет-шест годи на, што
довољ но гово ри о зна ча ју овог
здрав стве ног про бле ма. Гото -
во поло ви на свих пре ло ма
кука наста је код ста ри јих од
80 годи на. Смрт ност услед
пре ло ма кука нај ве ћа је у
првој годи ни после пре ло ма
и обич но је 15–20 про це на -
та. На њу ути че одла га ње опе -
ра тив ног захва та и ком пли -
ка ци је услед тра у ме и миро -
ва ња, као што су дубо ка вен -
ска тром бо за, ембо ли ја плу -
ћа и пне у мо ни ја.

После ди це падо ва

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Мај сто ри неу мор но раде на
свих шест ета жа згра де – од
подру ма, пре ко При јем но-
ургент не слу жбе, па све до
четвр тог спра та. Пред ви ђе но
је да се у пот пу но сти рекон -
стру и шу инста ла ци је и кли ма -
ти за ци ја, као и да се заме ни
ком плет на сто ла ри ја. Про јек -
том је обу хва ће на и рекон -
струк ци ја два ју посто је ћих
лиф то ва, али и изград ња новог,
тре ћег лиф та. Биће рекон стру -
и са но и Оде ље ње физи кал не
меди ци не, где ће бити изгра -
ђен нови базен. Пре ма речи -
ма др Сла ђа не Кова че вић, мај -
сто ри су недав но завр ши ли
руше ње и пре шли на поста -
вља ње пре град них зидо ва и на
сре ђи ва ње пла фо на, подо ва и
купа ти ла.

– Сви радо ви се одви ја ју по
пла ну, а посао једи но успо ра -
ва то што не може мо да пре -

На гра ди ли шту је сва ко днев но и до 70 мај сто ра

АКЦИ ЈА УДРУ ЖЕ ЊА „ПРЕ ПО ЗНАЈ У СЕБИ”

Дони ра ли намир ни це
соци јал но угро же ни ма

нижим пре де ли ма. Хлад но ћа
и благ ветар сма њу ју осе ћај
јачи не сун че вих зра ка, па осе -
ћа мо при јат ност на пла нин -
ском сун цу. Међу тим, кожа се
од ветра и хлад но ће ису шу је, а
након само неко ли ко сати
јавља ју се зна ци опе ко ти на.

Кре ме са УВ фак то ром исте
су као и оне које носи мо на
лето ва ње. Иде а лан је фак тор

50, и то баш онај наме њен
зашти ти коже лица. Не забо -
ра ви те да и нежну деч ју кожу
нама же те кре мом.

Руке се брзо ису ше на хлад -
но ћи ако нису зашти ће не.
Занок ти це огру бе, а нок ти
лако пуца ју. Руке ћете нај бо -
ље сачу ва ти уз помоћ добре,
бога те кре ме и рука ви ца. За
усне посто је гро жђа не масти
које, поред ши буте ра и дру -
гих актив них суп стан ци за
негу, садр же и зашти ту од
штет них сун че вих зра ка. Усне
су још осе тљи ви је и нежни је
од лица, па их мора те него -
ва ти. Ника ко их немој те лиза -
ти (пого то во на ветру) јер су
онда рага де и испу ца ле усне
неиз бе жне.

Увек је боље пред у пре ди -
ти него лечи ти, али ако сте
већ изго ре ли, прва помоћ је
да чим уђе те у хотел, мла -
ком водом и нежним сапу -

ном опе ре те лице, бла го
утап ка те пешки ром и нане -
се те пан те нол кре му. За усне
је бла го тво ран мед. Нане си -
те га и држи те што дуже
може те.

Руке ћете опо ра ви ти пара -
фин ском маском у сало ну
или бога тим, ква ли тет ним
кре ма ма са што већим про -
цен том урее.

Бол ни ца 
функ ци о ни ше 
оте жа но, али није дан
паци јент није 
ускра ћен за 
одго ва ра ју ћу 
здрав стве ну зашти ту. Вред ност радо ва које

изво ди „Моду лор”
изно си
467.411.960,14 
дина ра с ПДВ-ом.

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИжеља је од почет ка била да део
саку пље них намир ни ца покло -
ни мо Дому за децу и мла де без
роди тељ ског ста ра ња „Спо ме -
нак”, а део Сигур ној кући. Желео
бих да искре но захва лим нашим
сугра ђа ни ма, нашим Пан чев -

ци ма, на све му што су дони ра -
ли. Они су и овог пута пока за -
ли да осе ћа ју вели ку одго вор -
ност пре ма зајед ни ци у којој
живе и да увек има ју добру вољу
да учи не нешто кори сно за људе
око себе – иста као је Раде
Машић, коор ди на тор актив но -
сти у удру же њу „Пре по знај у
себи”.

Пред став ни ци удру же ња су
Сигур ној кући и Дому „Спо -
ме нак” овом при ли ком
покло ни ли и одре ђе не коли -
чи не декла си ра ног воћа и
повр ћа, које редов но током
целе годи не саку пља ју у скло -
пу акци је „Пома же мо хра -
ном”.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју нашег листа
пита ли смо вас коју књи гу
сте про чи та ли за вре ме пра -
зни ка. „Пан че вац” и изда -
вач ка кућа „Вул кан изда ва -
штво” при пре ми ли су по
један при ме рак књи ге „Епи -
таф за шпи ју на” Ери ка
Амбле ра за два наша чита о -
ца или чита тељ ке који су нај -
кре а тив ни је одго во ри ли на
то пита ње.

Награ ђе ни су чита о ци који
су посла ли сле де ће СМС-ове:

„За вре ме пра зни ка увек
нај ви ше читам моју све ску
реце па та.” 064/1792...

„Читао сам ’Како пре жи -
ве ти у при ро ди после пра -
зни ка’, јер зна мо да је јану ар
нај ду жи месец и тре ба се рас -
тег ну ти као ластиш.”
065/6001...

Награ де се могу пре у зе ти
у књи жа ри „Вул кан” у „Авив
пар ку”.

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај кре -

а тив ни јих одго во ра на пита -
ње који је нај бо љи филм који
су гле да ли пре ко пра зни ка.
Они ће осво ји ти по један при -
ме рак књи ге „Син ги Лум ба
и дрво чароб них оло ва ка”
Сла ви ми ра Сто ја но ви ћа.

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

„Филм ужи во. Поста вљен
пун сто, весе ло дру штво и
динар у мојој чесни ци.”
060/6672...

„Да сам се осло нио на теле -
ви зи ју, то би била нека репри -
за, а ова ко пре по ру чу јем ’Сне -
шка’, по рома ну Јуа Нес беа.”
062/2137...

С добит ни ци ма ћемо кон -
так ти ра ти наред них дана,
како бисмо њихо ве подат ке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наград на пита ња потра -
жи те на стра ни ца ма овог бро -
ја „Пан чев ца”. Д. К.

Два чита о ца који до сре де, 24. јану а ра, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње: „Које
игри це игра те на мобил ном теле фо ну?”, награ ди ће мо по јед -
ним при мер ком књи ге „Једа на ест дана” Јеле не Јевре мо вић
Недељ ко вић. Нај бо ље одго во ре ћемо обја ви ти у наред ном бро -
ју „Пан чев ца”, а награ де се могу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

„Једа на ест дана” је веро до стој -
на испо вед на при ча мла де пева -
чи це, ћер ке Мики ја Јевре мо ви -
ћа, која раза пе та изме ђу сла ве и
уну тра шњих поно ра зано сно иску -
ство борав ка у Пари зу пре тва ра
у љубав но-ерот ски роман испу -
њен стра шћу, надом и суза ма.

Ћер ку Мики ја Јевре мо ви -
ћа, нај по пу лар ни јег пева ча у
бив шој Југо сла ви ји, дожи вља -
ва ли су као прин це зу која има
све усло ве за сре ћу – музич ку
кари је ру у успо ну, попу лар -
ност, при ја те ље који ма је дано -
ноћ но окру же на, изглед и пона -
ша ње весе ле тинеј џер ке. Али
Јеле на је била два де сет пе то -
го ди шња девој ка која се кри је
иза сво јих осме ха, неси гур на,
упла ше на за сво ју будућ ност.
Изнад све га, вео ма уса мље на.

Поче ла је да се исцр пљу је,
буди ла се у бол ни ци због колап -
са, изне ве ра ва ла је послов не

парт не ре, а с роди те љи ма се
непре ста но сва ђа ла. И све вре -
ме насту па ла. Под филм ски
запе тља ним окол но сти ма нашла
се на музич кој позор ни ци у
Пари зу. Гра ду који јој сигур но
неће про ме ни ти нави ку да живи
ноћу. Тако је у ноћ ном клу бу
први пут угле да ла јед ног мла -
ди ћа, зако ра чи ла ка њему, а
оно што је усле ди ло, лако је
упо ре ди ти с холи вуд ски режи -
ра ном љубав ном при чом...

„Једа на ест дана” Ј.
Јевре мо вић Недељ ко вић

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Кућа Гол де но вих”
Сал ма на Ружди ја

Два чита о ца који до сре де, 24. јану а ра, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње:
„Коли ко често реша ва те укр ште ни це?”, награ ди ће мо по јед -
ним при мер ком књи ге „Кућа Гол де но вих” Сал ма на Ружди -
ја. Нај бо ље одго во ре ћемо обја ви ти у наред ном бро ју „Пан -
чев ца”, а награ де се могу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

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

У новом свет ском порет ку
алтер на тив не исти не Нерон
Гол ден је вели чан стве но посе -
бан човек у сва ком погле ду.
Досе лио се у Аме ри ку под
тајан стве ним окол но сти ма,
пре у зео нови иден ти тет и
врло брзо про на шао сво је
место у самом врху лестви це
висо ког дру штва Њујор ка. Он
је богат, моћан, отац тро ји це
сино ва звуч них име на: Дио -
ни са, Апу ле ја и Петро ни ја.
Али ода кле поти че то њего -
во богат ство? Ко се запра во
кри је иза гран ди о зне фаса де
њего ве виле? И какве то утва -
ре про га ња ју њего ву поро ди -
цу, попут неког древ ног
индиј ског про клет ства?

Док при по ве да о успо ну и
паду Гол де но вих, Ружди нас

упо зна је са сво јим магич ним
лико ви ма и њихо вим укле тим
суд би на ма, на ори ги на лан и
непо но вљив начин раз от кри -
ва ју ћи наше нај ду бље стра хо -
ве и крх ке сно ве.

НЕСВА КИ ДА ШЊИ УСПЕ СИ НАШЕ СУГРА ЂАН КЕ ЉИЉА НЕ ТАСИЋ

КИЛО МЕ ТРИ У СРЦУ И – НОГА МА
„Мара тон ци” – 
вели ка и сло жна
поро ди ца

Вели ка иску ше ња у
новој годи ни

Љуби те љи спо р та у нашем гра -
ду сигур но су чули за удру же -
ње „Мара тон ци”. То је јед на
вели ка поро ди ца заљу бље ни ка
у трча ње, која из дана у дан
пока зу је да има вели ко срце,
да јој је хума ност врло јака
одли ка, али и да сло га, зајед -
нич ко бодре ње на ста зи, пожр -
тво ва ње и уза јам но пошто ва ње
могу доне ти и сјај не так ми чар -
ске резул та те. Чла но ви пан че -
вач ких „Мара то на ца” су нај бо -
љи у Тре кинг лиги, како у Вој -
во ди ни, тако и у Срби ји, истр -
ча ли су нај ви ше полу ма ра то -
на, уче сни ци су Свет ског првен -
ства у ултра ма ра то ну које је
одр жа но у Бел фа сту, осва ја чи
су меда ља са гото во свих трка
на који ма су уче ство ва ли... Да,
та 2017. годи на оста ће запам -
ће на по фан та стич ним резул -
та ти ма наших трка ча.

У окви ру удру же ња „Мара -
тон ци” функ ци о ни ше три де се -
так актив них чла но ва, који
стал но трче. Нај че шће их може -
мо виде ти у Народ ној башти,
јер су тамо сва ког поне дељ ка
уве че, али трче и по кеју, ма
сву да где их одне су срце и ноге.

Пред сед ни ца удру же ња је
Љиља на Тасић и она је само
прва међу јед на ки ма, али не
тре ба смет ну ти с ума да актив -

но сти и достиг ну ћа ове мара -
тон ке пре ва зи ла зе локал не
окви ре.

