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Ни је би ло ве ћих про бле ма
то ком пр вог хлад ног та ла са

Број ни гра ђа ни и вла сни ци
ло кала сла бо чи сти ли снег
ис пред сво јих ку ћа и ло ка ла

Убу ду ће ка жња ва ње

Све над ле жне слу жбе у гра ду су
спрем не за слу чај да Пан че во за де -
си но ви хлад ни та лас и да бу де ви -
ше сне га и ле да не го ових да на –
са оп ште но је на сед ни ци Град ског
шта ба за ван ред не си ту а ци је одр -
жа ној 16. ја ну а ра.

„Слу жбе су у стал ном кон так ту с
гра до на чел ни ком, ужим ру ко вод -
ством Град ског шта ба за ван ред не
си ту а ци је и ди рек то ри ма јав них и
јав них ко му нал них пред у зе ћа чи ји је
рад зна ча јан за нор мал но од ви ја ње
жи во та у гра ду. У слу ча ју да се ука же
по тре ба, за пру жа ње по мо ћи су
спрем ни и вој ска и по ли ци ја. Њи хо -
ви при пад ни ци ће учи ни ти све ра ди
нео ме та ног функ ци о ни са ња ко му -
нал ног си сте ма гра да и очу ва ња без -
бед но сти гра ђа на”, та ко ђе је ис так -
ну то том при ли ком.

Са ста нак је во дио гра до на чел ник
Са ша Па влов, ко ман дант Град ског
шта ба за ван ред не си ту а ци је, а би ли
су при сут ни пред став ни ци јав них и
јав них ко му нал них пред у зе ћа, при -
пад ни ци вој ске, по ли ци је и Сек то ра
за ван ред не си ту а ци је, пред став ни ци
фа бри ка из ју жне ин ду стриј ске зо не
и дру ги.

Чла но ви Град ског шта ба за ван ред -
не си ту а ци је из ве сти ли су о оно ме

што је пред у зи ма но да би се убла жи -
ле по сле ди це пр вог хлад ног та ла са, а
ди рек то ри јав них и јав них ко му нал -
них пред у зе ћа го во ри ли су о то ме да
ли је у њи хо вом ра ду би ло про бле ма.
Сви су ис та кли да ве ћих те шко ћа ни -
је би ло, а да су ма њи про бле ми ко ји
су се по ја вљи ва ли успе шно и бла го -
вре ме но от кло ње ни, што ни је ути ца -
ло на оба вља ње ре дов них ак тив но -
сти.

При мед бе је из нео са мо на чел ник
Се кре та ри ја та за ин спек циј ске по -
сло ве Ми ло ван Ћи ро вић, а оне су се
од но си ле на на ше су гра ђа не ко ји ни -
су чи сти ли снег и лед ис пред ку ћа и
ло ка ла.

Ћи ро вић је ис та као да град ски ин -
спек то ри до са да ни ко га ни су ка зни -
ли због то га, али је до дао да у на ред -
ном пе ри о ду не ће би ти то ле ран ци је.

– Убу ду ће за на ше ин спек то ре ви -
ше не ће би ти ни ка квих ди ле ма око
то га да ли ће они ма ко ји ни су очи -
сти ли снег и лед из да ти пре кр шај не
на ло ге на ли цу ме ста или не. Оба ве -
ште ни смо да нас у на ред ном пе ри о -
ду до кра ја зи ме оче ку ју још два-три
хлад на та ла са. Да ли ће то ком њих
би ти са мо по ле ди це или и сне га и
ле да, ни је бит но. Ва жно је да је град -
ском од лу ком ре гу ли са но да су и
гра ђа ни и прав на ли ца у оба ве зи да
чи сте снег и лед ис пред сво јих ку ћа и
по слов них про сто ра та мо ку да се
кре ћу про ла зни ци. Апе лу јем на гра -
ђа не да озбиљ но схва те ово упо зо ре -
ње, јер је ин спек ци ја овла шће на да
из да је „Хи ги је ни” на ло ге за укла ња -
ње сне га и ле да ис пред ку ћа и ло ка -
ла оних ко ји то ни су ура ди ли, а „Хи -
ги је на” ће по сле то на пла ти ти од

оних ис пред чи јих ку ћа и ло ка ла је
чи сти ла – упо зо рио је Ћи ро вић.

Он је до дао да је и ове го ди не уо че -
но да нај ви ше сне га и ле да има ис -
пред ку ћа ста рих љу ди ко ји жи ве са -
ми и не ма ју ни ког да им по мог не у
чи шће њу и ис пред ло ка ла ко ји су за -
тво ре ни.

Пред став ник АТП-а је на ја вио да
ће глав на ау то бу ска ста ни ца и да ље
би ти отво ре на за све бес кућ ни ке, а
члан Град ског ве ћа за ду жен за со ци -
јал ну по ли ти ку Ми лен ко Чуч ко вић
ре као је да је че тво ро љу ди сме ште но
у Ге рон то ло шки цен тар. У пи та њу је
дво је бес кућ ни ка, као и дво је љу ди
ко ји ни су има ли гре ја ње, због че га су
би ли у те шком ста њу.

Што се ти че ре жи ма ра да ЈКП-а
„Гре ја ње”, ста но ви се ви ше не гре ју
то ком це ле но ћи као у вре ме си бир -
ских хлад но ћа, ко је су про ху ја ле, већ
са мо до 21 сат. Ме ђу тим, уко ли ко
тем пе ра ту ра по но во дра стич но пад -
не, ра ди ја то ри ће опет би ти то пли 24
са та без пре стан ка.

На са стан ку Град ског шта ба за ван -
ред не си ту а ци је го во ри ло се и о про -
бле ми ма ко ји су ис кр сли због гру пе
од де се так ста нов ни ка ви кен ди ца на
Бе лој сте ни ко ји су по сле сне жних
па да ви на оста ли од се че ни од све та.
Због то га им је хе ли коп те ри ма МУП-а
до пре мље на по моћ за не ко вре ме, о
че му се прет ход них да на из ве шта ва -
ло у ме ди ји ма. Бо ро Мај кић, ко ман -
дант Ва тро га сно-спа си лач ког ба та -
љо на, тим по во дом је ре као да је њи -
ма пре по чет ка хлад ног та ла са би ло
пре до че но да мо гу би ти од се че ни и
да им је по ну ђе но да бу ду ева ку и са -
ни, али да су они то од би ли.

М. Гли го рић
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ПОНОВО ИДИЛА...

Превенцијом спречити
трагедије
» страна 7

Зима укочила 
„лавице”
» страна 31



уце њу ју њи хо ву кан це лар ку. На кра -
ју, при знао је да је до био за да так од
ЦИА да ху шка Евро пља не на рат с
Ру си ма. На ја вио је да ће на пи са ти
књи гу и о то ме.

Мо жда ће мно ги ре ћи да је том
на ја вом на ву као се би ом чу око вра -
та, а ако и је сте, то је ура дио пот пу -
но све сно, јер на кон што је иза шао
из но ви нар ства и по стао фар мер, го -
ди на ма је ме њао ме сто ста но ва ња и
ма ли број љу ди је знао у ко јој не мач -
кој за би ти жи ви.

Био је ве о ма раз о ча ран у но ви -
нар ство. Уо ста лом, ни је био је ди ни
успе шни но ви нар ко ји је због то га
на пу стио ту про фе си ју. А ка ко да не
бу де ка да је у књи зи на вео и име на
3.000 пот ку пље них не мач ких ко ле -
га. Твр дио је да има до ка зе за све
ове и дру ге на во де, па је ја сно за -
што се спе ку ли ше о то ме да ли је
уби јен.

Кру на успе ха слу жбе је да у но ви на -
ра уса ди ме ха ни зам ау то цен зу ре, јер
по сле он сам од ра ђу ју пр љав по сао.

За раз ли ку од за пад не Евро пе, што
је Ул фко те и сам при знао, где се ти
по сло ви де бе ло пла ћа ју, у си ро ма -
шним зе мља ма, ка ква је Ср би ја, до
ау то цен зу ре се до ла зи ба ти на ма.
Или за стра ши ва њем. Или уце на ма.

За то да нас сва ки наш ко рак, на
при мер и у Пан че ву, мо же би ти сни -
мљен ми кро фо ном, ка ме ри цом,
дро ном... а за шта ће по слу жи ти –
за ви си од ме ха ни зма ау то цен зу ре.

М. Д.

ка да му је об ја вље на књи га „Пот -
ку пљи ви но ви на ри”, у ко јој је пи -
сао упра во о њи ма – пот ку пљи вим
но ви на ри ма. Раз от крио је ме ха ни -
зам пот ку пљи ва ња, а оно што је
нај ин те ре сант ни је, је сте то да је
као при мер на во дио и се бе. При -
знао је да је ра дио за тај ну слу жбу
и да је био де бе ло пла ћен за то.
Јед но став но, до де та ља је об ја снио
ка ко из гле да ка да но ви нар у ства -
ри ра ди за ЦИА.

Пре не ко ли ко го ди на у ин тер вјуу
нај ти ра жни јем мо сков ском ли сту
„Ком со мол ска ја прав да” го во рио је
да но ви на ри ла жу, и то не са мо они
из Не мач ке већ и жур на ли сти у це -
лој за пад ној Евро пи.

„Мно ге члан ке ко ји су би ли пот -
пи са ни мо јим име ном ни сам уоп -
ште ја пи сао, не го спе ци јал не слу -
жбе. Учи ни ли су ме по зна тим јер су
об ја вљи ва ли ин фор ма ци је ко је ја
ни сам мо гао ни да про ве рим. Мно ги
на пи си би ли су чи ста про па ган да и
дез ин фор ма ци ја”, го во рио је Ул фко -
те и при знао да је у по чет ку чак био
и по но сан на ту „по себ ну вр сту но ви -
нар ства”.

Уви део је да је сло бо да го во ра, о
че му су, ка ко је ре као, као по за дат -
ку у јед ном пе ри о ду го то во сви ме -
ди ји у Не мач кој пи са ли, у ства ри са -
мо на па пи ру.

А он да је мо рао да ла же о Га да фи -
ју, Ру си ма, Иран ци ма... Твр дио је да
Не мач ка ра ди по дик та ту тај них слу -
жби САД и да Аме ри кан ци не чим

Ме ха ни зам ом че
Го то во нео па же но у срп ској јав но сти
и ме ђу ко ле га ма ове не де ље је про -
шла вест да је од ср ча ног уда ра пре -
ми нуо бив ши глав ни уред ник ли ста
„Франк фур тер ал ге мај не цај тунг”
Удо Ул фко те, док тор по ли тич ких
на у ка, не мач ки но ви нар и оба ве шта -
јац. Ову ин фор ма ци ју су пре не ли
мно ги, па и по је ди ни срп ски пор та -
ли, а оно што им је за јед нич ко, је сте
то да су твр ди ли да је Ул фко те уби -
јен, и по ред зва нич не ди јаг но зе – от -
ка зи ва ње ср ца. А ко је но ви нар о чи -
јем узро ку смр ти се ових да на раз ли -
чи то пи ше?