Љиља Тасић је жена змај!
Само у 2017. годи ни пре ва ли -
ла је пре ко 2.000 кило ме та ра!
Оно што неко не пре ђе ни ауто -
мо би лом за 365 дана, Љиља
пре тр чи! Уче ство ва ла је на
шесна ест полу ма ра то на, пет
мара то на, осам ултра ма ра то -
на, на вели ком бро ју кра ћих
трка, а зајед но с коле гом Жељ -

ком Зељ ко ви ћем пре тр ча ла је
и целу Срби ју у хума ни тар ној
акци ји.

– Непро це њи во иску ство. Све
трке су ми на свој начин дра ге,
али издво ји ла бих над ме та ње
у сло вач ким Коши ца ма, нај -
ста ри ји мара тон у Евро пи, дру -
ги у све ту, после бостон ског.
Фан та стич на атмос фе ра, цео
град је на ули ца ма, сви заста -
ју, бодре трка че, нави ја ју... Док
сам трча ла, опа зи ла сам јед ну

баку од осам де се так годи на.
Сто ји и бодри нас. Раз ми шљам
у себи, па она је цео свој живот
расла уз мара тон и мара тон це,
од када се роди ла, ово так ми -
че ње се одр жа ва у њеном гра -
ду – при се ћа се сво јих иску -
ста ва Љиља на Тасић.

Трча ла је наша саго вор ни ца
и на Мал ти, Кипру, у Мађар -
ској, Чешкој, Бугар ској, Хрват -
ској, Босни и Хер це го ви ни,
Руму ни ји. У сво јој земљи није

нам се при кљу чи ли гости из
Бео гра да и Кова чи це, а 14. јану -
а ра смо уче ство ва ли на Шид -
ском мара то ну, где сам зау зе -
ла тре ће место. Да бисмо трча -
ли сва ке годи не, оба ве зно се
оку пља мо и 7. јану а ра, на
Божић – са осме хом при ча
наша саго вор ни ца.

Љиља на Тасић има свој уста -
ље ни ритам. Уста је у пет сати,
истр чи сво јих пет на е стак кило -
ме та ра, па на посао. Ако и не
стиг не на попо днев ни тре нинг,
не мари. Глав ни циљ за тај дан
је испу њен. Срце је под ми ре но.

– Трча ње је наш начин живо -
та. Више се не зау ста вља мо.
Пред сто је ћег викен да, 21. јану -
а ра, уче ство ва ћу на полу ма ра -
то ну у Бечу, потом ме оче ку је
ултра ма ра тон на Фру шкој гори.
За 2018. годи ну пла ни ра на су
уче шћа на Бео град ском и Ново -
сад ском мара то ну, над ме та ња
у Љубља ни, Вра њу, Јаго ди ни...
У окто бру ћу уче ство ва ти на
Чика шком мара то ну. То ће ми
бити тре ће од шест нај ве ћих
так ми че ња ове врсте на све ту.
Била сам у Њујор ку и Бер ли -
ну, па ми после оста ју још
Бостон, Лон дон и Токио. Нарав -
но, наста ви ће мо и тра ди ци ју

одр жа ва ња нашег мара то на у
Народ ној башти. Ове годи не је
зака зан за 4. август, па се нада -
мо да ћемо уз помоћ при ја те -
ља и неких спон зо ра успе ти да
орга ни зу је мо још леп ше так -
ми че ње него што је било про -
шле годи не – исти че ова сјај на
спор тист ки ња.

Слу ша ју ћи Љиља ну Тасић
како при ча о сво јим иску стви -
ма са ста за и пра те ћи њене резул -
та те, сти че мо  ути сак да ултра -
ма ра тон уоп ште није баук. Да,
али само када у њему уче ству је
Љиља, жена змај, жена која сло -
бод но може да буде узор и идол
неким новим клин ци ма.

А. Жив ко вић

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Бити као ластиш

про пу сти ла нијед но озбиљ ни је
над ме та ње.

– У лепом сећа њу ми је остао
и ултра ма ра тон у Бугар ској.
Ста за од 141 кило ме тра, с вели -
ким успо ни ма. Нај ви ши врх
био је на 6.440 мета ра. Заи ста
зах тев но так ми че ње, на ста зи
сам про ве ла 25 сати. Иако је
то било 15. јула, киша је кон -
стант но пада ла, па као да смо
трча ли у новем бру. Без обзи ра
на све, желе ла бих поно во да
уче ству јем на овој трци – дода -
је Љиља.

Наша саго вор ни ца о сво јим
иску стви ма при ча скром но, као
да су хиља де пре тр ча них кило -
ме та ра – често по киши, бла ту,
песку – сасвим при род на ствар.
А при том тре ба има ти чврст
карак тер, јаку вољу, хра бро срце,
висок сте пен мора ла. Оду ста ја -
ње је гото во забра ње на реч. У
годи ни за нама осво ји ла је пре -
ко десет пеха ра... У Бал кан ској
тркач кој лиги, у којој се над ме -
ћу мара тон ци из свих зема ља у
окру же њу, Љиља је зау зе ла тре -
ће место у укуп ном пла сма ну,
али је нај бо ља так ми чар ка из
наше земље. Пан че вач ки „Мара -
тон ци” су зау зе ли дру го место
на овом јаком над ме та њу.

– Нисмо ни раз ми шља ли о
пла сма ну, јер да смо се мало
више фоку си ра ли на то, можда
бисмо успе ли и да дође мо до
тро на. То нам је циљ за ову
годи ну. Уве ли ко се при пре ма -
мо за иску ше ња која пред сто -
је. Тач ни је, ми гото во ника да
и не ста је мо. Сва ког поне дељ -
ка од 19 сати трчи мо у Народ -
ној башти, то је наш „Мапа -
ран”, тако смо назва ли над ме -
та ње које се боду је за Бал кан -
ску тркач ку лигу. Пре тр чи мо
пет или девет кру го ва, око шест
или око десет кило ме та ра. Сре -
дом смо на Ади Циган ли ји.
Првог дана у овој годи ни били
смо у Народ ној башти, када су

ЗА СОК – 500 ДИНА РА

Љиља на Тасић и Жељ ко Зељ ко вић у новем бру су поди гли

Срби ју на ноге када су пре тр ча ли целу земљу, од Пре ше ва

до Субо ти це, како би саку пи ли што више нов ца за лече ње

нашег сугра ђа ни на Вла ди ми ра Ђор ђе ви ћа.

И успе ли су у сво јој наме ри. Саку пи ли су пре ко 13.000

евра, што је озби љан новац. Људи су им при ла зи ли, бодри -

ли су их, трча ли зајед но с њима.

– На јед ној део ни ци оби ла зи нас ауто мо бил, човек отва ра

про зор и даје нам 500 дина ра да попи је мо сок – са осме -

хом се при се ћа Љиља

Била то хума на миси ја за неза бо рав. Само неде љу дана

пре те акци је Љиља и Жељ ко истр ча ли су мара тон у Под го -

ри ци. А дан пошто су сти гли у Субо ти цу, 12. новем бра, уче -

ство ва ли су на „Пла вом кру гу” на Ади Циган ли ји, у трци за

обо ле ле од шећер не боле сти.

Сва ка част, људи не!



При пад ни ци Мини стар ства уну -
тра шњих посло ва Репу бли ке
Срби је оства ри ли су рекорд не
резул та те у више обла сти у про -
те клој годи ни. На првом месту,
запле ни ли су 4,1 тону дро ге, што
је нај бо љи резул тат у послед њих
десет годи на, а због продајe и
држа ња разних врста нар ко ти ка
про це су и ра ли су 1.668 осо ба.

Захва љу ју ћи пожр тво ва ном
и ефи ка сном раду поли ци је
наста вљен је тренд сма ње ња
сто пе кри ми на ли те та. То се
види из пода тка да су у 2017.
годи ни извр ше на 91.283 кри -
вич на дела, што је нај ма ње у
послед њих десет годи на. Сма -
њен је и број уби ста ва, као и
сао бра ћај них несре ћа (за 17
одсто) у одно су на про сек у
послед њих десет годи на.

При пад ни ци ватро га сно-спа -
си лач ких једи ни ца МУП-а у
2017. годи ни уга си ли су и спре -
чи ли шире ње 31.328 пожа ра,
изда ли више од 2,4 мили о на
пасо ша, лич них кара та, возач -

ких и сао бра ћај них дозво ла, а
на гра нич ним пре ла зи ма извр -
ше на је кон тро ла ско ро 69 мили -
о на пут ни ка. Тако ђе, поли цај ци
су уче ни ци ма четвр тог и шестог
раз ре да основ них шко ла одр -

жа ли 20.815 пре да ва ња у окви -
ру пред ме та осно ви без бед но -
сти деце.

„Тим посве ће них про фе си о -
на ла ца Мини стар ства уну тра -
шњих посло ва у прет ход ној
годи ни дано ноћ но је радио за
Срби ју и резул та ти гово ре о
томе. Наш зада так и у 2018.
годи ни биће да Срби ја и њени
гра ђа ни буду без бед ни”, пору -
чио је др Небој ша Сте фа но -
вић, пот пред сед ник Вла де Репу -
бли ке Срби је и мини стар уну -
тра шњих посло ва.

САОП ШТЕ ЊЕ МИНИ СТАР СТВА УНУ ТРА ШЊИХ ПОСЛО ВА

Рекорднe запленe дро ге у 2017. годи ни

Про ве рен иден ти тет више од
5.000 осо ба, 200 при ве де них
по разним осно ва ма, откри ве -
но 86 лица за који ма се тра га -
ло, као и већа коли чи на разних
врста нар ко ти ка и оруж ја. Ово
је украт ко про шло го ди шњи
биланс рада при пад ни ка бео -
град ског одре да Жан дар ме ри је
током њихо вих патро ла по ули -
ца ма глав ног гра да – обја вио је
интер нет пор тал „Поли ци ја
данас”.

О оправ да но сти одлу ке над -
ле жних у МУП-у да жан дар ми
у про шлој годи ни поно во буду
анга жо ва ни у зашти ти јав ног
реда и мира у пре сто ни ци гово -
ре и пода ци да су током 2017.
годи не они током оба вља ња тог
задат ка про на ла зи ли укра де на
вози ла и реги стар ске табли це,
да су ухва ти ли више раз бој ни -
ка и кра дљи ва ца, а да су у 30
слу ча је ва при ве ли осо бе код
којих су откри ли дро гу.

За јед ног од при ве де них код
кога је нађен херо ин даљим
опе ра тив ним радом утвр ђе но
је да је извр шио више од 30
кри вич них дела. Након тога је
пре тре сен његов стан, а у њему

су про на ђе ни пред ме ти кри -
вич них дела, који су вра ће ни
вла сни ци ма. Осим тога, захва -
љу ју ћи брзим и ефи ка сним
реак ци ја ма жан дар ма про на -
ђе но је више осо ба које су на
ули ци почи ни ле раз бој ни штва
над гра ђа ни ма.

– При пад ни ци нашег одре да
Жан дар ме ри је опре мље ни су
за све задат ке, почев од пре -
вен тив ног пешач ког патро ли -
ра ња, па до одго во ра на висо -
ко ри зич не ситу а ци је. Њихо ва
обу че ност и опе ра тив на спрем -
ност стал но се поди жу како
кроз обу ке, тако и кроз уве жба -

ва ње реа го ва ња у реал ним кри -
зним ситу а ци ја ма с који ма се
могу суо чи ти на тере ну – изја -
вио је за „Поли ци ју данас” Боро
Гла до вић, коман дант бео град -
ског одре да Жан дар ме ри је.

Он је додао да су жан дар ми
изме ђу оста лог заду же ни и за
пре вен тив не оби ла ске места на
који ма се оку пља ју мигран ти,
дело ва гра да у који ма се оку пља
већи број гра ђа на, због чега би
могло доћи до нару ша ва ња јав -
ног реда и мира, као и за оби ла -
ске стра них амба са да. Додао је
и да, када затре ба, жан дар ми
често пома жу гра ђа ни ма.

Алек сан дар Дабић, један од
жан дар ма који патро ли ра ју бео -
град ским ули ца ма, изја вио је
да се људи осе ћа ју сигур ни је
када на ули ци виде њега и њего -
ве коле ге. Додао је да су њихо -
ве реак ци је на њихо во при су -
ство на ули ца ма пози тив не.