Удо Ул фко те је 2014. го ди не по -
стао по знат и ван гра ни ца Не мач ке

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Свако место је добро за нацртати срце, само једно за бацити ђубре.

У уторак, 17. јануара, у једном градском насељу

Снимио Владимир Ђурђевић

• Тапкањем у месту ми избегавамо да направимо погрешан корак.

• Имамо чврст и принципијелан став. Никад не знамо шта
хоћемо.

• Њему је савест мирна јер је нема.

• Изгубили смо сваку наду, али нам је она враћена на последњој
седници владе.

• Признао сам жени да имам љубавницу. Она је умрла од смеха!

• Кад нам сви лекари и медицинско особље оду из земље, лечиће
нас врачеви.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НАСТАВЉА СЕ УРУШАВАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА СИСТЕМА. 

ЈЕДИНО КАФАНА ОДОЛЕВА!

Петак, 20. јануар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Ово ствар но не ма ни ка кве
ве зе с оним што је на па пи ру
Кр цат „Ку пе” до че као је про шлог че тврт ка уче сни ке три би не
„Пра ва гра ђа на у Ср би ји – на па пи ру и у ствар но сти”, на ко јој ни -
је го во рио пред сед нич ки кан ди дат, већ за штит ник гра ђа на Са ша
Јан ко вић. Про це на пот пи сни ка тек ста, уте ме ље на на го ди на ма
ис ку ства бо рав ка у том про сто ру, је сте да је би ло пре ко три сто -
ти не по се ти ла ца; до ма ћи ни су мо ра ли, ка ко би мо гло да се ди ше,
да отво ре и онај пе ти део.

Кад смо већ код ки се о ни ка, ути сак је да је оку пље но мно штво
ди са ло као јед на осо ба. Ли чи ло је све то на ону ат мос фе ру од пре
рав но два де сет го ди на: сту дент ски и гра ђан ски про те сти у зи му
1996/1997. Елан не сра зме ран ак ту ел ном тре нут ку, ме ђу соб но се
по здра вља ју на сме ја ни при ја те љи, не ки но ви љу ди то тек по ста ју...

Има и јед на кључ на раз ли ка: пре две де це ни је су при чу ко ја је
ван мејнстри ма гу та ле де се ти не хи ља да уши ју на ули ца ма, са да је
епи цен тар био нај ста ри ји ка фе-клуб у гра ду са, ипак, огра ни че ним
га ба ри ти ма. Вре ди под се ти ти и на оно што је узро ко ва ло да се до -
га ђа ји овог ти па зби ва ју у ка фи ћу Ду ле та Кне же ви ћа, а не у по год -
ним про сто ри ма ин сти ту ци ја/уста но ва си сте ма: не ко ли ко пу та је
Гра ђан ска ак ци ја Пан че во, су ор га ни за тор овог ску па, по ку ша ла да
сме сти ва жне го сте гра ђан ки и гра ђа на у „Апо ло”, ко ји „ду жи” Дом
омла ди не Пан че во, или у Кул тур ни цен тар Пан че ва, али су се
имеј ло ви са зах те ви ма и мол ба ма гу би ли, на не ке дру ге је од го ва -
ра но ла кон ски да по ли ти ци ни је ме сто у ДОП-у и КЦП-у...

Ле ги тим но, као што смо већ уста но ви ли. Под усло вом да иста
пра ви ла игре ва же за све игра че: ве ли ке и ма ле, са за ста ва ма свих
бо ја у ру ка ма, тј. по зи ци о ни ра не и оне дру ге. У су прот ном, игра
не ма сми сла: за ми сли те да не ко но си пу ба и трој ку кра љем, па
уда ри та блу иа ко је још јед на кар та на сто лу, а да све вре ме онај
с дру ге стра не то по сма тра и тре ба да се при ла го ђа ва но во на ста -
лој си ту а ци ји. Не нор мал но и не по ште но. Због на ре че ног,
овог пу та по тра га за ме стом одр жа ва ња три би не за по че та је и за -
вр ше на код Ду ле та.

Спој ка из ме ђу пре ђа шњег и са да шњи це је идеј ност, дух уче сни -
ка, на пр ву лоп ту, не спо ји вих до га ђа ја. Ако се вра ти мо два де сет
го ди на уна зад, се ти ће мо се нај ра зно вр сни јих улич них пер фор -
ман са, а не што ви ђе но те ве че ри у „Ку пеу” пред ста вља ло је баш
то, ема на ци ју ду ха: у мо мен ту у ко ме је би ло ло гич но да ва здух
за па ра ју зви жду ци, за чуо се спон та ни гро мо гла сан апла уз!

Та ко ђе, уче сни ци три би не по зва ли су при сут не да ува жа ва ју
осо бе с дру га чи јим ста во ви ма од њи хо вих, под се ти ли су их на то
да сво је вр сни остра ки зам ни ку да не во ди. Баш та ко; да је они ма
што су се де ли за сто лом на би ни ми шље ње за ми ли ме тар дру га -
чи је, би ли би исти као они о ко ји ма го во ре.

Ја сна ствар.

* * *
Број ни ана ли ти ча ри, ве ћи ном стра ни, ка жу да је То ми слав Ни ко -
лић не ким сво јим из ја ва ма и по на ша њем у ве зи с епи зо дом „воз”
– по зи вао на рат. Исто вре ме но, на ша вој ска штрај ку је пр ви пут.

Не што ту не шти ма...

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић
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У по след ње вре ме у Пан че ву
ра сте број умр лих. То по твр -
ђу је по да так ЈКП-а „Зе ле ни -
ло” да је на гро бљи ма ко ја се
на ла зе на те ри то ри ји на шег
гра да у но вем бру и де цем бру
про шле го ди не оба вље но 195
са хра на, а у истом пе ри о ду
2015. го ди не би ло их је 150.

По је ди ни ло кал ни ин тер нет
пор та ли об ја ви ли су да је због
по ра ста бро ја са хра на нео п -
ход но да се оне за ка жу не ко -
ли ко да на уна пред, као и то да
се ко па ње ра ка у про те клом
пе ри о ду, док је тра јао хлад ни
та лас, оба вља ло из у зет но те -
шко због ни ске тем пе ра ту ре.

По во дом ове си ту а ци је по -
ку ша ли смо да до би је мо из ја -
ву не ког од струч ња ка у град -
ском За во ду за јав но здра вље,
али нам је та мо ре че но да је то

не из во дљи во пре кра ја мар та,
док се не сре де про шло го ди -
шње ста ти сти ке.

У За во ду за јав но здра вље је
ре че но и да ста ти стич ки по да -
ци „Зе ле ни ла” о по ве ћа ном
бро ју са хра на кра јем про шле
го ди не ни шта не зна че и да се
из њих не мо же из ву ћи ни ка кав
за кљу чак.

У гра ду се мо гу чу ти ко мен -
та ри да је по раст бро ја смрт -
них слу ча је ва по ве зан са епи -
де ми јом гри па и с по сле ди ца -
ма те бо ле сти. Ме ђу тим, ре пу -
блич ки За вод за јав но здра вље
„Ба тут” об ја вио је да је на те -
ри то ри ји Вој во ди не до са да
при ја вље но са мо пет смрт них
слу ча је ва ко ји се мо гу до ве сти
у ди рект ну ве зу с гри пом.

Сви пре ми ну ли су би ли углав -
ном ста ри ја ли ца, бо ло ва ли су

још од не ке бо ле сти и ни су би -
ли вак ци ни са ни. Под се ћа мо,
пан че вач ки За вод за јав но
здра вље је до са да при ја вио
епи де ми ју гри па ло кал ног ти па

у Омо љи ци, али је си ту а ци ја
по сле то га нор ма ли зо ва на.

На сед ни ци Град ског шта ба
за ван ред не си ту а ци је ко ја је
одр жа на 16. ја ну а ра др Љи ља -
на Ла зић, ди рек тор ка За во да
за јав но здра вље Пан че во, из -
ја ви ла је да број број обо ле лих
од ре спи ра тор них ин фек ци ја
у Пан че ву и на те ри то ри ји ју -
жног Ба на та опа да.

– Мо же мо ре ћи да је епи де -
ми о ло шка си ту а ци ја ста бил на
и да не ма из гле да за епи де ми -
ју гри па ши рих раз ме ра. Онај
по раст је пре пар не де ља за у -
ста вљен и оче ку је мо да ће се
тренд опа да ња на ста ви ти.
Пра ти ће мо си ту а ци ју и на кон
што је школ ски рас пуст за вр -
шен и о све му ће мо оба ве шта -
ва ти – на гла си ла је др Љи ља на
Ла зић. М. Г.

ИМА ЛИ РАЗ ЛО ГА ЗА ЗА БРИ НУ ТОСТ?

По раст бро ја са хра на у Пан че ву

Све ча ност у
Кул тур ном цен тру

Се дам на ест ка те го ри ја

Спорт ски са вез Пан че ва ће,
као и сва ке го ди не, ор га ни зо -
ва ти тра ди ци о нал ну ма ни фе -
ста ци ју на ко јој ће би ти на гра -
ђе ни нај бо љи по је дин ци и ко -
лек ти ви ко ји су обе ле жи ли го -
ди ну за на ма. Нај бо љи спор ти -
сти и спор тист ки ње у 2016.
би ће про гла ше ни на све ча но -
сти ко ја ће би ти одр жа на у
сре ду, 25. ја ну а ра, у Кул тур -
ном цен тру.

Ко ми си ја Спорт ског са ве за
Пан че ва, ко ји пред во де пред -
сед ник Сло бо дан Би те вић и
ге не рал ни се кре тар Де јан Пе -
рић, иза бра ла је оне нај у спе -
шни је у ле ту за на ма.

Нај бо љи клуб у гра ду је Ру -
ко мет ни клуб „Ди на мо”, док су
по је ди нач не ти ту ле за нај у спе -
шни је спор ти сте Пан че ва оти -
шле у ру ке пли ва ча, а за слу жи -
ли су их Ања Цре вар (ПК „Ди -
на мо) и Ча ба Си ла ђи (ПК „Та -
миш”). Нај бо љи ју ни ор у гра ду
је Алек сан дар Ко лоц ка, члан
Спорт ског клу ба „Спар танс”, а
у жен ској кон ку рен ци ји ово
при зна ње је за слу жи ла Би ља на
Ре лић, чла ни ца ККК-а „Пан че -
во”. Нај у спе шни ји ка де ти су
џу дист ки ња Ан дреа Сто ја ди нов
и атле ти чар Сте фан Ми хај лов,
а при зна ња у кон ку рен ци ји
нај мла ђих спор ти ста за слу жи -
ли су ша хи ста Мар ко Ми ла но -
вић и три а тлон ка Ива Бо жич -
ко вић.

До брих спор ти ста не би би -
ло без до брих тре не ра, а овог
пу та ла ска во при зна ње за нај -
бо љег тре не ра у на шем гра ду
при па ло је Бо ја ну Јо ви чи ћу,
ше фу струч ног шта ба Ко шар -
ка шког клу ба „Та миш”. Спор -
ти ста ве те ран ко ји је обе ле жио
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про шлу го ди ну сва ка ко је џу -
ди ста „Ди на ма” Слав ко Ста ни -
шић, а при зна ње за нај у спе -
шни јег спорт ског рад ни ка оти -
шло је у ру ке Зо ра на Ра ја чи ћа,
пред сед ни ка удру же ња „Срп -
ска Спар та”. Нај ве ћа спорт ска
ма ни фе ста ци ја у Пан че ву у
про шлој го ди ни би ла је Свет -
ски куп у фит не су и бо ди-бил -
дин гу, ко ји је ор га ни зо вао
Фит нес-клуб „Флекс”, а по себ -
на при зна ња за так ми ча ре и
тре не ре ко ји ра де и по сти жу
ре зул та те ван Пан че ва за ра ди -
ли су ко шар каш Не ма ња Дан -
гу бић и тре нер Љу бо мир Об ра -
до вић.

По себ ну пла ке ту за не се бич -
ну по моћ и по др шку ло кал ном
спор ту за слу жио је Град Пан -
че во, а на све ча но сти 25. ја ну -
а ра би ће уру че на и по себ на

при зна ња за ве ли ки до при нос
раз во ју пан че вач ког спор та.
За хвал ни це ће до би ти: Љу би -
ша Ми лен ко вић, Збор ру ко -
мет них су ди ја Пан че во, Клуб
екс трем них спор то ва „Вир”,
Ка ра те клуб „Мла дост”, Стре -
ли чар ски клуб „Пан че во”,
Жељ ко Зељ ко вић, Љуп чо
Цвет ко ски, Бо го љуб Ми на,
спорт ски пор тал „По лу вре ме”,
лист „Пан че вац”, РТВ Пан че -
во, Са ња Ра до са вље вић, Игор
Шу ло вић, Алек сан дар Вла ди -
са вљев и Ду шан Бор ко вић.

Као и сва ке го ди не, Са вез за
школ ски спорт Пан че ва иза -
бра ће нај бо ље у сво јој обла сти.

Нај у спе шни ја уче ни ца је
Ан ђе ла Ран ђе ло вић, а у му -
шкој кон ку рен ци ји то при зна -
ње је за слу жио Пе тар Ран ко -
вић. Нај бо ља основ на шко ла је

„Ми ро слав Ан тић Ми ка”, а
нај у спе шни ја сред ња шко ла је
Ма шин ска шко ла Пан че во.
На гра ду за спорт ског пе да го га
го ди не за слу жио је Јан Мра -
вик, док ће у кон ку рен ци ји ди -
рек то ра шко ла при зна ње оти -
ћи у ру ке Све тла не Ка ла пиш.

Све ча но сти у Кул тур ном
цен тру у сре ду, 25. ја ну а ра, ко -
ја ће по че ти у 13 са ти, тре ба ло
би да при су ству ју не ка да шњи
ве ли ки асо ви и др жав ни ре -
пре зен та тив ци, ко ји са да за у -
зи ма ју зна чај не др жав нич ке
функ ци је, као што су: Жељ ко
Та на ско вић, Алек сан дар Шо -
штар, Вла ди мир Ба тез и Пре -
драг Пе ру ни чић. Све њих, као
и оста ле го сте, по здра ви ће
гра до на чел ник Пан че ва Са ша
Па влов.

А. Жив ко вић

Дру штво при ја те ља жи во ти -
ња „Љу бим ци” одр жа ће у не -
де љу, 22. ја ну а ра, тре ћу го ди ну
за ре дом, ак ци ју пра вље ња
при вре ме них ку ћи ца за на пу -
ште не псе и мач ке под на зи -
вом „Јед на ку ћи ца ви ше – је -
дан жи вот ви ше”.

Овај до га ђај је на ро чи то зна -
ча јан у овим хлад ним зим ским
да ни ма ка да тем пе ра ту ра па да
де бе ло ис под ну ле, јер је дан
ова кав при вре ме ни обје кат за -
и ста мо же да спа се жи вот не -
кој на пу ште ној жи во ти њи.

Сви за ин те ре со ва ни гра -
ђа ни мо гу тог да на да до ђу у
хол Град ске упра ве, у пе ри о -
ду од 14 до 16 са ти, и по мог -
ну у пра вље њу ку ћи ца од
кар то на, сти ро по ра, нај ло на
и се ло теј па, а по зва ни су и
сви они ко ји же ле да до ни -
ра ју не што од по треб ног ма -
те ри ја ла или нов ца за ње го ву
на бав ку.

Све ин фор ма ци је се мо гу
до би ти на кон такт-те ле фон
064/217-48-80

Ј. Ф.

У СРЕ ДУ, 25. ЈА НУ А РА

ПРО ГЛА ШЕ ЊЕ НАЈ БО ЉИХ СПОР ТИ СТА

Од 1. фе бру а ра ва же но ве це не
пар ки ра ња на зо ни ра ним пар -
кин зи ма у гра ду и на пар ки ра -
ли шту по ред бу вља ка. Про це -
нат по ску пље ња из но си са мо
2,8 од сто, а оно је одо бре но јер
је пар ки ра ње по след њи пут по -
ску пе ло 2013. го ди не.

Због то га ће сат вре ме на у пр -
вој зо ни од на ред ног ме се ца ко -
шта ти 31,38 ди на ра, а за два са -
та ће се пла ћа ти 62,76 ди на ра.

Во за чи ко ји се бу ду пар ки -
ра ли у дру гој зо ни за то ће
убу ду ће мо ра ти да пла те за сат
вре ме на 25,10 ди на ра, за два
са та 50,20, за три са та 75,30, а
за че ти ри са та 100,40 ди на ра.

Сат вре ме на у тре ћој зо ни
на пла ћи ва ће се 18,82 ди на ра,

два са та 37,64 ди на ра, а три са -
та 75,31 ди на ра. Днев на кар та
за прав на ли ца из но си ће
1.137,29 ди на ра, а за фи зич ка
ли ца 796,08 ди на ра.

Днев на кар та за пар ки ра ње
код бу вља ка ће по но вом за ау -
то мо би ле ко шта ти 97,66 ди на -
ра, за ком би је 119,25 ди на ра,
а за ау то бу се 867,63 ди на ра.

Но ве це не пар ки ра ња ће се
при ме њи ва ти на осно ву град -
ске од лу ке о уре ђе њу са о бра -
ћа ја на те ри то ри ји Пан че ва и
од лу ке о ло кал ним ко му нал -
ним так са ма ко ја је усво је на
на сед ни ци Скуп шти не гра да
одр жа ној 29. де цем бра про -
шле го ди не.

М. Г.

ОД ИДУ ЋЕГ МЕ СЕ ЦА

Но ве це не пар ки ра ња

ПО МО Ћ НА ПУ ШТЕ НИМ ЉУ БИМ ЦИМА

Ку ћи це ко је жи вот зна че

Ово го ди шњи кон курс за
збор ник по е зи је и крат ке
про зе „Ру ко пи си 40” би ће
отво рен до 20. фе бру а ра. На -
ме њен је мла дим ау то ри ма с
про сто ра бив ше Ју го сла ви је
ко ји пи шу на је зи ци ма др -
жа ва из ко јих до ла зе и је зи -
ци ма на ци о нал них ма њи на.

Кан ди да ти тре ба да по ша љу
до три пе сме (ду жи не до две
ку ца не стра не) и/или крат ке
при че (до три ку ца не стра не,
од но сно до 7.000 ка рак те ра,
ве ли чи на фон та 12). Ра до ви
тре ба да бу ду пот пи са ни пу -
ним име ном и пре зи ме ном, а
по треб но је на пи са ти и го ди -
ну ро ђе ња, адре су, број те ле -
фо на и имејл, и по сла ти на:
zbornikrukopisi@gmail.com,

или на адре су: Дом омла ди не,
Све тог Са ве 10, 26000 Пан че во,
Ср би ја (с на зна ком „за Ру ко -
пи се 40”). У кон кур су ор га ни -
за то ри ис ти чу да ни је оба ве зно
сла ти ра до ве на обе адре се, већ
по из бо ру – обич ном или елек -
трон ском по штом, а пред ност
да ју елек трон ској.

Збор ник ће из штам пе иза -
ћи по чет ком ма ја, а ње го ва
про мо ци ја, у окви ру дво днев -
ног фе сти ва ла, пла ни ра на је
за крај тог ме се ца у Пан че ву.
Ау то ри ма из Бо сне и Хер це -
го ви не, Хр ват ске, Сло ве ни је,
Ма ке до ни је и Цр не Го ре ко ји
не бу ду би ли у мо гућ но сти да
до ђу на про мо ци ју збор ни ка,
при мер ци ће би ти по сла ти
по штом. M. M.

КОН КУРС ЗА „РУ КО ПИ СЕ 40”

Пе сме и при че 
младих ау то ра

По зо ри шна пред ста ва „Го -
зба”, ра ђе на пре ма драм ском
тек сту Фи ли па Ву јо ше ви ћа, а
у про дук ци ји „Зве зда ра те а -
тра”, би ће од и гра на у по не де -
љак, 23. ја ну а ра, од 19.30, у
дво ра ни Кул тур ног цен тра.

„’Го зба’ Фи ли па Ву јо ше ви -
ћа је при ча о срп ској по ро -
ди ци ко ја по ку ша ва да се из -
ву че из без на де жне ма те ри -
јал не си ту а ци је у ко јој се на -
ла зи, али не пред у зи ма ни -
ка кве ствар не ко ра ке да до
то га до ђе. Ово је при ча ко ја
ће нас до бро за ба ви ти, али и
у ко јој ће мо на тре нут ке пре -
по зна ти се бе и љу де око
нас”, на во ди се у са оп ште њу.

Ре жи ју пот пи су је Вељ ко
Ми ћу но вић, а у пред ста ви
игра ју Не бој ша Ду га лић, На -
та ша Нин ко вић, Сла вен До -
шло, Иси до ра Си ми јо но вић,
Ол га Ода но вић и Та ма ра Кр -
цу но вић.

„Пан че вац” и Кул тур ни
цен тар су при пре ми ли по
две гра тис ула зни це за два
на ша нај бр жа чи та о ца ко ји у
пе так, 20. ја ну а ра, тач но у 11
са ти по ша љу СМС с тек стом
КО (раз мак) „пред ста ва” на
број 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. До бит ни ке ка ра та по зва -
ће мо истог да на ка ко би смо
њи хо ве по дат ке мо гли да
про сле ди мо спон зо ру.

M. M.

ПО КЛА ЊА МО КАР ТЕ ЗА ПРЕД СТА ВУ

„Го зба” у 
Кул тур ном цен тру

Ау ди ци ја за 38. фе сти вал
„Рас пе ва но про ле ће” би ће
одр жа на у су бо ту, 21. ја ну а -
ра, у 17 са ти, у Град ској би -
бли о те ци. Ди ри ген ти Ма ја
Ри стић и Бо рис Ма ти је вић

по зи ва ју де цу уз ра ста од че -
ти ри до два на ест го ди на ко ја
во ле да пе ва ју и же ле да се
опро ба ју као со ли сти да до ђу
и пред ста ве свој та ле нат.