При пад ни ци жан дар ме риј -
ских патро ла мак си мал но се
тру де да буду у што бли жем
кон так ту с гра ђа ни ма, да раз -
го ва ра ју с њима  и да им одго -
ва ра ју на сва пита ња која их
инте ре су ју. Ипак, нај ви ше им
се раду ју деца.

– При ла зе нам, доди ру ју наше
уни фор ме и желе да се сли ка ју
с нама. Нерет ко нас њихо ви
роди те љи замо ле да раз го ва ра -
мо с њима и да им дамо неки
савет, што са задо вољ ством
чини мо – додао је Дабић.

Захва љу ју ћи томе што гово -
ри енгле ски и фран цу ски, с
лако ћом се спо ра зу ме ва с тури -
сти ма и пома же им да се сна -
ђу у Бео гра ду. Пре ма њего вим
речи ма, стран ци често при ла -
зе њему и њего вим коле га ма,
јер им њихо ва уни фор ма ули -
ва пове ре ње.

Пан че вач ка поли ци ја интен -
зив но тра га за дво ји цом
мушка ра ца који су осум њи -
че ни да су извр ши ли више
раз бој ни шта ва на тери то ри -
ји нашег гра да. Гра ђа ни који

има ју било какву инфор ма -
ци ју о њима тре ба да оба ве -
сте дежур ну слу жбу Поли -
циј ске упра ве у Пан че ву на
број теле фо на 192, или нај -
бли жу поли циј ску ста ни цу.

На сај ту МУП-а Срби је обја -
вљен је сни мак на коме се

виде њих дво ји ца, али је неја -
сан. Међу тим, може се раза -
зна ти да је један од њих кру -
пан и да је носио пле те ну
капу, широ ке вој нич ке пан -
та ло не и зеле ну ветров ку. Дру -

ги је знат но мрша ви ји, а у
тре нут ку када га је зајед но с
дру гим лопо вом сни ми ла јед -
на од сигур но сних каме ра у
нашем гра ду, био је у јак ни
све тле боје и тре нер ци. Пре -
ко гла ве је имао капу ља чу, а
испод ње тако ђе пле те ну капу.

ХРОНИКА
Петак, 19. јануар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Више пута упо зо ре но
да је то вели ки 
про блем нашег 
пра во су ђа

Међу слу ча је ви ма
који су завр ше ни без
пре су да и они који су
били зани мљи ви
јав но сти

У судо ви ма у Срби ји је током
2015. и 2016. заста ре ло 930
пред ме та, међу који ма су били
и они зани мљи ви ји јав но сти,
како по име ни ма и пре зи ме -
ни ма опту же них, тако и по кри -
вич ним дели ма за која су били
кри вич но гоње ни – обја вио је
Цен тар за истра жи вач ко нови -
нар ство (ЦИНС).

Међу нај а трак тив ни јим је онај
про тив Бого љу ба Кари ћа. Опту -
жни ца про тив њега и још пет -
на ест осо ба због навод ног извла -
че ња нов ца из фир ме „Моб тел”
подиг ну та је 2010. годи не, три
годи не касни је је пре ква ли фи -
ко ва на, а суђе ње које је тре ба ло
да се води у Вишем суду у Бео -
гра ду никад није ни поче ло. У
јану а ру 2016. годи не доне то је
реше ње о обу ста ви поступ ка због
заста ре ло сти.

Јав но сти је био зани мљив и
слу чај бизни сме на Стан ка Субо -
ти ћа, који је био опту жен за
шверц цига ре та током деве де -
се тих годи на. Прва опту жни ца
про тив њега подиг ну та је 2007,

ЦИНС ОБЈА ВИО РЕЗУЛ ТА ТЕ ИСТРА ЖИ ВА ЊА

ЗАШТО СУЂЕ ЊА ЗАСТА РЕ ВА ЈУ 

а мења на је 2011. и 2013. годи -
не. Субо тић је зајед но с бив -
шим дирек то ром Саве зне упра -
ве цари на Миха љем Кер те сом
и још три на ест осо ба био опту -
жен да је током 1995. и 1996.
годи не у тада шњу Југо сла ви ју
уво зио цига ре те крше ћи про -
пи се, уз помоћ фал си фи ко ва -
них царин ских испра ва. Опту -
жни ца га је тере ти ла да је због
тога држа ви нанео ште ту од
око 22 мили о на мара ка.

Међу тим, децем бра 2015.
годи не Субо тић и оста ли опту -

ПОЛИ ЦИ ЈА ТРА ГА ЗА ДВО ЈИ ЦОМ ЛОПО ВА

Осум њи че ни за више
кра ђа

же ни пра во сна жно су осло бо -
ђе ни свих опту жби које су их
тере ти ле.

Као раз ло зи за такву одлу ку
наве де ни су недо ста так дока за
и насту па ње апсо лут не заста -
ре ло сти. Како је тада обја шње -
но, про те кло је два пута више
вре ме на него што је нео п ход -
но да би се про гла си ла заста -
ре лост неког слу ча ја.

Цен тар за истра жи вач ко
нови нар ство добио је подат ке
од виших судо ва у Срби ји да су
међу заста ре лим пред ме ти ма

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Мла ди ћи рође ни 2000. годи -
не, као и они ста ри јих годи -
шта (1988–1999. годи не) који
до сада нису упи са ни у вој ну
еви ден ци ју, тре ба да се до 28.
фебру а ра јаве Реги о нал ном
цен тру Мини стар ства одбра -
не Срби је, у Ули ци Мило ша
Обре но ви ћа 1, на четвр том
спра ту, у кан це ла ри ји број 10,
да би завр ши ли ту оба ве зу.

Упи си ва ње у вој ну еви ден -
ци ју моћи ће да оба ве рад -

ним дани ма од 9 до 15 сати,
а тре ба да поне су лич ну кар -
ту или неки дру ги доку мент
којим ће дока за ти свој иден -
ти тет.

Оба ве за упи си ва ња у вој -
ну еви ден ци ју важи и за осам -
на е сто го ди шња ке који живе
или при вре ме но бора ве у
ино стран ству. Они то могу
ура ди ти у амба са да ма Срби -
је, а са собом тре ба да поне -
су важе ћи пасош.

број ни они који се одно се на
кри вич на дела са еле мен ти ма
коруп ци је, као што су при ма -
ње и дава ње мита, про не ве ра,
зло у по тре ба поло жа ја одго вор -
ног лица и трго ви на ути ца јем.
То је обја шње но тиме да ти
слу ча је ви нису доби ли кона -
чан епи лог јер су изи ски ва ли
да се оба ве финан сиј ске истра -
ге и обу хва та ли су већи број
опту же них.

Про фе сор Прав ног факул те та
у Бео гра ду Горан П. Илић изја -
вио је за ЦИНС да је заста ре лост
пред ме та вели ки про блем нашег
пра во су ђа и да он ука зу је на
неспрем ност и неспо соб ност да
се оно избо ри с тим. Пре ма њего -
вим речи ма, због тога се губи
пове ре ње у наше пра во су ђе и
пра во суд не инсти ту ци је, јер је
пита ње да ли је зака сне ла прав -
да уоп ште прав да.

Лиди ја Ком нен Нико лић,
пред сед ни ца Етич ког саве та
Удру же ња тужи ла ца Срби је,
изја ви ла је за ЦИНС да про -
блем заста ре ва ња пред ме та није
пове зан само с функ ци о ни са -
њем тужи ла шта ва и судо ва, већ
и дру гих држав них орга на, попут
поли ци је, поре ске поли ци је и
финан сиј ских инсти ту ци ја.

– Завр ша ва ње суд ских посту -
па ка кон ста та ци јом да је насту -
пи ла заста ре лост кри вич ног гоње -
ња сигур но не пока зу је да је бор -
ба про тив коруп ци је ефи ка сна.
Пого то во ако се узму у обзир
слу ча је ви за које је јав ност заин -
те ре со ва на – нагла си ла је она.

ОДЛУКА ВРХА ПОЛИЦИЈЕ

Жандармерија поново на улицама

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ЗА ОСАМ НА Е СТО ГО ДИ ШЊА КЕ

Почи ње упи си ва ње 
у вој ну еви ден ци ју

Војни изасланик Аустрије у
нашој земљи пуковник Томас
Ахамер уручио је нашој вој-
сци прошле недеље, у касар-
ни „Народни херој Стевица
Јовановић”, тридесет двогле-
да за ноћно осматрање. Уго-
вор о овој донацији Аустрије
потписали су он и коман-
дант панчевачког гарнизона
мајор Владан Коларић.

Ахамер је изјавио да је
повод за ту донацију била
жеља војске његове земље да
помогне нашим војницима

који су ангажовани на зашти-
ти државне границе од иле-
галних миграната и припад-
ницима Војске Србије који
извршавају задатке у ноћним
условима.

Ова донација, вредна
54.000 евра, реализована је
захваљујући протоколу који
су октобра прошле године у
Бечу потписали министар
одбране и спорта Аустрије
Ханс Петер Доскоцил и
министар одбране Републи-
ке Србије Александар Вулин.

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ У КАСАРНИ „СТЕВИЦА

ЈОВАНОВИЋ”

Војска добила 
донацију Аустрије



Тален то ва на уче ни ца петог
раз ре да стар че вач ке основ не
шко ле „Вук Ст. Кара џић” Ања
Иван ков пока за ла је и дока -
за ла изу зет ну даро ви тост када
је реч о ликов ној умет но сти.
Наи ме, њен божић ни цртеж
про гла шен је за нај бо љи на
кон кур су Радио-теле ви зи је
„Бел ами” и часо пи са за под -
сти ца ње деч јег ства ра ла штва
„Табла”, који је био рас пи сан
и за песму.

Мла да Стар чев ка осво ји ла
је прво место у кате го ри ји од
петог до осмог раз ре да, и то
у кон ку рен ци ји три ста педе -
сет ликов них радо ва. Вре ди
иста ћи да је такву одлу ку јед -
но гла сно донео жири који су
чини ли учи те љи ца Вио ле та
Мили ће вић, настав ни ца
ликов ног вас пи та ња Суза на
И. Ста мен ко вић и дирек тор
часо пи са „Табла” Дра ган
Марин ко вић.

У еми си ји „Божић на табла”
која је почет ком јану а ра при -
ка за на на поме ну тој теле ви -
зи ји про гла ше ни су побед ни -
ци и уру че не су им вред не
награ де.

Банат ски Бре сто вац: Месна
зајед ни ца је завр ши ла уград -
њу гре ја ња у Дому омла ди не,
а уско ро ће поче ти рекон -
струк ци ја сале за вен ча ња, за
коју је већ при ба вљен нови
сто. На сед ни ци Град ског већа
доне та је одлу ка о подр шци
изла ску про јек та за асфал ти -
ра ње Ули це Жики це Јова но -
ви ћа на кон курс Фон да за
капи тал на ула га ња.

Банат ско Ново Село: Уско ро
ће поче ти радо ви на изград -
њи капе ле. Народ ни орке стар
је пово дом срп ске Нове годи -
не упри ли чио кон церт у Јесе -
ни ца ма. Про јек ци ја доку мен -
тар ног фил ма Ива на Раки џи -
ћа под нази вом „Поду нав ски
Нем ци” биће одр жа на у сре -
ду, 24. јану а ра, од 19 сати, у
малој сали Дома кул ту ре,
након чега ће о томе гово ри ти
исто ри чар др Мир ча Маран
и град ски већ ник заду жен за
кул ту ру Нема ња Ротар.

Доло во: Про јек ци ја доку мен -
тар ног фил ма „У доло ви ма
рав ни це”, за коју је режи ју и
сце на рио пот пи сао Бојан Вој -
нов, одр жа на је у петак, 12.
јану а ра, у пре пу ном Кул тур -
ном цен тру.

Гло гоњ: Рад ни ци ЈКП-а
„Водо вод и кана ли за ци ја”
врше заме ну водо ме ра по

дома ћин стви ма. Про мо ци ја
моно гра фи је „Спо ме ни ца
сокол ског покре та у Пан че -
ву” биће упри ли че на у четвр -
так, 18. јану а ра, од 18 сати, у
Дому кул ту ре.

Ива но во: Наред них дана биће
завр ше ни радо ви на првој
фази рекон струк ци је згра де
у којој ће бити вртић. Удру -
же ње банат ских Буга ра наста -
ви ло је с про ба ма фол кло ра.

Јабу ка: Скуп шти на Меснe
заједницe на послед њој сед -

ни ци усво ји ла је финан сиј -
ски план за 2018. годи ну.