М. М.

АУ ДИ ЦИ ЈА

Рас пе ва но про ле ће

Они су обележили 2016. годину – рукометаши „Динама”



У СУ СРЕТ РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈИ ИН ТЕР НОГ ОДЕ ЉЕ ЊА

Бол ни ца че ка око 400 ми ли о на ди на ра

4 ПОЛИТИКА

Ак тив ни по сла ни ци
Прет по ста вља мо да се мно го гра ђа на об ра до ва ло ка да је
на кон про шло го ди шњих из бо ра чак де ве то ро Пан че ва ца
до би ло при ли ку да за сту па на ше ин те ре се у на род ној
или по кра јин ској скуп шти ни, али ба да ва. Џа бе. Уза луд.
На жа лост, чвр сто је уте ме ље на прак са ћу та ња и гла са ња,
а по сла ни ци сва ка ко до би ја ју пла те и за не рад, уз по не -
ко по ди за ње ру ке. Овом при ли ком ће мо са за до вољ -
ством из дво ји ти по је дин це ко ји су сво јим при ме ри ма
до ка за ли ка ко тај не ма ли из нос мо же да се за слу жи.

Апо те ка, „Азо та ра” и Де ли блат ска пе шча ра са мо су
не ке од те ма о ко ји ма је у На род ној скуп шти ни го во ри -
ла Ма ри ни ка Те пић, при пад ни ца Ли ге со ци јал де мо кра -
та Вој во ди не. Ар гу мен то ва но и до сто јан стве но. По ста -
вља ла је по сла нич ка пи та ња, са ста ја ла се са угро же ним
гра ђа ни ма, тра жи ла од го во ре од над ле жних… Бит но је
на по ме ну ти да је да ла остав ку на од бор нич ко ме сто у ло -
кал ном пар ла мен ту, ка ко не би ду пли ра ла функ ци је. За
са мо не ко ли ко ме се ци у по сла нич кој фо те љи оправ да ла
је из бор ни сло ган сво је стран ке – до след но, и тач ка.

Срп ска ра ди кал на стран ка је у Вој во ди ни (за чи је се уки -
да ње ау то но ми је за ла же) на сту пи ла нај де мо крат ски је. На -
и ме, са сво јих де се то ро по сла ни ка у Скуп шти ни АПВ, „по -
кри ла” је све окру ге ко ји се на ла зе на те ри то ри ји по кра ји -
не и на тај на чин ста ла на пут ви ше го ди шњој „но во са ди за -
ци ји” пар ла мен та. За пред ста вља ње про бле ма гра ђа на ју -
жног Ба на та и Пан че ва за ду же на је Сми ља на Гла мо ча нин
Вар га. Под се ти мо, иа ко су над ле жни по кра јин ски се кре та -
ри по твр ди ли ње не кри ти ке на ра чун град ске вла сти у слу -
ча је ви ма иле гал ног ста рач ког до ма и ха ле „Ба гре мар”,
пан че вач ки оци ни су ре а го ва ли. Ипак, њи хов не мар ни ка -
ко не ума њу је чи ње ни цу да се за хва љу ју ћи овој же ни глас
гра ђан ки и гра ђа на Пан че ва и та мо чу је.

Јо ван Ла за ров, по сла ник Срп ске на пред не стран ке,
не ка да шњи опо зи ци о нар у по кра јин ском пар ла мен ту,
по сле април ског до ла ска на власт ни је од у стао од Ин тер -
ног оде ље ња Оп ште бол ни це, за чи ју се ре кон струк ци ју
го ди на ма упор но за ла гао. И, ето, не дав но је јав но сти са -
оп штио ка ко је го то во си гур но да ће би ти ре но ви ран тај
не у слов ни део нај ве ће здрав стве не уста но ве у ју жном
Ба на ту за бо ра вак и ле че ње па ци је на та. Уко ли ко се то
бу де до го ди ло, а ве ру је мо да хо ће, зна ће мо ко ме да за -
хва ли мо.

За до бро бит свих нас, на дај мо се да ће се не ак тив ни
по сла ни ци угле да ти на сво је ко ле ге. До та да, Ма ри ни ка,
Сми љо, Јо цо, хо дај те кроз ваш и наш град уз диг ну тих
гла ва. При ли ком су о ча ва ња с мно го број ним про бле ми -
ма ни ко и не раз ми шља из ко јих стра на ка по ти че те. Пре
све га, ви сте Пан чев ци.

С. П.

С ПРЕДУМИШЉАЈЕМ

Петак, 20. јануар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

Оку пи ра не 
ин сти ту ци је

Ниједна притужба 
на загађење

Недостатак истинитог
информисања

Три би на под на зи вом „Пра ва
гра ђа на у Ср би ји – на па пи ру и
у ствар но сти” одр жа на је у че -
твр так, 12. ја ну а ра, у пре пу ној
са ли ка фе-клу ба „Ку пе”. На
том ску пу, ко ји су ор га ни зо ва -
ли Гра ђан ска ак ци ја Пан че во
и „Но ви оп ти ми зам”, го во ри ли
су Са ша Јан ко вић, за штит ник
гра ђа на, Те о фил Пан чић, ко -
лум ни ста, кри ти чар и пи сац, и
На де жда Ми лен ко вић, ко лум -
нист ки ња, а мо де ра тор је био
Не над Жив ко вић, но ви нар.

На по чет ку раз го во ра Са ша
Јан ко вић је ка зао да на род у
Ср би ји ни је не ук, нео бра зо -
ван, ин фе ри о ран и лењ, и да
због то га ни је по треб но да га
би ло ко ре фор ми ше, већ на -
про тив, ис та као је ка ко би гра -
ђа ни мо ра ли да ре фор ми шу
власт. Пре ма ње го вим ре чи ма,
со ци јал на и еко ном ска пра ва
да нас го то во и не по сто је, док

ОДР ЖА НА ТРИ БИ НА О ПРА ВИ МА ГРА ЂА НА

НА РОД ТРЕ БА ДА РЕ ФОР МИ ШЕ ВЛАСТ

То ком но во го ди шњих и бо -
жић них пра зни ка Ма ри ја
Ја њу ше вић, на род ни по сла -
ник Срп ског по кре та Две ри,
оби ла зи ла је гра до ве, ме ђу
ко ји ма је и Пан че во, ка ко би
с ме шта ни ма раз го ва ра ла о
нај ве ћим про бле ми ма с ко -
ји ма се они су о ча ва ју.

При ли ком по се те Пан че ву
она је ис та кла да је од из у -
зет не ва жно сти да гра ђа ни
уче ству ју у про це су до но ше -
ња од лу ка ко је ути чу на њи -
хов сва ко днев ни жи вот. Го -
во ре ћи о функ ци о ни са њу
Град ске ор га ни за ци је тог по -
кре та, Ма ри ја Ја њу ше вић је
из ја ви ла:

– Сма трам да до бром са -
рад њом ре пу блич ког и град -

ског ни воа ра да мо же мо
убр за ти ре ша ва ње го ру ћих
про бле ма у Пан че ву, а до -
бром се по ка за ла и прак са
да ре дов но оба ве шта ва мо
ме ди је о сво јим пред ло зи ма
и де ла њу ГО Две ри. На тај
на чин за јед нич ки вр ши мо
ути цај на од лу ке ло кал не
вла сти и ша ље мо јој ја сну
по ру ку да пра ти мо њен рад,
као и да смо спрем ни да по -
др жи мо све ини ци ја ти ве ко -
је гра ђа ни ма иду у ко рист.

До да ла је да Две ри исто -
вре ме но оштро кри ти ку ју
ко руп ци ју и ло ше по те зе
вла сти, као и да су спрем не
на ду го тра јан и по све ћен
рад за до бро бит свих ста нов -
ни ка. С. П.

да се до не се за кон о до но ше њу
за ко на – на вео је Јан ко вић.

Под се тио је да је не дељ ник
НИН до био осуђујућу суд ску
пре су ду у ро ку од три ме се ца, и
то у вре ме ну ка да мно го број ни
озбиљ ни по ступ ци за ста ре ва ју,
а освр нуо се и на слу чај дво ји це
по ли ца ја ца ко ји су при ве де ни
због ода ва ња слу жбе не тај не, то
јест због тврд ње да су не ле гал но
би ли у По то ча ри ма. Јан ко вић је
до дао да је Ср би ја на дри др жа -
ва, у ко јој се цео си стем за сни ва
на прет по став ци да ће они ко ји
су на вла сти по што ва ти Устав.

Од го ва ра ју ћи на пи та ње но -
ви нар ке ло кал не те ле ви зи је –
на ко је је не за до вољ на пу бли ка
ре а го ва ла сар ка стич ним апла -
у зом – у ве зи с тим да ом буд -
сман про ко мен та ри ше тран -
спа рент на ко јем је пи са ло
„Јан ко ви ћу, ка да ћеш да од го -
ва раш за уби ство?”, по ста вљен
непосредно пре трибине, на
згра ду у бли зи ни „Ку пеа”, ом -
буд сман је ре као:

– Уко ли ко не ма пра во су ђа
ко је ће за штит ни ка гра ђа на
или би ло ко га дру гог из ве сти
пред суд за уби ство, не ма ни
др жа ве. Онај ко по ста вља то
пи та ње, мо рао би да раз го ва ра
с ту жи о ци ма, су ди ја ма и сви -
ма оста ли ма ко ји су пре 23 го -
ди не ура ди ли свој по сао.

Јан ко вић је у свом обра ћа њу
ко мен та ри сао по је ди не при ту -
жбе гра ђа на и ис та као ка ко је
ве о ма за ни мљи во што од Пан -
че ва ца ни је до био ни јед ну ко ја
се од но си на за га ђе ње. Нај ве -
ћим успе хом у ра ду сма тра од -
лич но функ ци о ни са ње, спо -
соб ност и озбиљ ност ин сти ту -
ци је за штит ни ка гра ђа на.

Овом при ли ком Те о фил Пан -
чић је на гла сио ка ко је не за ми -
сли во при ча ти о суп тил ним
људ ским пра ви ма у вре ме ну
ка да То ми слав Ни ко лић, пред -
сед ник Ср би је, све ча но при ма
чо ве ка ко ји је пра во сна жно
осу ђен на два де сет го ди на за -
тво ра због рат них зло чи на.

– Ра ди се о осо би ко ја је си -
сте мат ски угро жа ва ла нај фун -
да мен тал ни је људ ско пра во, то
јест пра во на жи вот – из ја вио
је Пан чић.

Го во ре ћи о људ ским пра ви -
ма, На де жда Ми лен ко вић је ка -
за ла ка ко су нам она у ве ћи ни
слу ча је ва ус кра ће на. Об ја шња -
ва ју ћи сво ју тврд њу, пре ци зи ра -
ла је да гра ђа ни да нас не до би -
ја ју аде кват ну на кна ду за по сао
ко ји оба вља ју, не ма ју пра во на
чи сту жи вот ну сре ди ну, као и
да им ни је пру же но исти ни то и
бла го вре ме но ин фор ми са ње.
Овом при ли ком ка за ла је и да
су ме ди ји, пар ла мент и мно ге
дру ге ин сти ту ци је „оку пи ра ни”,
а као при мер је на ве ла слу чај
Ра дио-те ле ви зи је Вој во ди не.

На кра ју овог до га ђа ја го вор -
ни ци су од го ва ра ли на пи та ња
пу бли ке, а у јед ном су се сло жи -
ли – Ср би ји је пре ко по треб но
да гра ђа ни бу ду мно го ак тив ни -
ји и со ли дар ни ји у од бра ни сво -
јих пра ва. С. Првуљ

СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ

Са рад ња ре пу блич ког 
и град ског ни воа

Би ће из ме ште ни 
За вод за јав но 
здра вље Пан че во,
ам бу лан та Ме ди ци не
ра да „Цен тар” и 
Дер ма то ве не ро ло шки
дис пан зер

Ин тер но оде ље ње Оп ште бол -
ни це Пан че во је већ де це ни ја -
ма нај ло ши ји и нај ру жни ји део
те здрав стве не уста но ве, у ко јој
се ле че па ци јен ти из овог де ла
ју жног Ба на та. Са да се пр ви
пут ја сно на зи ре по моћ ње ног
осни ва ча – АП Вој во ди не, па
ће Оп шта бол ни ца Пан че во
кон ку ри са ти код Упра ве за ка -
пи тал на ула га ња за до де лу
сред ста ва и по др шку про јек ти -
ма у обла сти здрав ства и со ци -
јал не за шти те, с ци љем ре кон -
струк ци је Ин тер ног оде ље ња.

Пре не го што Бол ни ца до би -
је но вац пу тем тог кон кур са и
пре не го што ра до ви поч ну,
тре ба све ор га ни зо ва ти ка ко би
и то ком ре кон струк ци је не сме -
та но функ ци о ни сао тај не ма ли
део Бол ни це. Због то га су чла -
но ви Град ског ве ћа 13. ја ну а ра
до не ли Ме мо ран дум о осно ва -
ма уре ђе ња од но са по во дом
ре кон струк ци је, ко ји ће пот пи -
са ти пред став ни ци Гра да, До -
ма здра вља, Оп ште бол ни це и
За во да за јав но здра вље.

Ме мо ран дум пред ви ђа да
при вре ме но, док ра до ви бу ду
тра ја ли, За вод за јав но здра -
вље Пан че во, ко ји се на ла зи на
пр вом спра ту, као и у две про -
сто ри је у при зе мљу Ин тер ног

бло ка, бу де из ме штен на две
ло ка ци је, и то у ам бу лан ту Ме -
ди ци не ра да „Цен тар” у Ули ци
Ву ка Ка ра џи ћа (ста ра Же ле -
знич ка ам бу лан та) и у про сто -
ри је Оч не бол ни це Пан че во у
Ули ци 6. ок то бра 9.

За тим, Дер ма то ве не ро ло -
шки дис пан зер, ко ји се на ла зи
у Ули ци Ми ло ша Обре но ви ћа,
би ће пре ме штен у управ ну
згра ду Бол ни це у ис тој ули ци,
а у про сто ри је Дис пан зе ра би -
ће сме ште на ам бу лан та „Цен -
тар” из Ву ка Ка ра џи ћа.

– Овим ме мо ран ду мом су
ство ре ни сви усло ви да Бол ни ца
бу де спрем на за ра до ве од но -
сно да апли ци ра за овај но вац и

на дам се да ће до кра ја ове го ди -
не па ци јен ти има ти да ле ко бо -
ље усло ве за ле че ње на Ин тер -
ном оде ље њу Оп ште бол ни це
Пан че во – ре као је Са ша Па -
влов, гра до на чел ник Пан че ва.

Он је овом при ли ком за хва -
лио Ре пу блич кој и По кра јин -
ској вла ди, ко је су се на за јед -
нич кој сед ни ци у ок то бру про -
шле го ди не са гла си ле да је ре -
но ви ра ње де ла пан че вач ке
бол ни це у 2017. го ди ни при о -
ри тет.

И Град и Бол ни ца ће би ти у
оба ве зи да ство ре усло ве за из -
ме шта ње и не сме та ни рад за -
по сле них на но вим при вре ме -
ним адре са ма, а се лид бе ће

по че ти чим се стек ну усло ви
за по че так ра до ва на ре кон -
струк ци ји Ин тер ног бло ка.

То оде ље ње Оп ште бол ни це
Пан че во об у хва та по вр ши ну
од пре ко 1.100 ква дра та и спа -
да у јед но од нај фре квент ни -
јих оде ље ња, ко је је ујед но и у
нај ло ши јем ста њу, а усло ви у
ко ји ма су па ци јен ти го ди на ма
бо ра ви ли ни су би ли ху ма ни. О
са мој ре кон струк ци ји се го ди -
на ма го во ри ло, али до са да
Бол ни ца ни је ус пе ла да до би је
ви ше нов ца за ту на ме ну јер
по кра јин ски, па ни ре пу блич -
ки оци, то ни су ви де ли као
при о ри тет.

M. Д.

На род у Ср би ји 
ни је не ук, 
нео бра зо ван, 
ин фе ри о ран и лењ

се по ли тич ка сво де на ви ше -
пар тиј ски си стем и пре бро ја -
ва ње гла со ва на из бо ри ма.

– Ка да при ча мо да Скуп шти -
на до но си за ко не, али у пот пу -
но бе сми сле ној про це ду ри, кр -
ше ћи сва пра ви ла, ја ви се не ки
„струч њак” ко ји ка же ка ко тре ба

Слева: Живковић, Надежда Миленковић, Јанковић, Панчић



Петак, 20. јануар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

5

Не дав но су по је ди ни ме ди ји об ја ви -
ли вест да се крем од ле шни ка јед ног
по зна тог про из во ђа ча по вла чи с тр -
жи шта због то га што је европ ски ор -
ган за кон тро лу хра не упо зо рио да
кон та ми нант ко ји се на ла зи у је сти -
вом об ли ку мо же би ти кан це ро ген.
Тим по во дом смо пи та ли су гра ђа не
да ли зна ју шта са др же про из во ди
ко је ку пу ју, ода кле се уво зе и ка квог
су ква ли те та.

ГО РАН ПРЕ РА ДО ВИЋ, за по слен:
– Углав ном се тру дим да про чи там

са став про из во да, али без об зи ра на
то, ово је Ср би ја, ра ди ко шта хо ће и
кон тро ле се рет ко оба вља ју. Обра ћам
па жњу на оно што ку пу јем, а то су
нај че шће до ма ћи про из во ди. На де -
кла ра ци ја ма пи ше јед но, а ква ли тет
је не што са свим дру го. Ми слим да то
зна ју сви гра ђа ни.

ДУ ШАН ПАЈ ТИЋ, рад ник „Хи ги је не”:
– Увек гле дам са став про из во да и

не при ме ћу јем не ку раз ли ку из ме ђу

оних ко ји су на пра вље ни за ис точ но
од но сно за за пад но тр жи ште. Че сто
пра тим ода кле се по је ди ни про из во -
ди уво зе, а ку пу јем на истим ме сти -
ма, јер знам где мо гу на ћи по вољ не и
ква ли тет не на мир ни це.

ЂУР ЂИ НА ИЛИЋ, не за по сле на:
– У нај ве ћем бро ју слу ча је ва обра -

ћам па жњу на са став про из во да ко ји
ку пу јем. Сма трам да по сто ји ве ли ка
раз ли ка у ква ли те ту за пад ног и ис -
точ ног тр жи шта, а де тер џен ти су
очи гле дан при мер. До жи ве ла сам
не га тив на ис ку ства с про из во ди ма
кућ не хе ми је. Што се ти че хра не,
снаб де вам се у од ре ђе ним про дав ни -
ца ма, јер на тим ме сти ма знам шта
ку пу јем.

АНИ ЦА ПА РОЈ ЧИЋ, рад ник:
– Оба ве зно чи там са став про из во -

да, као и да тум, због ис те ка ро ка.
Ипак, сва ка ко пр во по гле дам це ну,
ко ја нај ви ше ути че на оно што ку пу -
јем. По је ди не на мир ни це имам у

сво јој ба шти, као и до ма ће ме со, па с
хра ном не мам мно го про бле ма.

ЦВЕТ КО СТАН КО ВИЋ, не за по слен:
– На са став мно гих про из во да се

не обра ћа па жња. С об зи ром на то да
жи вим на се лу, хра ну ку пу јем од до -
ма ћих про из во ђа ча. Мо ја су пру га
во ди ра чу на о ку по ви ни кућ не хе ми -
је и ко зме ти ке, и баш не дав но смо
ви де ли да пра шак за веш ни шта не
ва ља и да је као гипс. Искре но, це на
мно го ути че на на бав ку, а ни ми се
не рас пи ту је мо ода кле ти про из во ди
сти жу.

СЛО БО ДАН КА ЛА ЗА РЕ ВИЋ,
пен зи о нер ка:

– Ни кад ни сам има ла не при јат на
ис ку ства. Хра ну че сто ку пу јем на
истим ме сти ма, увек је све жа, а што
се оста лих про из во да ти че, кон -
стант но ко ри стим јед не исте мар ке,
за ко је знам да има ју до бре про из -
во де.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

А. ПАРОЈЧИЋЂ. ИЛИЋ Ц. СТАНКОВИЋ С. ЛАЗАРЕВИЋ

НАША АНКЕТА

ЗНА ТЕ ЛИ ШТА КУ ПУ ЈЕ ТЕ?

Обра ћа мо па жњу на са став про из во да

Д. ПАЈТИЋГ. ПРЕРАДОВИЋ

Изградили смо осам зелених остврва
и настављамо с тим послом.

Богдан Савић,
в. д. директора ЈКП-а „Хигијена”

ХРОНИКА

Сва ке го ди не чак 70
од сто стуб них кан ти и 
кон теј не ра бу де уни ште но

На но ву де по ни ју до са да
де по но ва но 37.000 то на
ко му нал ног от па да

Скуп шти на гра да Пан че ва је у но -
вем бру про шле го ди не за в. д. ди рек -
то ра ЈКП-а „Хи ги је на” име но ва ла ди -
пло ми ра ног ме на џе ра Бог да на Са ви -
ћа, а на по след њој сед ни ци ло кал ног
пар ла мен та од бор ни ци су усво ји ли
План и про грам ра да тог пред у зе ћа,
као и од лу ку Над зор ног од бо ра „Хи -
ги је не” да у До ло ву це на од но ше ња
сме ћа и убу ду ће бу де по вла шће на. О
овим, али и дру гим те ма ма раз го ва -
ра ли смо с но вим пр вим чо ве ком
„Хи ги је не” Бог да ном Са ви ћем.
ПАН ЧЕ ВАЦ: Ста нов ни ци До ло ва су
у ви ше на вра та тра жи ли да се сме ће
у том се лу об ра чу на ва по чла ну до -
ма ћин ства, а не по ме тру ква драт -
ном. Као од го вор на те зах те ве, из
„Хи ги је не” је сти гао пред лог да се
до сеп тем бра од но ше ње сме ћа на -
пла ћу је за 50 од сто ма ње. Где је
про блем?