Кача ре во: ДВП „Тамиш –
Ду нав” запо чео је раш чи шћа -
ва ње и ниве ли са ње одвод ног
кана ла у Про ле тер ској ули ци.
Удру же ње „Вар дар” при ре ди -
ло је у неде љу, 14. јану а ра,
„Васи ли чар ски маскен бал”.
Изло жба сли ка Вери це Теки -
ја шки из Цре па је под нази -
вом „Лепо та при ро де” биће
отво ре на у поне де љак, 22. јану -
а ра, у 18 сати, у све ча ној сали
Месне зајед ни це, а орга ни за -
тор је Дом кул ту ре.

Омо љи ца: Ђури ца Јова нов,
дуго го ди шњи дирек тор Дома
кул ту ре, након девет ман да -
та и три де сет шест годи на
рада оти шао је у заслу же ну
пен зи ју, а на њего во место
поста вљен је Нико ла Ђука -
но вић.

Стар че во: Одред изви ђа ча
„Надел” у субо ту, 13. јану а -
ра, у холу ОШ „Мика Антић”
на Стре ли шту орга ни зо вао је
ново го ди шњи маскен бал на
теме „Књи га о џун гли” (за
поле тар це и пче ли це) и
„Робин сон Кру со” (за мла ђе
изви ђа че и пла нин ке). Изло -
жба црте жа и скулп ту ра
Мило ша Ђор ђе ви ћа биће
отво ре на у четвр так, 18. јану -
а ра, у 19 сати, у гале ри ји
„Боем”. Маја Суди мац је у
сре ду, 17. јану а ра, у све ча ној
сали Месне зајед ни це гово -
ри ла о упо тре би пести ци да у
пољо при вре ди и о томе какве
после ди це од тога трпи пче -
лар ство, а наред не сре де, 24.
јану а ра, од 18 сати, на истом
месту, Балинт Јанош одр жа -
ће пре да ва ње о тех но ло ги ји
пче ла ре ња фарар кошни цом.

Петак, 19. јануар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 
Ђури ца Јова нов био
дирек тор у девет
ман да та

Један од нај при зна ти јих кул -
тур них после ни ка не само на
овим про сто ри ма након три -
де сет шест годи на и рекорд -
них девет ман да та успе шног
вође ња Дома кул ту ре у Омо -
љи ци оти шао је у заслу же ну
пен зи ју.

Реч је о Ђури ци Јова но ву, ван -
се риј ски скром ном, окре пљу ју -
ће ста ло же ном чове ку ста рог кова
(у нај а фир ма тив ни јем сми слу те
речи), пре пу ном истан ча них
мани ра чији сми сао нијед но ново
вре ме не може да оспо ри.

Након што је кра јем про шле
годи не и зва нич но испу нио све
усло ве за пен зи ју, њему у част
Месна зајед ни ца при ре ди ла је
опро штај но вече у петак, 12.
јану а ра. Том при ли ком су се у
тамо шњој уста но ви кул ту ре,
поред пред став ни ка гра ђа на
Омо љи це, нашли и чла но ви
поро ди це Јова нов, као и њего -
ви дуго го ди шњи сарад ни ци.

Пошто су там бу ра ши одсви -
ра ли неко ли ко нуме ра, а гости
се поча сти ли при год ним послу -
же њем, ску пу се обра тио пред -
сед ник омо љич ке месне скуп -
шти не Душан Лукић.

– Тешко је наћи речи које би
опи са ле лик и дело дуго го ди -
шњег дирек то ра, наро чи то зато
што сам имао сре ће да га позна -
јем целог живо та, да од њега
мно го нау чим, као и да касни -
је сара ђу је мо за добро бит места.
Сто га сма трам да, због све га
што је ура дио, првен стве но на
очу ва њу фести ва ла „Жисел” и
локал не библи о те ке, њего во
име у исто ри ји Омо љи це мора
да оста не упи са но злат ним сло -
ви ма – навео је Лукић.

Он је у име Месне зајед ни це
пре дао поклон Јова но ву, а
мајстор фотограшије Драгослав
Мирковић из Београда је
специјално за њега израдио

СЕЛО

НАКОН ТРИ ДЕ СЕТ ШЕСТ ГОДИ НА ВОЂЕ ЊА ДОМА КУЛ ТУ РЕ

ЛЕГЕН ДА ОМО ЉИ ЦЕ ОДЛА ЗИ У ПЕН ЗИ ЈУ

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ТАЛЕН ТО ВА НА СТАР ЧЕВ КА

Ањин цртеж нај бо љи

уметничку слику на тему живота
у селу. Потом је Ђуричин нека -
да шњи коле га, који је гото во
исто вре ме про вео на челу Дома
кул ту ре у Стар че ву, сада тако -
ђе пен зи о нер – Видо мир Јеле -
си је вић, поред оста лог, нагла -
сио да је свих тих годи на и око
нај ма ње сит ни це успе вао да  с
њим нађе зајед нич ки језик и
при том иста као да му је нај ве -
ћа награ да оно што гра ђа ни и
њихо ви пред став ни ци мисле о
њего вом раду.

Сам Јова нов захва лио је
Месној зајед ни ци на ука за ној
части, али и спо ме нуо како је
био про тив ова квог испра ћа ја,
јер веру је да је сва ко дужан да
у сва ком тре нут ку на свом послу
даје мак си мум.

– Ника да нисам пла ни рао да
напу стим Омо љи цу и увек сам
радио пуном паром зато што
волим људе у њој. Желео сам да
Дом буде сте ци ште мојих сугра -
ђа на, како мла дих, тако и оних
ста ри јих, и с тим циљем сара -

ђи вао сам са сви ма: од уста но -
ва, пре ко удру же ња, до свих
поје ди на ца добре воље. На томе
им од срца захва љу јем – рекао
је Јова нов.

Напо слет ку је нови дирек тор
Дома кул ту ре Нико ла Ђука но -
вић навео како овај дога ђај не
би назвао ника квим опра шта -
њем, јер је убе ђен да његов прет -
ход ник може још увек мно го да
пру жи, па ће му вра та Дома увек
бити отво ре на за допри нос очу -
ва њу све га што је и сам запо чео.

Кра јем про шле годи не одр жан
је ван ред ни саста нак Тима за
реша ва ње про бле ма напу ште -
них паса и мача ка на тери то -
ри ји гра да Пан че ва с пред став -
ни ци ма месних зајед ни ца и
кому нал них пред у зе ћа у насе -
ље ним мести ма.

Том ску пу, у про сто ри ја ма
Град ске упра ве, поред свих чла -
но ва поме ну тог орга на, при су -
ство ва ли су и извр шни дирек -
тор за кому нал не посло ве ЈКП-а
„Хиги је на”, запо сле ни у слу -
жби „Зоо хи ги је на”, као и пред -

став ни ци већи не месних зајед -
ни ца из насе ље них места.

Пре ма речи ма јед ног од уче -
сни ка састан ка, Ива на Кура јо -
ва, пред сед ни ка Дру штва при -
ја те ља живо ти ња „Љубим ци”,
тема овог оку пља ња била је
упо зна ва ње с про гра мом кон -
тро ле и сма ње ња попу ла ци је
напу ште них живо ти ња који се
спро во ди на тери то ри ји целог
гра да.

– Наве де но је и то каквим
капа ци те ти ма рас по ла жу град -
ско при хва ти ли ште, с јед не, и

инспек циј ски орга ни, с дру ге
стра не. Пре до че не су и до сада
пред у зе те акци је на тери то ри -
ји гра да, а било је речи и о
закон ским окви ри ма у који ма
се овај про блем може реша ва -
ти, као и о пла но ви ма за могу -
ће прав це дело ва ња на нивоу
насе ље них места – навео је
Кура јов.

Током састан ка чла но ви тима
и сви при сут ни упо зна ти су с
про бле ми ма с који ма се суо -
ча ва ју орга ни у поје ди ним сео -
ским сре ди на ма. Сто га су дого -

во ре не и кон крет не акци је,
попут упо зна ва ња ста нов ни -
штва с поме ну том мате ри јом
путем три би на које ће у наред -
ном пери о ду бити при ре ђе не у
свим месним зајед ни ца ма, док
ће у основ ним шко ла ма у пан -
че вач ким сели ма бити орга ни -
зо ва на еду ка ци ја деце.

Раз ма тра на је и могућ ност
поја ча не инспек циј ске кон тро -
ле вак ци на ци је и обе ле жа ва -
ња, као и акци је за суб вен ци о -
ни са но или бес плат но обе ле -
жа ва ње вла снич ких живо ти ња.

О ВАЖНОЈ ТЕМИ НА САСТАН КУ У ГРАД СКОЈ

УПРА ВИ

Како реши ти про блем
напу ште них живо ти ња?

Јованов прима поклон од Мирковића

Паја
Орешковић
(1940–2018)

Пре неко ли ко дана пре ми нуо је
Паја Оре шко вић из Стар че ва, један
од осни ва ча и тро стру ки пред сед -
ник тамо шњег дру штва пче ла ра,
као и добит ник мно гих при зна ња
на држав ном и покра јин ском нивоу.
Због сво јих струч них иску ста ва и
нео спор них људ ских ква ли те та постао је нека врста алфе и
оме ге пче лар ства на овим про сто ри ма, којим се актив но
бавио гото во шезде сет годи на. Људи ма у свом месту и око -
ли ни био је познат и као одли чан елек три чар.

Паја Оре шко вић рођен је 1940. годи не. Осмо го ди шњу
шко лу је завр шио у Стар че ву, а обра зо ва ње је зао кру жио у
Шко ли уче ни ка у при вре ди.

Након завр ше ног зана та за мон те ра и инста ла те ра одмах
је при мљен на посао у пред у зе ћу „Елек тро вој во ди на”. Уче -
ство вао је у елек три фи ка ци ји свог села и, реци мо, као шегрт
радио на пове зи ва њу тра фоа у бли зи ни дана шњег ула за на
Трг нео ли та. Тада, пот крај педе се тих, Паја је уво дио стру ју
код јед не стар че вач ке пче лар ке, која га је често нуди ла
медом и пока зи ва ла му про цес настан ка овог сла сног про из -
во да. Од тог момен та нерас ки ди во се везао за та мар љи ва и
бла го род на ство ре ња, а наред них годи на је засно вао и сво ја
дру штва. Инте ре сант но је да га је први рој сам про на шао,
одно сно неким чудом сле тео је на дрво у њего вом дво ри шту.

Почет ком седам де се тих Паја се учла нио у пче лар ску орга -
ни за ци ју у Пан че ву, а кра јем осам де се тих био је део стар че -
вач ке подру жни це, која се вео ма брзо уга си ла.

Ипак, 2000. годи не, нај ви ше захва љу ју ћи њему, осно ва но
је Пче лар ско дру штво Стар че во, а он је иза бран за пред сед -
ни ка. Такав какав је био – вре дан, орга ни зо ван и систе ма ти -
чан – од почет ка је поста вио ства ри на сво је место и успе си
нису изо ста ли. Поред осми шља ва ња разних пре да ва ња и
еду ка тив них екс кур зи ја, био је изу зет но склон ино ва ци ја ма,
па се од њега могло сва шта нау чи ти. Као вео ма несе би чан у
погле ду пре но ше ња зна ња, мно ге мла де је „зара зио” здра -
вом и кори сном вешти ном. Због све га тога Дру штво пче ла -
ра, чији је пред сед ник био у три ман да та, од почет них пет -
на е стак чла но ва нара сло је на пре ко осам де сет, и то не само
Стар че ва ца већ и про из во ђа ча меда из окол них места.

За све њих, а нај ви ше за њего ву неу те шну поро ди цу, Пајин
одла зак је нена док на див губи так.

IN ME MO RI AM



На Чар да ку у Дели блат ској
пешча ри од 23. до 30. апри ла
биће тре ћи пут одр жан мастер-
клас за кла ри нет који води
Огњен Попо вић.

Циљ ових пре да ва ња је да се
кла ри не ти сти – од нај мла ђих,
пре ко сред њо шко ла ца, па до сту -
де на та – афир ми шу, уна пре де
сво ју тех ни ку сви ра ња, моти ви -
шу и поста ну бољи музи ча ри.

Пре ма речи ма орга ни за то ра, овај
мастер-клас пру жа могућ ност
инди ви ду ал не и груп не наста ве.
Уса вр ша ва ју се соли стич ки про -
гра ми за кон цер те и так ми че ња,
као и при пре ме за при јем не испи -
те на музич ким ака де ми ја ма.