Б. СА ВИЋ: Пр во бит ни план и по -
слов на про це на ра ни јег ру ко вод ства би -
ли су да „Хи ги је на”, по ред са ку пља ња
сме ћа у До ло ву и Стар че ву, по сао про -
ши ри и на од во же ње ко му нал ног от па -
да из дру гих се ла, али и с те ри то ри је оп -
шти не Опо во. Реч је о пи лот-про јек ту,
па по ку ша ва мо да ис пра ви мо оно што
ни је до бро. Због то га смо и иза шли у су -
срет До лов ци ма. Ина че, тре ба да до би -
је мо два ау то-сме ћа ра и то ће нам олак -
ша ти по сао, па ће и у До ло ву из но ше ња
ко му нал ног от па да би ти јед ном не дељ -
но, уме сто два пу та ме сеч но, а до та да
ће на ше рад не гру пе раз мо три ти об ра -
чун на пла те на ше услу ге у том ме сту,
али и у оста лим се ли ма.

20 од сто по вр ши не де по ни је. Да кле,
про ду жи ли смо век тра ја ња де по ни је.
Но тре ба ре ћи да ће век де по ни је зна -
чај ни је би ти про ду жен он да кад се ве -
ћи број гра ђа на бу де опре де лио за се -
лек то ва ње сме ћа у сво јим до ма ћин -
стви ма. За то и са ра ђу је мо са шко ла -
ма, с мла дим на ра шта јем, ко ји ће, си -
гу ран сам, би ти пре да ни ји очу ва њу
око ли не и раз вр ста ва њу от па да. То
исто вре ме но зна чи да ће мно го ви ше
по сла и, на рав но, при хо да би ти и у
на шем Ре ци кла жном цен тру. То ком
2016. го ди не про сеч но су нам ме сеч -
но сти за ле око 102 то не раз ли чи тих
вр ста ам ба ла жног от па да, а у 2017.
го ди ни пла ни ра мо да ума ње њем ра -
чу на на гра ди мо оне ко ји раз вр ста ва ју
от пад. На рав но, ту је и дру ги про блем
– уни шта ва ње кон теј не ра.

• Ко ли ко гра ђа не ко шта ју уни ште -
ни кон теј не ри и кан те за от пад?

– Сва ке го ди не, због ба ха тих гра ђа -
на ко ји ло ме стуб не кан те и у пла -
стич не кон теј не ре од ла жу шут, а зи ми
пе пео или пе тар де, из бу џе та Гра да и
из соп стве них сред ста ва „Хи ги је не” за
за на вља ње тих кон теј не ра и кан ти из -
два ја ју се ми ли он ске су ме – од 1,8 ми -
ли о на до 2,3 ми ли о на ди на ра. За бри -

• Но ва де по ни ја је у рад пу ште на
ок то бра 2015. го ди не. Ко ји су до да -
нас ре зул та ти ње ног ра да?

– На но ву де по ни ју је до са да де по -
но ва но бли зу 37.000 то на ко му нал ног
от па да с те ри то ри је Пан че ва, Стар че -
ва, До ло ва, али и с ди вљих де по ни ја у
Ја бу ци и До ло ву. Ка ко се она не би
бр зо за тр па ва ла, за хва љу ју ћи уго во ру
са удру же њи ма Ро ма, от пад се се лек -
ту је и ком по нен те ам ба ла жног от па -
да се от ку пљу ју и от пре ма ју у Ре ци -
кла жни цен тар. Те жи на ам ба ла жног
от па да ко ји се из ву че с но ве де по ни је
ни је од ве ли ког зна ча ја у од но су на
укуп ну те жи ну де по но ва ног ко му нал -
ног от па да. Тач ни је, не до но си нам
за ра ду, али смо ова квим из два ја њем
си ро ви на за пре мин ски уште де ли чак

ИН ТЕР ВЈУ: В. Д. ДИРЕКТОРA ЈКП-А „ХИ ГИ ЈЕ НА” БОГ ДАН СА ВИЋ 

ПРИ О РИ ТЕТ ЈЕ ОБ НА ВЉА ЊЕ ВО ЗНОГ ПАР КА 

Чланови Градског већа прихватили
су предлог да Град Панчево преузме
од ЈП Дирекције за изградњу и уређе-
ње града још три уговора.

Реч је о уговорима с „Војводина-
путем” о одржавању улица и оп-
штинских путева током летњих ме-
сеци, то јест од јуна 2016. до јуна
2017, као и током зимских месеци,
за период од новембра 2016. до
априла 2017. године. Град је преузео

и уговор за послове одржавања јав-
ног осветљења у Панчеву и селима
који је Дирекција потписала с „Тех-
ником” из Вршца.

Од децембра прошле године Град
преузиме уговоре Дирекције јер на-
кон измене закона то предузеће више
није јавно будући да је изгубило ста-
тус индиректног буџетског корисни-
ка. До сада је Град преузео око 90
уговора. М. Д.

НАКОН ИЗМЕНЕ ЗАКОНА

Граду уговори Дирекције

УСКО РО НА ЛО КАЛ НОЈ ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈИ

Шта је Ве сна Мар ти но вић 
ура ди ла за Пан че во?

ња ва то што се бе ле жи тренд ра ста,
од но сно око чак 70 од сто стуб них кан -
ти и кон теј не ра бу де уни ште но. Пла -
стич ни кон теј нер ко шта око 60.000
ди на ра, а ме тал ни је до ста ску пљи. На
кра ју, све то пла ћа ју гра ђа ни, или пре -
ко по ве ћа ња це на за од во же ње сме ћа
или као по ре ски об ве зни ци.

• Од но ви на у овој го ди ни из два ја те
из град њу зе ле них остр ва. Због че га?

– Пре вр ћу ћи кон теј не ре не би ли
до шли до ре ци кла бил них ма те ри ја -
ла, са ку пља чи оста вља ју ха ос за со -
бом. За то се гра ђа ни жа ле да је око
кон теј не ра пр ља во иа ко на ши рад -
ни ци по је ди на ме ста чи сте и два пу -
та днев но. Та ко ђе, мно ги на ши су -
гра ђа ни јед но став но не ће да уба це
ке се са сме ћем у кон теј не ре. У же љи
да град учи ни мо чи сти јим и код гра -
ђа на про бу ди мо свест о то ме да сме -
ће не тре ба да ба ца ју где стиг ну, већ
смо из гра ди ли осам зе ле них остр ва
на Стре ли шту и Ми си, Ко те жу 2 и у
Мак си ма Гор ког. Реч је о из бе то ни -
ра них око 30 ква дра та на ко је су по -
ста вље ни на мен ски кон теј не ри, ко ји
су окру же ни зе ле ни лом. У Пан че ву
по сто ји 300 ло ка ци ја с кон теј не ри ма
и по при о ри те ти ма ће мо их на овај

на чин уре ђи ва ти, а то је ве ли ки по сао.
То зе ле ни ло спре ча ва да ве тар раз -
но си све то сме ће ко је је ба че но или
је ис па ло из кон теј не ра. Та ко ђе, на -
да мо се да ће гра ђа не би ти сра мо та
да, ако у бли зи ни има ју зе ле но остр -
во, на пра ве ди вљу де по ни ју.

• Пан чев ци се и да ље жа ле на ве ли -
ки бро ја па са лу та ли ца. Ка ко функ -
ци о ни ше „Зо о хи ги је на”?

– Ка па ци тет на шег при хва ти ли шта
је 80, а то ком чи та ве го ди не има мо
кон стант но и пре ко 120 па са. Но нај -
ве ћи про блем пра ве пси ко је не са ве -
сни вла сни ци пу шта ју на ули цу.
Град ска од лу ка не оба ве зу је са мо
нас. И вла сни ци па са су ду жни да се
бри ну о сво јим љу бим ци ма. Овај
про блем „Хи ги је на” не мо же ре ши ти
са ма, већ уз по моћ ко му нал не ин -
спек ци је. Град из два ја скром на сред -
ства за на ше тро шко ве – хра ну, бен -
зин, ле че ње жи во ти ња, одр жа ва ње
обје ка та, пла те за по сле них и слич но,
а про блем па са лу та ли ца је све ве ћи.
Оно што је та ко ђе про блем, је сте не -
до ста так нов ца за за вр ше так ве те ри -
нар ске ам бу лан те, на шта нас оба ве -
зу је ре ше ње ре пу блич ке ве те ри нар -
ске ин спек ци је. Уко ли ко се то не ура -
ди, ни је ис кљу че на мо гућ ност при -
вре ме ног за тва ра ња град ског при хва -
ти ли шта за на пу ште не жи во ти ње.

• Шта су „Хи ги је ни ни” при о ри те ти
у овој го ди ни?

– Оно што је нај бит ни је, у ову го ди ну
смо ушли са два ау то-сме ћа ра ви ше.
Кон ти ну и тет у об на вља њу из у зет но до -
тра ја лог во зног пар ка ће нам би ти при -
о ри тет. „Хи ги је на” је озбиљ на фир ма,
ко јој је по ве рен је дан од нај ва жни јих
ко му нал них по сло ва у гра ду, и она мо -
ра обез бе ди ти основ на сред ства за рад,
а то су ка ми о ни, те шке ма ши не, ау то-
сме ћа ри.... Са мо та ко мо же мо из го ди -
не у го ди ну гра ђа ни ма пру жа ти ква ли -
тет ни је услу ге. Оно што оста је као про -
блем ко ји се мо ра ре ши ти у овој го ди -
ни, је сте из град ња при ступ ног пу та до
но ве де по ни је. У те шким вре ме ни ма,
ка да нов ца не ма за све оно што тре ба
ура ди ти у гра ду, нај ва жни је је би ти ре -
а лан и спре ман на штед њу и мак си мал -
ну ра ци о на ли за ци ју, од но сно дра стич -
но сма ње ње свих оних тро шко ва без ко -
јих се мо же. Си гу ран сам да „Хи ги је на”
Пан че во, уз до бру ор га ни за ци ју и за ла -
га ње свих за по сле них, мно го то га мо же
ура ди ти из соп стве них сред ста ва.

М. Ди ми трић

Ре ги о нал на те ле ви зи ја Пан че во је на -
ја ви ла да ће у на ред ном пе ри о ду еми -
то ва ти се ри јал о „ла жним обе ћа њи ма
и сум њи вим по сло ви ма не ка да шње
гра до на чел ни це Ве сне Мар ти но вић и
Де мо крат ске стран ке у Пан че ву”, ка ко
пи ше у ин фор ма ци ји ко ја се мо же
про чи та ти на сај ту ТВ Пан че ва.

Ту се мо же од гле да ти и спот ко јим се
на ја вљу је овај се ри јал. У ње му се по ста -
вља ју пи та ња шта су Ве сна Мар ти но вић
и пан че вач ке де мо кра те ура ди ли за
Пан че во док су би ли на вла сти у гра ду и
за што ни су за вр ши ли олим пиј ски ба -
зен на Ко те жу иа ко су то на ја вљи ва ли.

У спо ту ТВ Пан че ва се под се ћа и
на не за вр ше не ин ве сти ци је за по че -

те у вре ме вла да ви не де мо кра та,
по пут спорт ске ха ле у Ба гре ма ру и
згра де За во да за јав но здра вље, и
скре ће па жња на то да је Де мо крат -
ска стран ка, у вре ме ка да је би ла на
вла сти у Пан че ву, пла ћа ла ду го ве
По кра јин ског фон да за ка пи тал на
ула га ња нов цем из град ског бу џе та,
ко ји је пу њен за хва љу ју ћи свим гра -
ђа ни ма.

У на ја ви за овај се ри јал на ТВ Пан -
че ву по ста вља се пи та ње и због че га
је, у вре ме док је у Пан че ву на вла сти
би ла Де мо крат ска стран ка, при ват на
фир ма „Мон те ра” има ла по вла шћен
трет ман.

М. Г.



За по сле ни у де лу јав ног сек -
то ра у Ср би ји до би ће у ја ну а ру
2017. уве ћа не за ра де, а за бра -
на за по шља ва ња у др жав ној
слу жби би ће про ду же на до
кра ја 2017. го ди не – пред ви -
ђе но је из ме на ма За ко на о бу -
џет ском си сте му.

Пред ло же но је да за пет од -
сто бу ду ви ше за ра де за по сле -
них у по ли ци ји, вој сци, пра во -
су ђу, на уч но и стра жи вач кој де -
лат но сти, уста но ва ма кул ту ре
и со ци јал ној и здрав стве ној за -
шти ти. У пред школ ским уста -
но ва ма за ра де ће би ти по ве ћа -
не за шест од сто, а то ли ку по -
ви ши цу до би ће и за по сле ни у
основ ним и сред њим шко ла ма
и уста но ва ма уче нич ког стан -
дар да, док ће за по сле ни у ви со -
ко школ ским уста но ва ма има -
ти при ма ња ве ћа за три од сто.

Из ме на ма За ко на о бу џет -
ском си сте му пред ви ђе но је и

да у ја ну а ру поч не ис пла та
пен зи ја уве ћа них за 1,5 од сто,
а та по ви ши ца, као и уве ћа ње
за ра да у јав ном сек то ру, обра -
зло же ни су „бо љим ре зул та ти -
ма фи скал не кон со ли да ци је
од оче ки ва них”.

Про це ње но је да ће за уве -
ћа ње пла та у јав ном сек то ру и
пен зи ја у 2017. у бу џе ту би ти
по треб но обез бе ди ти око 18
ми ли јар ди ди на ра укуп но.

Вла да је пред ло жи ла да се
за бра на за по шља ва ња у јав ном

сек то ру, уве де на у де цем бру
2013, про ду жи до кра ја 2017.
го ди не, јер је „про це ње но да
кон тро ли са но за по шља ва ње
до при но си фи скал ној ста би -
ли за ци ји”.

М. Д.

Петак, 20. јануар 2017.
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„По сле спро ве де не при ва ти за -
ци је до би ли смо, уме сто при -
ват них, углав ном по ли тич ке
ме ди је. Је дан ма ли број ку ћа
је при ва ти зо ван за то што је
или имао сво ји ну или оства ру -
је про фит”, ре као је на по чет -
ку раз го во ра за „Пан че вац” др
Ми ро љуб Ра дој ко вић, про фе -
сор Фа кул те та по ли тич ких на -
у ка у Бе о гра ду.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко оце њу је те
си ту а ци ју на ме диј ском не бу
Ср би је на кон спро ве де не при -
ва ти за ци је?

М. РА ДОЈ КО ВИЋ: Пр во да
под се тим на то да при ва ти зо -
ва ни ме ди ји углав ном ни су
има ли не крет ни не у свом
вла сни штву, јер су осни ва ни
у пе ри о ду со ци ја ли зма, од
стра не ло кал них са мо у пра ва,
ка да су до би ја ли бу џет ска
сред ства за рад. Има ли су не -
ку вр сту управ них од бо ра ко -
је је дик ти ра ла власт. При ва -
ти за ци ја је та ко би ла на чин
да, ако се ме диј не ку пи због
згра де, зе мљи шта или не чег
тре ћег, од ре ђе на по ли тич ка
оп ци ја на ђе сво је игра че ко ји
ће као обич ни гра ђа ни ку пи -
ти та кве ме ди је, без де кла ри -
са ња да ли они је су или ни су
сим па ти зе ри или функ ци о -
не ри стран ке. Не ке од тих
при ва ти за ци ја, ко је су на вод -
но успе шне, по ка зу ју да се
упра во то до го ди ло, а они са -
да као но ви вла сни ци има ју
пра во да стра нач ке ста во ве
пре но се кроз уре ђи вач ку по -
ли ти ку. То је до зво ље но. Та -
ко смо до би ли дру гу вр сту
по ли тич ких ме ди ја, од но сно
ква зи при ва ти зо ва не ку ће за
ко је ми слим да су са мо от ку -
пље не на од ре ђе но вре ме. То
што та кви вла сни ци не ула жу
у опре му, упра во го во ри да
им је план ба вље ња ме ди ји ма
при вре мен, од но сно до не ких
из бо ра.

• Да ли се то од ра зи ло на
ква ли тет ин фор ми са ња по сле
при ва ти за ци је? 

– По сто је при ват ни ци ко ји
су у тај ме диј ски по сао ушли
јер су же ле ли да не кој сво јој
по ли тич кој или еко ном ској

ИН ТЕР ВЈУ: ДР МИ РО ЉУБ РА ДОЈ КО ВИЋ, ПРО ФЕ СОР ФПН

ОТ КУ П МЕ ДИ ЈA НА ОД РЕ ЂЕ НО ВРЕ МЕ

ДРУШТВО

тао сам ре ла тив но ско ро „Пан -
че вац” и при ме тио да је и да ље
је дан од рет ких ли сто ва у зе -
мљи ко ји је про фи та би лан, и
да ље је по ло ви на но ви на огла -
сни део. Та ко ђе сам при ме тио
да сте и са да, на кон при ва ти -
за ци је, има ли до да так на је зи -
ци ма ма њи на, што је ве о ма за -
ни мљи ва ори јен та ци ја. На тај
на чин је ис по што ва на и за кон -
ска од ред ба ко ја про пи су је и
ин фор ми са ње на ци о нал них
ма њи на на њи хо вим ма тер њим

број ме ди ја, па и они ко ји су
од у век и би ли при ват ни, ја вио
за те па ре, а ко ће их до би ти,
од лу чи ва ли су чла но ви ме диј -
ских ко ми си ја. Но ви нар ска
удру же ња по за ко ну су де ле ги -
ра ла свог чла на, а исто то су
чи ни ле и ло кал не са мо у пра ве,
јер и оне има ју сво је ме диј ске
пу ле не, па се све то за вр ши ло
до го во ром: ти пу сти мо је, а ја
ћу тво је. Има и оних ко ји су
оста ли крат ких ру ка ва. Та ко
да то про јект но су фи нан си ра -
ње баш и не функ ци о ни ше.

• Да за ми сли мо – да сте
упра во ди пло ми ра ли, у ко јој
ре дак ци ји би сте же ле ли да ра -
ди те?

– Ве ро ват но бих по стао бло -
гер. Не бих хтео да ра дим ни
за јед ну срп ску ре дак ци ју. Ако
ми слим да знам и да вре дим,
по ку шао бих да на пра вим свој
но ви нар ски про из вод ко ји бих
по ну дио свим дру гим ме ди ји -
ма, а узе ли би они ко ји ма се то
до па да.

М. Ди ми трић

они то исто чу ти на на ци о нал -
ним те ле ви зи ја ма. То ме ни са -
мо го во ри да та кве ло кал не
ку ће же ле да се до дво ре вла -
сти. 

• Про шле го ди не би ли сте
члан у по је ди ним ко ми си ја ма
за оце њи ва ње ме диј ских про -
је ка та. Ка ко је спро ве де но
про јект но су фи нан си ра ње ме -
диј ских са др жа ја?

– Про јект но су фи нан си ра -
ње ме ди ја је јед на из ми шљо -
ти на. Власт је би ла на ва ли ла

мо ћи до да ју и ту ме диј ску
моћ. У том слу ча ју они је су за -
ин те ре со ва ни за то да ли их
не ко чи та, гле да или слу ша,
али су и за ин те ре со ва ни да ан -
га жу ју до бре и ква ли тет не
рад ни ке. Са мо у том слу ча ју
мо же до ћи до по бољ ша ња ква -
ли те та ин фор ми са ња гра ђа на.

• Ви сте ро ђе ни Пан че вац,
па мо рам да вас пи там ка кви
су пан че вач ки ме ди ји.

– Ни сам кон зу мент пан че -
вач ких ме ди ја, ма да сам и сам
не ка да ра дио за ваш лист. Чи -

да ис те ра др жа ву из вла сни -
штва над ме ди ји ма. До бро,
по сао но ви на ра је сте да за гра -
ђа не вр ши над гле да ње ра да
ло кал не са мо у пра ве, а ту мо -
же би ти и ко руп ци је, зло у по -
тре бе слу жбе ног по ло жа ја...
Али у прак си, са од ла ском др -
жа ве из ме ди ја, те ку ће су
оста ле без нов ца. Он да су на -
шле на чин ка ко да но вац до -
би ју и то се сад не зо ве бу џет -
ско фи нан си ра ње, већ про јект -
но су фи нан си ра ње. За тим је
збр ка на ста ла ка да се ве ли ки

је зи ци ма. Ра дио-те ле ви зи ју
Пан че во ни сам ду го гле дао
ни ти слу шао. Имам ути сак да
је ра ни је би ла пре фор си ра на.
Пре дај ни ком је мо гла да по -
кри ва под руч је Бе о гра да, па је
из ве шта ва ла и о то ме шта се
де ша ва у пре сто ни ци, јед но
вре ме је би ла и у АНЕМ-у, али
то су све ства ри ко је не до но се
пу бли ку. Ве сти на ло кал ној те -
ле ви зи ји ако кре ну са ин фор -
ма ци ја ма са за се да ња срп ске
вла де и слич но, ни су ин те ре -
сант не Пан чев ци ма, јер ће

Ве ли ки број го сти ју – при ја -
те ља, по слов них са рад ни ка и
пред став ни ка ло кал не са мо у -
пра ве оку пио се у пе так, 13.
ја ну а ра, у про сто ри ја ма но во -
и згра ђе не бен зин ске ста ни це
„Кут ко пе трол”, на про сла ви
упри ли че ној по во дом отва ра -
ња те са вре ме не пум пе.