– Пешча ра је иде ал но место
за пот пу ну пре да ност музи ци и
фоку си ра ње искљу чи во на кла -
ри нет. Окру же ни пре див ном

при ро дом, сви зајед но ужи ва -
мо у раду и дру же њу и јед ни
дру ге моти ви ше мо – рекао је
Огњен Попо вић.

Ове годи не ће му се у раду с
мла дим музи ча ри ма при дру жи -
ти и Анд жеј Маев ски, врсни
струч њак и соло кла ри не ти ста
Нор ве шке држав не опе ре из Осла.

У окви ру мастер-кла са биће
дру ги пут одр жа но и так ми че ње

„Кла ри ба нат”, а за сам крај је
пла ни ран и зајед нич ки кон -
церт свих уче сни ка у Кул тур -
ном цен тру Пан че ва.

Мастер-клас подр жа ва ју
„Yamaha” и „Mitros Music” из
Бео гра да. При ја вљи ва ње заин -
те ре со ва них уче сни ка могу ће је
до 1. апри ла. Све инфор ма ци је
могу се доби ти на имејл адре си
ognjenpopovicklarinet@gmail.com.

Пошту ју ћи оби ча је земље дома -
ћи на, Њего ва ексе лен ци ја
Ненад Гли шић, амба са дор
Срби је у Јапа ну, орга ни зо вао
је кра јем децем бра тра ди ци о -
на лан Бонен каи кон церт у све -
ча ној сали Амба са де Срби је у
Токи ју. Про сла ва Бонен каи
при ре ђу је се у свим јапан ским
ком па ни ја ма и инсти ту ци ја ма
пово дом обе ле жа ва ња успе -
шног завр шет ка одла зе ће рад -
не годи не.

На про сла ви се сво јим музич -
ким насту пом пред ста вио наш
амба са дор Ненад Гли шић,
аутор ском ком по зи ци јом на
гита ри, а потом је публи ка ужи -
ва ла у попу лар ној ком по зи ци -
ји Хен ри ја Ман ћи ни ја „Мун -
ри вер” из фил ма „Дору чак код
Тифа ни ја”, коју су дует ски изве -
ли Ненад Гли шић и Тада ши
Нагаи, нека да шњи амба са дор
Јапа на у Срби ји и изу зе тан
музи чар на фла у ти.

Публи ку је оду ше ви ла Сара
Вла јић, мла да хар фист ки ња из
Пан че ва, која је од про шле годи -
не, као сти пен ди ста јапан ске вла -
де, на мастер-сту ди ја ма у Токи -
ју, на пре сти жном Факул те ту
музич ке умет но сти токиј ског уни -
вер зи те та (Геи даи). Она је у завр -
шном делу Бонен каи вече ри изве -
ла Хен длов кон церт за хар фу и
„Импромп ту” Габри је ла Фореа.

Ова кви про гра ми су одлич -
на при ли ка да се пре зен ту ју

умет ни ци из Срби је, што не
само да допри но си афир ма ци -
ји срп ских умет ни ка и срп ске
музич ке и умет нич ке сце не већ
се кроз мул ти кул ту рал ност
поспе шу ју сег мен ти при вред не
сарад ње изме ђу наше две земље.

Тија на Малек, коре о граф 

и виши физи о те ра пе ут

КЊИ ГА: Немам аде кват но
обја шње ње због чега, али
дело Семју е ла Беке та „Чека -
ју ћи Годоа” увек ме је при -
зи ва ло да му се вра тим, још
од гим на зиј ских дана. Прет -
по ста вљам да је то због
апсурд но сти рад ње, уни вер -
зал не и све вре ме не теме,
због ори ги нал но сти, непо -
но вљи во сти, а опет шири не
коју посе ду је. Послед ње дело
које је зао ку пи ра ло моју
пажњу и које пре по ру чу јем
сви ма јесте „Панон ска сага”
Пре дра га Ада мо ва, пан че -
вач ког писца, који нажа лост
није више међу нама, али
оста вио је дела због којих га
никад неће мо забо ра ви ти.
Упра во то дело послу жи ло
је као инспи ра ци ја за савре -
ме ну пле сну пред ста ву која
је пре ми јер но одр жа на у
Пан че ву про шлог месе ца. На
један исто вре ме но лак а
тежак начин, јед но ста ван, а
уни ка тан, Ада мов гово ри о
вре ме ни ма којих више нема,
с дозом ностал ги је коју ћемо
тек осе ти ти како буде мо
напре до ва ли у морал ном
суно вра ту.

ФИЛМ: Волим риту ал одла -
ска у био скоп. Нај ви ше ми
при ја ју фил мо ви који има ју
јасну тему и иде ју, али их
реди тељ сагле да ва из више
угло ва. Моји оми ље ни фил -
мо ви, које увек могу да погле -
дам, јесу „Сјај у тра ви” у
режи ји Ели је Каза на и „Иси -
ја ва ње”, гени јал но дело Стен -
ли ја Кју бри ка, а од дома ћих
не тако познат, али вео ма
сим па ти чан филм „Зду хач
зна чи аван ту ра” Мило ра да
Милин ко ви ћа. Ценим јед но -
став ност у изра ди лико ва,
када реди тељ истак не јед ну
карак тер ну црту лика и гра -
ди је од почет ка до кра ја
фил ма. Исто је и са сери ја -
ма. Ако погле да мо нај по пу -
лар ни је сери је, као што су
„Секс и град”, „При ја те љи”,
„Очај не дома ћи це” и дру ге,
може мо виде ти да сви лико -
ви има ју јед ну карак тер ну
осо би ну која је у првом пла -
ну и којој се реди тељ увек

вра ћа, око које се нај ви ше
суко ба деша ва и уну тар лика
и у одно су на оста ле лико ве
и спо ља шње окол но сти. Зато
се публи ка и пои сто ве ти с
лико ви ма, јер лако пре по зна
себе у сва ко днев ним ситу а -
ци ја ма. Моја оми ље на сери -
ја је „Дек стер”, јер је нај ве ћи
сукоб уну тар самог лика, који
је исто вре ме но и нај ве ћи
нега ти вац и нај ве ћи пози ти -
вац, мул ти струк ту рал но дело,
вео ма ком плек сно, које вас
стал но наво ди на раз ми шља -
ње о томе шта је морал но, а
шта није…

МУЗИ КА: Нај ап стракт ни ји
вид умет но сти је музи ка, која
пру жа нај ви ше могућ но сти
у интер пре та ци ји и тума че -
њу ком по зи ци је. Нарав но да
је и нај по дло жни ја нај ра зли -
чи ти јим ути ца ји ма. Ваљ да
због тога што фаво ри зу јем
мело ди ју, а не тек сту ал ни
пред ло жак било које ком по -
зи ци је, волим џез и блуз, али
само кад сам у посеб ном рас -
по ло же њу. Музи ка коју увек
могу да слу шам је кла си ка.
Про на ла зим да ме више
инспи ри ше кла сич на музи -
ка која није попу лар на.
Волим дела Пен де рец ког,
која рет ко ко може да слу -
ша. Мој оми ље ни ком по зи -
тор је Рах ма њи нов. Дина ми -
ка њего вих дела, сна га, тежи -
на и емо тив ни набој који
пости же увек ме инспи ри -
шу. Воле ла бих да пре по ру -
чим дело „Остр во мртвих”,
које тра је око два де сет мину -
та, али има одли чан раз вој и
делу је сми ру ју ће, бар на мене.
Од дома ћих ком по зи то ра
Мокра њац је мој вечи ти
избор.

КУЛТУРА
Петак, 19. јануар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс
ИСТО РИ ЧАР КА УМЕТ НО СТИ МАРИ ЈА НА КОЛА РИЋ – КУСТОС ИЗЛО ЖБЕ У ШАН ГА ЈУ

ИЗЛАЖУ УМЕТНИЦИ 
ИЗ СРБИЈЕ

Пред ста вље но 
два де сет осам дела
деве то ро ауто ра

Међу радо ви ма
„Мртве заста ве” 
Пан чев ца Ива на 
Гру ба но ва

Музеј кине ске умет но сти („Chi-
na Art Museum”) у Шан га ју 30.
новем бра уго стио је изло жбу
„Путо ва ње кроз срп ску савре -
ме ну умет ност”, чији је кустос
наша сугра ђан ка Мари ја на
Кола рић, исто ри чар ка умет но -
сти. Том при ли ком пред ста вље -
ни су радо ви савре ме них умет -
ни ка из Срби је – Оли ве ре Пар -
лић, Ива на Гру ба но ва, Бран ки -
це Жило вић Шовен, Нико ле
Божо ви ћа, Ђор ђа Ста но је ви ћа,
Вука Ћука, Ива не Башић, Бра -
ни сла ва Нико ли ћа и Миха е ла
Милу но ви ћа. Поред радо ва
наших умет ни ка, до 30. мар та
публи ка ће моћи да погле да и
дела ауто ра из Мон го ли је, Вијет -
на ма и Аустра ли је. О сарад њи
која је оства ре на с музе јом „Chi-
na Art” и ути сци ма са отва ра -
ња изло жбе раз го ва ра ли смо с
Мари ја ном Кола рић.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ви сте кустос
изло жбе „Путо ва ње кроз срп -
ску савре ме ну умет ност” коју
је уго стио Музеј кине ске умет -
но сти у Шан га ју кра јем про -
шле годи не. Реци те нам како
је дошло до те сарад ње.

МАРИ ЈА НА КОЛА РИЋ:
Позив за сарад њу упу тио нам
је дирек тор Музе ја кине ске
умет но сти, госпо дин Ли Леи,
након сусре та с неко ли ко срп -
ских умет ни ка у Пекин гу кра -
јем 2016. годи не у окви ру сим -
по зи ју ма који је био посве ћен
кул тур ним инду стри ја ма, а
којем су при су ство ва ли и пред -
став ни ци из Срби је. Овом при -
ли ком пред ста вљен је више -
го ди шњи про је кат Музе ја кине -
ске умет но сти, који под ра зу -
ме ва иде ју да се у неко ли ко
наред них годи на кине ској
публи ци при ка же савре ме на
умет ност зема ља које се нала -
зе на нека да шњем Путу сви -
ле, међу који ма је и Срби ја.
Пред ло же но је да се већ у првој
годи ни при ка же срп ска савре -
ме на умет нич ка сце на, зајед -
но са изло жба ма из Мон го ли -
је, Вијет на ма и Аустра ли је.
Неко ли ко месе ци након тога

Панон ска сага

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

Музи ка
Четвр так, 18. јану ар, 18.30, Музич ка шко ла: кон церт сту де -
на та кла ви ра Ака де ми је умет но сти у Новом Саду. Насту па ју
Ксе ни ја Вељо вић, Јеле на Цве та но вић, Сми ља на Дани лов и
Лазар Лаза ре вић.

Петак, 19. јану ар, 19 сати, Гале ри ја Мило ра да Бате Миха и -
ло ви ћа: кон церт Ири не Пејо ске на хар фи.

Петак, 19. јану ар, 22 сата, дво ра на „Апо ло”: музич ко вече
„Just R’n’B”.

Пред ста ве
Четвр так, 25. јану ар, 20 сати, сце на Кул тур ног цен тра:
савре ме на играч ка пред ста ва „Панон ска сага”.

Ђин пинг и под ра зу ме ва осна -
жи ва ње сарад ње кроз успо ста -
вља ње бољих била те рал них
одно са са земља ма Евро а зи је,
али и коп не ног и помор ског
реги о на, нека да позна ти јег као
Пут сви ле. Музеј кине ске умет -
но сти покре нуо је сарад њу на
пољу савре ме не умет но сти с
циљем да пред ста ви акту ел ну
умет ност зема ља с који ма
Народ на Репу бли ка Кина већ
раз ви ја била те рал не одно се. У
том кон тек сту ова изло жба је
прва тог типа у окви ру које је
савре ме на срп ска умет ност
наци о нал но пред ста вље на у
Кини, а под покро ви тељ ством
Мини стар ства кул ту ре.

• Шта се још може виде ти у
овом музе ју и коли ко кине ски
народ обра ћа пажњу на кул -
тур не садр жа је, посеб но на стра -
ну умет ност?

– Музеј кине ске умет но сти
је музеј модер не умет но сти
Кине, те садр жи колек ци ју која
репре зен ту је наста нак и раз вој
модер не и савре ме не кине ске
умет но сти с посеб ним акцен -
том на зна чај ним умет нич ким
фено ме ни ма и лич но сти ма.
Колек ци ја се про те же на чак
пет спра то ва, посе ду је 1.400

МАСТЕР-КЛАС ЗА КЛА РИ НЕТ У ПЕШЧА РИ

При ја вљи ва ње до 1. апри ла

БОНЕН КАИ КОН ЦЕРТ У АМБА СА ДИ СРБИ ЈЕ У ТОКИ ЈУ

Наступ пан че вач ке хар фист ки ње

је истак ну ти сим бол Шан га ја.
Ово је један је од нај по се ће ни -
јих музе ја, кроз који про ђе чак
два мили о на људи годи шње.

• Коли ко ауто ра је пред ста -
ви ло радо ве на изло жби „Путо -
ва ње кроз срп ску савре ме ну
умет ност” и на који начин је
извр ше на селек ци ја?

– Изло жба сво јом кон цеп ци -
јом и селек ци јом нуди ком плек -
сан при каз савре ме не умет но -
сти избо ром девет истак ну тих
срп ских умет ни ка са укуп но 28
радо ва разно ли ких по садр жа -
ју, али и меди ју, а чине је црте -
жи, сли ке, скулп ту ре, видео-
објек ти и сло же не про стор не
инста ла ци је. У жељи да се при -
ка же дивер зи тет савре ме не
умет нич ке сце не Срби је, селек -
ци ја радо ва усме ре на је на нара -
ти ве који опе ри шу у доме ну
уни вер зал них тема дана шњи -
це, као што су: живот у доба
раз ви је ног капи та ли зма, гло ба -
ли зма и кул ту ре кон зу ме ри зма
(Миха ел Милу но вић, Нико ла
Коља Божо вић), иден ти те та
(Иван Гру ба нов), теле сно сти и
њене фра гил но сти (Ива на
Башић), одно са пре ма при ро -
ди и савре ме ног нома ди зма
(Ђор ђе Ста но је вић), интим но -

сти пред ме та (Оли ве ра Пар лић,
Бран ки ца Жило вић), њего ве ути -
ли тар но сти и тран сфор ма ци је
или реде фи ни ци је уну тар гале -
риј ског про сто ра (Бра ни слав
Нико лић) и вир ту ел не реал но -
сти (Вук Ћук). Општи циљ и
иде ја изло жбе је пред ста вља ње
савре ме не срп ске умет нич ке
сце не избо ром девет интер на -
ци о нал но актив них и афир ми -
са них срп ских умет ни ка и умет -
ни ца разно вр сних по пое ти ци,
меди ји ма у који ма ства ра ју, али
и ети ци, есте ти ци и семи о ти ци
њихо вих радо ва.

• Коли ко је запра во зна чај на
ова изло жба за нашу земљу, а
коли ко за вас лич но?

– Ако има мо у виду да Срби -
ја, за раз ли ку од неких дру гих
зема ља, не посе ду је вели ки број
кул тур них цен та ра у Евро пи
или све ту који пред ста вља ју
зна чај на упо ри шта за про мо -
ци ју наци о нал не кул ту ре и
умет но сти у ино стран ству, изло -
жбе попут ове врло су дра го це -
не. За мене, као и за умет ни ке
који су уче ство ва ли, ово је вели -
ко и зна чај но иску ство, али и
при ли ка у окви ру које се неми -
нов но осна жу ју лич ни и про -
фе си о нал ни капа ци те ти.

• Да ли је овај про је кат отво -
рио шан су за неку даљу сарад -
њу с Кином?

– Отва ра њу изло жбе 30. новем -
бра 2017. при су ство вао је вели -
ки број зна чај них и углед них
лич но сти из све та умет но сти и
кул ту ре Шан га ја. Том при ли ком
скло пи ли смо нека зна чај на
познан ства која би у будућ но сти
могла да пре ра сту у нове сарад -
ње. Оно што је сада изве сно,
јесте да ће изло жба „Путо ва ње
кроз срп ску савре ме ну умет ност”
након Шан га ја у апри лу 2018.
бити пре се ље на у Пекинг, и то у
Срп ски кул тур ни цен тар који ће
том при ли ком бити отво рен, а
нала зи се у позна том умет нич -
ком дистрик ту 798.

• Какви су гене рал но ваши
ути сци пово дом ове сарад ње?

– Сви зајед но смо про шли
кроз један оби ман посао, пре
све га мислим на орга ни за ци ју,
која је зах те ва ла пуно тру да,
али и стр пље ња. Без тим ског
рада, али и зна чај не подр шке,
логи стич ке и финан сиј ске пре
све га Мини стар ства кул ту ре и
инфор ми са ња РС, али и наших
дома ћи на из Музе ја кине ске
умет но сти, до све га ово га не
би дошло.

Мла да бео град ска хар фист -
ки ња Ири на Пејо ска насту -
пи ће у петак, 19. јану а ра, у
19 сати, у Гале ри ји Мило ра -
де Бате Миха и ло ви ћа. Тим
кон цер том ће наја ви ти насту -
пе у Џакар ти које ће одр жа -
ти кра јем јану а ра.

Један наступ биће упри ли -
чен у кон церт ној дво ра ни
глав ног гра да Индо не зи је, а
дру ги, под нази вом „Хар фа у
пла ни ни”, у лук су зном ризор -
ту „The Sundanese Cultural
Village”. Кон цер ту, који је

зака зан за 28. јану ар, при су -
ство ва ће и Њ. е. Сло бо дан
Марин ко вић, амба са дор Репу -
бли ке Срби је у Индо не зи ји.

Ири на Пејо ска је уче ни ца
Сред ње музич ке шко ле „Стан -
ко вић” у Бео гра ду, а њену про -
фе си о нал ну кари је ру гра ди
маги стар хар фе, про фе сор ка
Ива на Пејо ска, и сама врхун -
ска музи чар ка и педа гог с
вели ким бро јем при зна ња.

На про гра му ће бити дела
Деби си ја, Дура на, Пеше ти ја
и Забе ла.

КОНЦЕРТ ИРИНЕ ПЕЈОСКЕ

Панчево пре Џакар те

усле дио је позив да ја будем
кустос поме ну те изло жбе, чиме
ми је ука за на посеб на част.

• Поме ну ли сте да је иде ја
тог музе ја да се пред ста ви
савре ме на умет ност зема ља које
се нала зе на нека да шњем Путу
сви ле. Шта то зна чи?

– Ини ци ја ти ва „Један појас,
један пут” насла ња се на исто -
и ме ну стра те ги ју коју је пред -
ло жио кине ски пред сед ник Си

радо ва, па ако се само у јед -
ном мину ту погле да ју чак чети -
ри рада, потреб но је више од
пет сати да се оби ђе. Музеј је
осно ван 2012. годи не у објек ту
који је изгра ђен прво бит но за
потре бе „World Expo-a” као
кине ски пави љон 2010. годи -
не. Сама згра да музе ја доми -
ни ра сво јом вели чи ном и архи -
тек ту ром, која је спој тра ди -
ци је и модер не град ње, а данас

Радови Николе Божовића и Вука Ћука



ПРО ДА ЈЕМ ко ла пе -
жо 307, 1,6 ХДИ,
2005.  по вољ но. Тел.
065/956-05-00
(СМС)

МЕР ЦЕ ДЕС ви то, тек
ре ги стро ван, ста ње
до бро. Из најм љу јем
га ра жу на Ко те жу 2.
064/886-50-02.
(СМС)

РЕ НО клио 1.5 ДЦИ,
2001. го ди ште, у од -
лич ном ста њу.
065/808-40-48.
(253689)

ПРО ДА ЈЕМ ју го ин,
55, 2007, по вољ но.
063/892-00-07.
(253701)

ПРО ДА ЈЕМ за ста ву
10, у од лич ном ста -
њу, це на 2.600 евра.
064/133-96-85.
(253732)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
за ма њи ок та ви ју 1.9
ТДИ, 2008, вла сник,
ре ги стро ван.
065/610-45-67.
(252776)

ФИ ЈАТ пун то 2002.
го ди ште, ди зел, оби -
чан, у од лич ном ста -
њу, 1.300 евра.
063/145-00-94.
(253760)

РЕ НО клио grand tu-
rismo, ку пљен нов,
Ср би ја, пр ви вла -
сник, 49.000 км.
066/319-258.
(253813)

ФОРД си је ру, топ
ста ње, пи са ћи сто,
бој лер, ви три ну, ТВ
фи липс. 
060/143-62-90.
(253863)

РЕ НО ме ган 
ка ра ван, 2012, 
1.5 ДЦИ, 
од лич ни, ре ги стро -
ван до ју на 2018.
063/773-36-90.
(253874)

ФОРД фо кус ка ра -
ван, 1.8 ТДДИ, 2001,
од ли чан, вла сник,
ре ги стро ван до 2019,
но ве гу ме, 1.950
евра. 064/181-74-66.
(253870)

СИ ТРО ЕН Ц5 2002,
бен зин, плин атест,
шко да ром стер,
2007, бен зин, ме тан.
065/663-73-72,
064/004-52-30.
(253911)

ШКО ДА фа би ја 1.4
МП, 2002, ка ра ван,
ма ло оште ће на, на
име. 064/587-50-24.
(253943)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В,
2009, де цем бар, пе -
то ра вра та, ди на мик
опре ма, вла сник.
064/587-50-24.
(253943)

СТИ ЛО 1.9 ЈТД,
2003, тро је вра та,
ре ги стро ван, у пр вој
бо ји. 064/587-50-24.
(253943)

ПА САТ Б 4, 1.9 ТДИ,
1994, кли ма, ши бер,
ре ги стро ван до 9 ме -
ста. 064/587-50-24.
(253943)

ГРАН ДЕ пун то 1.3
ди зел, 2006, пе то ра
вра та, сва опре ма,
вла сник. 064/130-36-
02. (253943)

КЕЦ са пли ном и ку -
ком, не ре ги стро ван.
063/814-56-41.
(253959)

ФИ ЈАТ пун то 2006,
2006. го ди ште, вла -
сник, екс тра ста ње.
065/570-95-70,
063/121-83-85.
(253983)

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

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

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

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле, ста ње не бит но, до
2.000 евра. 063/165-
83-75. (253942)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле у би ло ком ста њу
од 70 до 1.300 евра.
062/193-36-05.
(253942)

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау -
то ма тик, АПН, ис -
пра ван, не ис пра ван.
064/171-22-13.
(253980)

КОМ БАЈН змај 222,
бун ке раш, дво ред ни.
064/271-40-87.
(253824)

ПРО ДА ЈЕМ  се ја ли цу
но ду, че ти ри ре да.
062/174-70-67.
(253961)

ИЗ ДА ЈЕМ зи да ну га -
ра жу у дво ри шту,
Стре ли ште. 064/407-
73-77. (253713)

ПРО ДА ЈЕМ зи да ну
га ра жу на Те сли.
063/120-53-05.
(253764)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на
Стре ли шту, Цви ји ће -
ва ул. 064/238-68-94.
(253850)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ди ги тал них при јем -
ни ка, мо ни то ра, да -
љин ских. „Плус”, Д.
Ту цо ви ћа 28. 353-
463. (253660)

ВЕШ-МА ШИ НА, ТВ
бе ко и по лов ни де ло -
ви од веш-ма ши на.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07.
(253861)

ПРО ДА ЈЕМ кре ве тац
са ду ше ком, до бро
очу ван, и ву не не ћи -
ли ме у ви ше ди мен -
зи ја. 063/327-617.
(СМС)

БЕ ЛИ СЛЕЗ, ра сад,
70.000 ко ма да, це на
1,5 ди на ра по ко ма -
ду. 064/324-92-34 и
064/035-75-22.
(СМС)

ЈА ГАЊ ЦИ на про да -
ју. 062/108-77-03.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ле ко ви та
ја ја ја пан ске пре пе -
ли це. 063/337-895.
(25260)

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

ПРО ДА ЈА свих вр ста
огрев ног др ве та и
услу жно се че ње, це -
па ње. Бо са нац.
064/357-82-08. (253)

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

МЕ СНА ТА пра сад
15-25 кг, мо гућ ност
кла ња и ре зер ви са -
ња. Тел. 063/311-
277. (253027)

КО ШНИ ЦЕ ЛР, но ве,
ква ли тет не, у ком -
пле ту или де ло ве
про да јем. 060/660-
79-60. (253617)

ПРО ДА ЈЕМ др ва за
огрев, пре о ста ла.
063/868-02-06.
(253577)

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

ПРО ДА ЈЕМ гроб но
ме сто на Ста ром
пра во слав ном гро -
бљу у Пан че ву.
063/231-278. (И)

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

МЕ ША ЛИ ЦА за бе -
тон, на бен зин. Тел.
063/692-969.
(253684)

НА ПРО ДА ЈУ ста кле -
ни тр пе за риј ски сто
и че ти ри сто ли це, у
од лич ном ста њу. Тел.
064/168-56-22.
(253702)

ПРО ДА ЈЕМ по вољ но
ТА пе ћи, ре мон то ва -
не, под га ран ци јом, а
ујед но и от ку пљу јем.
066/900-79-04.
(253692)

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

ПРО ДА ЈЕМ ре гал,
гар де роб ни и ТВ ви -
три ну, са мо 6.000.
013/320-841,
063/895-94-19.
(253972)

ПРО ДА ЈЕМ те ле си -
мен та лац и пра си ће.
064/380-56-30.
(253974)

ПРО ДА ЈЕМ плин ски
ко тао 25.000 kcal и
ел. ко тао  12 кв.
062/101-31-73, 345-
565. (253742)

ПРЕ О СТА ЛИ ћу мур
бу ков за ро штиљ,
огрев но др во исе че -
но. 064/144-32-25.

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, до ста -
ва, мон та жа, га ран -
ци ја, по вољ но.
061/198-81-42.
(253740)

ПА ТИ КЕ-ЦИ ПЕ ЛЕ
жен ске, 38, ори ги нал
пу ма, ри бок, 1.000
ди на ра. 064/354-69-
76. (253759)

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

ЈА ГАЊ ЦИ на про да -
ју. 063/892-12-08.
(253872)
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ПРО ДА ЈЕМ ка уч,
2000, две фо те ље,
тр пе за риј ска ви три -
на, фри жи дер.
065/344-85-77.
(253765)

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

ПРО ДА ЈЕМ су до-ма -
ши ну бе ко, очу ва на,
функ ци о нал на, по -
тре бан је сер вис,
5.000 ди на ра.
066/889-27-14.
(253804)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те, су до пе ра,
3.000 ди на ра, но ве.
371-568, 063/773-45-
97. (253797)

ДР ВА огрев на: ба -
грем, ја сен, вр ба и
то по ла пре о ста ла.
060/035-47-40.
(253817)

ДР ВА за огрев: ба -
грем, ја сен, цр ве на
вр ба, то по ла, пре о -
ста ла. 064/122-69-
78. (253817)

ПРО ДА ЈЕМ ин ва лид -
ска ко ли ца, ме тал не
шта ке, уљ ни ра ди ја -
тор. 063/370-955.
(253820)

ПРО ДА ЈЕМ очу ва ну
гар ни ту ру, тро сед,
дво сед и фо те љу.
Тел. 013/363-530.
(253859)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет -
но ре мон то ва не ТА
пе ћи свих кв, до ста -
ва, мон та жа гра тис,
га ран ци ја.  061/641-
30-36.  (253881)

ПРО ДА ЈЕМ про дав -
ни цу здра ве хра не.
061/235-17-50. (253)

ФРИ ЖИ ДЕР, веш-ма -
ши на, гре ја ли ца, уга -
о на гар ни ту ра, ма њи
сто са сто ли ца ма,
дво сед, тро сед, фо -
те ља, два ду ше ка, ТВ
сто чић, ко мо де. Тел.
063/861-82-66.
(253896)

ФРИ ЗЕР СКА опре ма,
ком плет, за два рад -
на ме ста, ита ли јан -
ска. 065/663-73-72,
064/004-52-30. 

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ шпо ре -
те, ре шо, те ле ви зор,
те пих, ду бо ке ци пе -
ле, дур бин, ко ли ца.
064/635-77-42.
(253916)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, до ста -
ва, мон та жа, га ран -
ци ја. 064/366-57-87,
335-930. (253948)

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

УТВЕ пат ке ку пу јем.
Пла ћам до бро.
064/058-59-9, Сла ђа.
(253415)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор -
де ње, ме да ље, но вац,
са то ве, пен ка ла. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(253718)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
алу ми ни јум, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че,
те ле ви зо ре и оста ли
от пад. 061/322-04-
94. (253748)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
обо је не ме та ле, аку -
му ла то ре, за мр зи ва -
че, веш-ма ши не, те -
ле ви зо ре и шпо ре те.
061/206-26-24.
(253748)

КУ ПУ ЈЕ МО за от пад:
ли му зи не, ста ро гво -
жђе, веш-ма ши не,
за мр зи ва че, те ле ви -
зо ре. 064/484-12-76.
(253748)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
ба кар, ме синг, алу -
ми ни јум, оло во, за -
мр зи ва че, веш-ма ши -
не, те ле ви зо ре.
061/321-77-93.
(253748)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре са то -
ве, мо то ци кле, ау то -
мо би ле и би ци кле.
Не бит но ста ње.
064/305-80-73.
(25387)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста -
рин ски на ме штај, са -
то ве, сли ке, ста ри
но вац, есцај ге, си -
фон фла ше, ста ре
играч ке, стри по ве,
оста ле ста ри не. 335-
930, 335-974,
063/705-18-18.
(253948)

ХИТ НО про да јем део
ку ће, са ста ном до
ули це, по вољ но.
066/937-00-13.
(СМС)

ПО ВОЉ НО ку ћа са
10 ари пла ца, Гор њи
град. 064/133-32-02.
(252768)

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

ПРО ДА ЈЕМ плац у
Вла син ској (Ку де ља -
рац), 26 ари.
069/671-156.
(253425)

МАР ГИ ТА, 8 ари, три
ета же, 80.000; Ба ва -
ни штан ски, 7 ари,
15.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(253902)

КУ ЋА 100 м2, 5,6
ари, по моћ ни објек -
ти, Ули ца Мо ше Пи -
ја де. 064/354-69-76.
(253382)

КУ ЋА Ка ча ре во, 6
ари, 70 м2. 063/694-
451. (253361)

НА ПРО ДА ЈУ два
лан ца зе мље у Ка ча -
ре ву. Тел. 601-281.
(253337)

ПЛАЦ 25 ари, са
објек ти ма, на Ја буч -
ком пу ту и је дан ла -
нац зе мље, у срп ском
по љу. 064/060-64-20.
(253669)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ку ћу на Зла ти бо ру за
Пан че во, стан или
ку ћа. 069/158-63-76.
(253682)

ОМО ЉИ ЦА, пла це ви
гра ђе вин ски 15 – 30
ари, воћ њак.
065/686-05-02. 

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

ОМО ЉИ ЦА, 65 м2,
ле га ли зо ва на, 6.5
ари, по моћ ни објек -
ти, усе љи ва. 064/961-
00-70. (253704)

ДЕ БЕ ЉА ЧА, 130 м2,
7.5 ари, про да -
јем/ме њам за пан че -
вач ки стан. 064/928-
89-68. (253697)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу у
Вој ло ви ци, ле га ли зо -
ва но. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(253712)

ПРО ДА ЈЕМ плац 6
ари, Ка ча ре во.
069/102-77-66.
(253707)

ЈА БУЧ КИ пут, 4 ара,
до бар при лаз и ши -
ри на пла ца. 069/213-
97-37. (253705)

КНИ ЋА НИ НО ВА 33,
ку ћа са ули це, 120
м2, 33.000, мо же за -
ме на. (238), „Те сла
не крет ни не”,
064/668-89-15.
(253709)

ТЕ СЛА, ку ћа 65 м2,
1.8 ари плац, 42.000,
мо же за ме на. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(253709)

УСЕ ЉИ ВА ку ћа, Ба -
нат ско Но во Се ло,
100 м2, 16 ари.
062/398-458.
(253752)

КА РА ЂОР ЂЕ ВА, цен -
тар, из у зет на ку ћа,
до бро по зи ци о ни ран
плац, по вољ но.
061/324-40-85.
(253830)

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

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Пан че ву. Ул. С. Шу -
пљик ца. 063/317-
938. (253755)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, ку ћа 80, 5 ари,
но ви ја град ња, укњи -
же на, усе љи ва,
27.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(213710)

НО ВА МИ СА, ку ћа
160 м2, по друм и га -
ра жа, 60.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (253810)

НО ВИ ЈА ку ћа, Син -
ђе ли ће во на се ље,
256 м2, ЦГ, усе љи ва,
95.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (253810)

НО ВА МИ СА, ку ћа –
три одво је на ста на,
га ра же. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (253810)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, до пу та, но ви ја,
60 м2, 13,5 ари,
укњи же на, 25.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(253826)

ОМО ЉИ ЦА, ну ди се
ку ћа уз уго вор о до -
жи вот ном из др жа ва -
њу. „Ел пис”,
061/324-40-85.
(253830)

НА ПРО ДА ЈУ зе мља,
75 ари, уз ас фалт,
се вер на зо на.
065/283-53-01.
(253853)

ПРО ДА ЈЕМ ре но ви -
ра ну ку ћу у ши рем
цен тру на 5 ари.
063/777-27-08,
013/355-575.
(253835()

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
ку ћу, ши ри цен тар,
хит но, по вољ но. „Ве -
сна 2”, 066/937-00-
13. (253841)

БЛИ ЗУ цен тра, ку ћа,
57.000, ста ра Ми са,
на 5 ари, 26.000; Ку -
де ља рац на 5,5 ари,
35.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(253842)

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

ЗЕ МЉА на про да ју
ве чи то, Ма ли на до и
Лап, ста ри цре пај ски
пут. За га Фло ра,
013/347-991,
063/313-008.
(253843)

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

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе -
вин ски плац, 7 ари,
Ми са. 
064/252-51-69.
(253931)

ЦЕН ТАР 
Стре ли шта, по ро дич -
на ку ћа, ПО + ВПР +
ПК, 157 м2, плац 225
м2, 
60.000. (636), 
„Стре ли ште 
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(253560)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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НА ПРО ДА ЈУ 77 ари
зе мље, ста ри цре пај -
ски пут. 065/283-53-
01. (253853)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 138 м2,
плац 15 ари, 25.000,
до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05. (253560)

ЦЕН ТАР, по ро дич на
ку ћа, три стам бе не
је ди ни це, 230 м2,
плац 503 м2, 57.000,
до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05. (253560)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе -
вин ско зе мљи ште, Ја -
буч ки пут. 060/504-
54-44. 

ОМО ЉИ ЦА, Мак си -
ма Гор ког 83, ку ћа
120 м2, плац 6 ари.
618-652, 064/168-84-
32. (253947)

НО ВА МИ СА, спрат -
на ку ћа, од лич на,
200 м2, ЕГ, два ара,
67.000.   063/800-44-
30. (253957)

МАР ГИ ТА, ку ћа две
стам бе не је ди ни це, 3
ара, хит но. Тел.
065/513-87-30. 

НО ВИ СВЕТ, пре ле па

са лон ска, 178 м2, 5,5
ари, 87.000. (398),
„Кров”, 
060/683-10-64.
(253889)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, Ска -
дар ска, 140 м2, 12
ари, 46.000. (398),
„Кров”, 
060/683-10-64.
(253889)

ЈА БУЧ КИ, усе љи ва,
140 км, 12,5 ари,
плин, ка на ли за ци ја,
36.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (253889)

ПРО ДА ЈА пла це ва,
Пе ли стер ска и Кај -
мак ча лан ска.
063/894-88-11.
(253994)

ХИТ НО, 14.000, кук -
ћа 70 м2, 7.5 ари два
пла ца, из лаз на две
ули це, Цре па ја.
060/066-84-52.
(253978)

КУ ЋА 100 м2, ре но -
ви ра на, усе љи ва +
по моћ ни објек ти, 3
ара пла ца. Ко за рач -
ка, 1/1, 27.000 евра.
Тел. 063/804-07-85.
(253989)

МОН ТА ЖНА, но ва,
60 м2 + 2.8 ара пла -
ца, ста ра Ми са,
19.000 евра, 1/1.
063/804-07-85.
(253989)

ПО ТРЕБ НА ку ћа, ши -
ри цен тар, плац нај -
ма ње 3,5 ара. „Те сла
не крет ни не”,
064/668-89-15. 

УКЊИ ЖЕ НО, 90 ква -
дра та, Ко теж 2, дру -
ги део Бу ле ва ра,
59.000. (СМС)

ТЕ СЛА, про да јем
тро и по со бан стан но -
ви је град ње, 61 м2,
ЦГ, II спрат, у мир -
ној, сле пој ули ци, са
зи да ном га ра жом у
дво ри шту. Стан је од -
мах усе љив, са ку хи -
њом и пла ка ром,
45.000 евра. 060/628-
46-56. (СМС)

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

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

СА ЛОН СКИ пр ви
спрат, 98 м2, га ра жа,
по друм. Све усе љи во,
сре ђе но. 064/422-42-
63. (252549)

СТАН 98 м2, тро со -
бан, I, по друм, га ра -
жа, До њи Град.
064/153-14-03.
(252533)

СТАН 39 м2, II спрат,
гре ја ње соп стве но на
стру ју, но ва град ња,
но ва Ми са, При мор -
ска 27, 22.000 евра.
063/711-41-89.
(252884)

НОВ СТАН, 65 м2 и
га ра жа, ул. Та ков ска.
063/342-220.
(252864)

НО ВА МИ СА, стан
85 м2, про да јем.
063/272-594,
063/225-928.
(253422)

МИ СА, 34 м2, 15.500,
70 м2, 24.000, ПР.
063/377-835.
(253558)

ХИТ НО, ПО ВОЉ НО
про да јем стан 83 м2,
Со да ра, III спрат, са
га ра жом, Дрин ска
15, 500 евра/ква -
драт, без по сред ни -
ка. 063/218-831.
(253587)

НО ВА МИ СА, тро со -
бан, ТА, по друм,
31.000. 069/245-89-
53, 062/320-781.
(253696)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
33 м2, те ра са, 23.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-
15. (253709)

ТЕ СЛА, тро и по со бан,
79 м2, II, 48.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 
064/668-89-15.
(253709)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
36 м2, V, 25.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 
064/668-89-15.
(253709)

СТАН на про да ју, 60
м2, нов, хит но, Мак -
си ма Гор ког 49.
064/290-45-09.
(253272)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи
дво со бан, 46 м2, ета -
жно гре ја ње. Тел.
064/267-71-74.
(253721)

ПРО ДА ЈЕМ стан,
хит но, до го вор.
064/159-99-45.
(253729)

ХИТ НО про да јем
стан, до го вор.
064/386-92-86.
(253729)

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

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА



ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
за ма њи тро со бан
стан, 74 м2, I, цен -
трал но гре ја ње, вла -
сник. 064/616-47-67.
(253731)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
тро со бан, 80 м2, сед -
ми спрат, 38.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(253734)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру -
ги спрат, но ви ја
град ња, 40.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(253734)

КО ТЕЖ 1, јед но со -
бан, 28 м2, пе ти
спрат, ЦГ, 15.000.
(677), „Ни шић”, 
362-027, 
064/206-55-74.
(253734)

ТИП СТАН КО. Јед но -
со бан 32 м2, пр ви
спрат, ТА, 20.000,
до го вор. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(253734)

ЦЕН ТАР: дво со бан,
45 м2, ТА, IV од V,
усе љив, 27.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(253734)

ХИТ НО, Со да ра, 56,
ЦГ, VI, усе љив, укњи -
жен, 28.500. (679),
„Трем 01”, 
063/740-79-95,
063/836-23-83.
(253758)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, 75, ЦГ, II, усе -
љив, кин дер згра да,
32.000. (679), „Трем
01”,  063/836-23-83.
(253758)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 56, ЦГ, II, усе -
љив, кин дер згра да,
32.000. (679), „Трем
01”,  063/836-23-83.
(253758)

СО ДА РА, 37, ЦГ, VII,
лифт, јед но со бан,
сре ђен, 25.000.
(679), „Трем 01”,
063/740-79-95,
063/836-23-83.
(253758)

ЦЕН ТАР, Ка ра ђор ђе -
ва, ду плекс, 84, ЦГ,
VI, 62.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (253758)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 66 м2, I
спрат, В. Вла хо ви ћа,
37.000 евра.
064/305-92-00. (253)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
52 м2,  II, ЕГ, 35.000,
до го вор. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52. (253)

НО ВА МИ СА, јед но -
со бан, 34 м2, II, ЕГ,
те ра са, 20.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(253772)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, 34 м2, III, ЦГ,
22.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(253772)

ТЕ СЛА, дво со бан, 57
м2, VI, ЦГ, две те ра -
се, 33.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(253772)

КО ТЕЖ 2, тро со бан,
64 м2, IV, ЦГ, 36.500,
до го вор. (300), 
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(253772)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Те сли, дво со бан, 38
м2. 
Тел. 063/891-25-70,
064/327-53-45.
(253781)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
50 м2, ЦГ, IV, 26.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(253810)

НО ВА МИ СА, Тр го -
про дук то ве згра де,
75 м2, гре ја ње на пе -
лет или до го вор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(253810)

НО ВА МИ СА, ета жа
ку ће, га ра жа, део
дво ри шта, 37.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(253810)

ТЕ СЛА, Но ви свет,
но во град ња, че тво -
ро со бан, 100 м2, II,
ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(253810)

ДВО И ПО СО БАН, Ко -
теж, 66 м2, те ра са,
38.000 евра, до го вор.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(253812)

КО ТЕЖ, дво со бан,
ЦГ, од 30.000 евра.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(253812)

ЈЕД НО И ПО СО БАН,
40 м2, дру ги спрат, С.
Са ве, усе љив, по вољ -
но. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (253812)

ДВО СО БАН, од ли -
чан, Те сла, ЦГ, две
те ра се. (470), „Ди -
ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(253812)

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж
1, 28 м2, ЦГ, од мах
усе љи ва, до го вор.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(253812)

ТЕ СЛА, дво со бан, 42
м2, 24.000; јед но со -
бан, 35 м2, 21.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(253819)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 59 м2, ТА,
25.000; дво со бан, 53
м2, 32.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (253819)

КО ТЕЖ 2, дво и по со -
бан, 68 м2, 37.500;
јед но и по со бан, пот -
кро вље, 43 м2,
22.500. (097), „Пер -
фект”, 
064/348-05-68.
(253819)

МИ СА, дво и по со бан,
63 м2, 32.000; дво со -
бан, 49 м2, 24.500;
јед но и по со бан, 40
м2, 22.500. (097),
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(253819)

КО ТЕЖ 1, гар со ње -
ра, 25 м2, 16.000;
дво со бан, 47 м2,
29.500. (097), „Пер -
фект”, 
064/348-05-68.
(253819)

МАР ГИ ТА, дво и по со -
бан, 58 м2, 34.000;
јед но и по со бан, 35
м2, 20.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (253819)

ПР ВО МАЈ СКА, јед -
но со бан, 48 м2, ВПР,
ТА, 17.500. (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (253826)

ТЕ СЛА, дво со бан, 52
м2, VI, лифт, ЦГ, све -
тао, 29.000. (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (253826)

ГОР ЊИ ГРАД, но ви -
ји, 61 м2, III, плин,
дво и по со бан, 27.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(253826)

ВИ ШЕ до брих дво -
соб них ста но ва на
Ко те жу 2, 28.000 –
36.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(253826)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
пот кро вље, те ра са,
гас, оста ва, пар кинг,
без лиф та, но во град -
ња, усе љив. 
069/822-48-24.
(253829)

ПРО ДА ЈЕМ ле пе ста -
но ве, ку ће, пла це ве,
на свим ло ка ци ја ма.
„Ве сна 2”, 066/937-
00-13. (253841)

СО ДА РА, тро со бан,
III, ЦГ + га ра жа,
41.000; дво и по со бан,
II, 35.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
(253842)

СО ДА РА, ма њи дво -
со бан, ТА, 27.000;
дво со бан, ЦГ, 29.000;
јед но со бан, 25.000.
„Лајф”, 
061/662-91-48.
(253842)

ДО ЊИ град, са лон -
ски, 104 м2, ЦГ, I, до -
го вор. „Лајф”,
061/662-91-48.
(253842)

КО ТЕЖ 1, тро со бан,
VI, 37 м2, Ко теж 2,
дво со бан, VI, до го -
вор. „Лајф”,
061/662-91-48.
(253842)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ У ЈАНУАРУ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

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

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

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

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

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

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити,  хемоглобин,  

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе

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

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УРЕЕ цена: 90 динара 

• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА цена: 90 динара

• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

TSH - цена: 450 динара

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”
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ТУР СКА гла ва, дво и -
по со бан, ЦГ, III, до -
го вор; цен тар тро со -
бан, 85 м2, II, 55.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (253842)

МИ СА, гар со ње ра,
21 м2, ВП, ТА, усе љи -
ва, 13.500; до го вор.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(253852)

КО ТЕЖ 2, гар со ње -
ра, 22 м2, IV, лифт,
ЦГ, усе љи ва, 14.500.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. 

СО ДА РА, јед но и по -
со бан, 46 м2, V, ЦГ,
лифт, усе љив, 29.000,
до го вор.  „Олимп”,
351-061, 
063/274-951.
(253852)

КО ТЕЖ 2, дво и по со -
бан, ВП, ЦГ, 63 м2,
без ула га ња, 35.000.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(253852)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
62 м2, III, пот пу но
ре но ви ран, усе љив,
34.000. „Олимп”,
351-061, 
064/234-36-01.
(253852)

ТЕ СЛА, дво со бан, 57
м2, III, ЦГ, лифт, бр зо
усе љив, 37.000, до го -
вор. „Олимп”, 
351-061, 
063/274-951.
(253852)

СТР О ГИ цен тар, јед -
но со бан, 36 м2, VII, ,
ЦГ, 24.500, до го вор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(253852)

ТЕ СЛА, тро со бан, 68
м2, V, ЦГ, две те ра се,
без лиф та, сре ђен,
35.000, до го вор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(253852)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 52 м2, VI, ЦГ,
24.500. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (253858)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
III, 57 м2, 30.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(253858)

ТЕ СЛА, дво со бан, 54
м2, II, TA, из вор но,
28.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (253858)

ПО ТРЕ БАН стан, 38
м2, цен тар Стре ли -
шта, IV, ЦГ, вла сник.
063/161-95-53.
(253869)

СО ДА РА, 52 м2, V,
33.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и -
по со бан, 60 м2, I,
45.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 66 м2,
IV, 30.000. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05.

РОБ НА ку ћа, дво и -
по со бан, 63 м2, V,
42.500. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (253889)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
53 м2, II, 32.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(253889)

ЛУКС стан на Те сли,
дво и по со бан, 70 м2,
на од лич ној ло ка ци ји
(вр тић, шко ла, пи ја -
ца, „Авив”, то тал но
ре но ви ран, са хра -
сто вом ку хи њом, тех -
ни ком и на ме шта -
јем), вла сник.
063/800-46-51.
(253904)

ЈЕД НО СО БАН нов,
18.500, до го вор, но -
ва Ми са, при зе мље,
30 м2, вла сник.
063/304-222.
(253900)

ДВО СО БАН, нов, 55
м2, 33.000, до го вор,
но ва Ми са, вла сник.
063/304-222.
(253900)

ЦЕН ТАР, 2.0, ЦГ, до -
го вор; дво и по со бан,
ЦГ, 40.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(253902)

СО ДА РА, 28, ЦГ,
18.000; Стре ли ште,
2.0, ЦГ, 29.000.
(338), „Јан ко вић”,
348-025. (253902)

СТАН, 36 м2, на про -
да ју, Ма р ка Ку ли ћа
32/4. 062/858-33-47.
(253909)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 37 м2,
јед но со бан, сед ми
спрат, ни је по след -
њи, ре но ви ран,
22.500 евра, вла сник.
069/289-19-85.
(253933)

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

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
III, 57 м2, ЦГ, 33.000.
(320) „Пре ми -
ер”,352-489,
063/800-44-30.
(253957)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, III, 34 м2, ЦГ,
21.000. (320) „Пре -
ми ер”,352-489,
063/800-44-30.
(253957)

КО ТЕЖ, Кни ћа ни но -
ва, дво и по со бан, III,
61 м2, гас, усе љив,
28.000. (320) „Пре -
ми ер”, 
063/800-44-30.
(253957)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, VI 66 м2, ЦГ,
29.000.  (320) „Пре -
ми ер”,352-489,
063/800-44-30.
(253957)
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