Овај обје кат, из гра ђен на
Но во се љан ском пу ту за не пу -
них го ди ну да на, у свом са ста -
ву има и ау то-пе ри о ни цу, ре -
сто ран и ма ло про дај ни обје -
кат, а у вла сни штву је по ро -
дич ног пред у зе ћа „Кут ко”, на
чи јем је че лу Љуп ко Ку та њац.

Го сти су при су ство ва ли и
осве шта ва њу по слов ног про -
сто ра, а на исто ри јат „Кут ка”
под се тио их је глу мац Ми ро -
слав Жу жић. Ро до на чел ник
фир ме Љуп ко Ку та њац у Пан -
че ву је за јед но са су пру гом
нај пре отво рио ма ли ка фић, а

не ду го за тим у дво ри шту сво -
је ку ће у Ка ра ђор ђе вој ули ци
отво рио је и пр во сто ва ри ште
гра ђе вин ске га лан те ри је. Од
2002. го ди не „Кут ко” је у на -
шем гра ду по знат по из град -
њи стам бе них обје ка та. У про -
те клих пет на ест го ди на ово
пред у зе ће са гра ди ло је ви ше
од три де сет ве ли ких гра ђе ви -
на у ко ји ма су мно ги Пан чев -
ци сте кли сво је до мо ве.

Ком па ни ја „Кут ко” да нас
за по шља ва се дам де сет че тво -
ро љу ди, а у свом са ста ву има
и фа бри ку бе то на, фа бри ку
бе тон ских бло ко ва, про дав ни -
цу бо ја и ла ко ва и јед но од
нај снаб де ве ни јих сто ва ри шта
гра ђе вин ске га лан те ри је у ју -
жном Ба на ту. Фир ма по се ду је
и 50 хек та ра об ра ди ве зе мље
и че ти ри хек та ра са вре ме ног
воћ ња ка у не по сред ној бли зи -
ни пум пе. Д. К.

НО ВА БЕН ЗИН СКА СТА НИ ЦА У ГРА ДУ

„Кут ко” про ши рио 
де лат ност

При ја вљи ва ње гра ђа на за
ко ри шће ње ва у че ра за од мор
у Ср би ји на ста вље но је и у
овој го ди ни. Ова ак ци ја је и
фор мал но по че ла 1. ја ну а ра,
а тра ја ће до 15. ок то бра – об -
ја вље но је на сај ту Ми ни -
стар ства тр го ви не, ту ри зма и
те ле ко му ни ка ци ја Ср би је.

У 2017. го ди ни гра ђа ни ма
ће би ти на рас по ла га њу
60.000 ва у че ра у вред но сти
5.000 ди на ра по ва у че ру. Они
ће мо ћи да се ис ко ри сте до
20. но вем бра, а ли ста по ну ђе -
них уго сти тељ ских обје ка та
на ла зи се на сај ту Ми ни стар -
ства (www.mtt.gov.rs) и би ће
ажу ри ра на јед ном не дељ но.
На том сај ту тре нут но се на -
ла зи спи сак од пре ко 200
обје ка та ко ји су укљу че ни у
ову ак ци ју, али и обра зац
при ја ве за ову ак ци ју, ко ја је
осми шље на с ци љем про мо -
ци је до ма ћег ту ри зма.

Зах те ве за ва у че ре тре ба
пре да ти на шал те ри ма По шта
Ср би је, а при ја ве под не ти нај -
ка сни је 30 да на пре по чет ка
ту ри стич ког аран жма на.

Ва у че ри се ста нов ни ци ма
Ср би је да ју за нај ма ње пет но -
ће ња у уго сти тељ ским објек -
ти ма из ван оп шти не ста но ва -
ња. Гра ђа ни тим нов цем не
мо гу пла ћа ти хра ну и пи ће,
здрав стве не или дру ге услу ге,
бо ра ви шне так се и оста ле да -
жби не, већ са мо сме штај у ту -
ри стич ким објек ти ма ши ром
Ср би је.

Ко ри сни ци ва у че ра мо гу
би ти: пен зи о не ри, ли ца на
еви ден ци ји На ци о нал не слу -
жбе за за по шља ва ње (не за по -
сле ни и они ко ји при ма ју на -
кна де од НСЗ-а), ко ри сни ци
пра ва на до да так за по моћ и
не гу дру гог ли ца, за по сле ни с
при ма њи ма ко ја не пре ла зе
60.000 ди на ра ме сеч но; рат ни
вој ни ин ва ли ди и ци вил ни ин -
ва ли ди ра та с при ма њи ма ко -
ја не пре ла зе 60.000 ди на ра
ме сеч но; ко ри сни ци пра ва на
на кна ду на по ро дич ну ин ва -
лид ни ну по па лом бор цу; но -
си о ци ак тив ног по ро дич ног
по љо при вред ног га здин ства
ко ји су се из ја сни ли да се ба ве
ис кљу чи во по љо при вре дом.

Уз при ја ву гра ђа ни тре ба да
под не су и сле де ће до ка зе: фо -
то ко пи ју или ори ги нал пен зи -
о ног че ка, ори ги нал по твр ду о
за по сле њу и оства ре ној за ра -
ди ис пла ће ној у ме се цу ко ји
прет хо ди ме се цу у ко ме се
под но си при ја ва, ко ју из да је
по сло да вац. За ма ло лет но
или по слов но не спо соб но ли -
це ко је ис пу ња ва услов за до -
де лу ва у че ра при ја ву под но си
за кон ски за ступ ник (ро ди тељ
од но сно ста ра тељ).

При ја вље ним ли ци ма ко ја
су сте кла пра во на ва у чер
Ми ни стар ство, пре ко По шта
Ср би је, до ста вља ва у че ре
лич но на адре су, пу тем пре -
по ру че не по шиљ ке.

Про шле го ди не је по де ље -
но 46.000 ва у че ра. М. Д.

НА СТА ВАК АК ЦИ ЈЕ МИ НИ СТАР СТВА ТУ РИ ЗМА

Ва у че ри за од мор 
и у 2017. го ди ни

НО ВИ НАР СТВО И СТРАН ЧА РЕ ЊЕ

ПАН ЧЕ ВАЦ: Да ли сте при ме ти ли и ка ко об ја шња ва те то што се ди пло ми ра ни но ви на ри да -

нас на по чет ку ка ри је ре учла њу ју у по ли тич ке стран ке и то до жи вља ва ју као уо би ча је ни по -

сту пак за до ла же ње до за по сле ња? Да ли но ви на ри мо гу да бу ду чла но ви по ли тич ке пар ти је? 

– Но ви нар има сва пра ва као и сва ки дру ги гра ђа нин. Пре ма то ме, ње го во пра во за кон -

ско, мо рал но и људ ско је да мо же да се удру жи с ким хо ће, али не мо же да бу де, ако се ба -

ви про фе си о нал но но ви нар ством, функ ци о нер стран ке. Мо же да бу де кан ди дат на из бо ри ма

за би ло ко ји ни во вла сти, али у том пе ри о ду мо рао би да пре ста не да се ба ви сво јим по слом

и да при вре ме но за мр зне ан га жо ва ње у ме ди ји ма. А за бра ни ти но ви на ру да бу де члан стран -

ке би ло би не за ко ни то.

ВИ ШЕ ЗА РА ДЕ И ПЕН ЗИ ЈЕ

Уве ћа ње до шест од сто



Аме рич ки Стејт де парт мент
(Би ро за кул ту ру и oбразовање)
и Ам ба са да САД у Бе о гра ду
по зи ва ју срп ске сред њо школ -
це да се до 25. фе бру а ра при -
ја ве за лет њи камп „Ben Fran-
klin Transatlantic Fellowship”.
Реч је о про гра му чи ји је циљ
да раз ви је по све ће ност тран -
са тлант ској са рад њи, да под -
стак не од но се из ме ђу аме -
рич ке и европ ске омла ди не
из раз ли чи тих ет нич ких,
вер ских и на ци о нал них гру -
па и да уна пре ди уза јам но
раз у ме ва ње САД и Евро пе.

Ти неј џе ри уз ра ста од 16 до
18 го ди на бо ра ви ће че ти ри

не де ље у Сје ди ње ним Аме -
рич ким Др жа ва ма. Уче сни ци
ће учи ти о во лон те ри зму, ре -
ша ва њу кон фли ка та, о кри -
тич ком раз ми шља њу, то ле -
ран ци ји и по што ва њу раз ли -
чи то сти. До ма ћин ово го ди -
шњег лет њег кам па „Ben Fran-
klin Transatlantic Fellowship”
је Уни вер зи тет „Wake Forest”
из Се вер не Ка ро ли не.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 20. јануар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

7

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Успо ном на Остр ви цу, нај а -
трак тив ни ју пла ни ну у Шу -
ма ди ји, чла но ви клу ба „Со -
ко” от по че ли су ак тив но сти у
овој го ди ни. Иа ко је тај ма -
сив ви сок све га 758 ме та ра, у
зим ским усло ви ма пред ста -
вља ве ли ки иза зов и зах те ва
при ме ну ком плет не опре ме,
јер и сам успон спа да у ал пи -
ни стич ку ак ци ју. Ова пла ни -
на је че ста де сти на ци ја за
чла но ва ПЕК-а „Со ко”, јер је
од лич на за при пре му и ве -
жбе пла ни нар ских тех ни ка
на при род ним сте на ма. На
са мом вр ху по сто је скром ни
оста ци ста рог сред њо ве ков -
ног гра да, та ко да су, по ред

спорт ских иза зо ва, пан че -
вач ки љу би те љи при ро де
има ли при ли ку и да се упо -
зна ју са исто ри јом тог кра ја.

Пре ма ре чи ма чла но ва овог
клу ба, у фе бру а ру ће по че ти
тре нин зи на ве штач кој сте ни и
при пре ме за на ста вак пе њач ке
так ми чар ске се зо не. Пе ња чи су
у прет ход ном пе ри о ду оства -
ри ли за па же не ре зул та те на
др жав ном пр вен ству. Мар ко
Де јан је осво јио тре ће ме сто, а
Ми хај ло Ше баљ је био дру ги у
гру пи ју ни о ра. Пе њач Бо јан
Јев тић је ви це шам пи он у ка те -
го ри ји се ни о ра. У укуп ном
пла сма ну од 11 клу бо ва ПЕК
„Со ко” је за у зео пе то ме сто.

Кра јем про шле го ди не Ср би ја
је до би ла зе ле но све тло да без
ме ри ла од но сно до дат них
усло ва за поч не при пре ме за
отва ра ње По гла вља 27, ко је се
од но си на жи вот ну сре ди ну.
Реч је о јед ном од нај те жих
по гла вља у при сту па њу ЕУ.
Про це њу је се да је по треб но
до не ти 700 про пи са и уло жи -
ти 10 ми ли јар ди евра да би се
Ср би ја у пот пу но сти ускла ди -
ла са пра ви ли ма ЕУ, па је ово
јед на од рет ких обла сти у ко -
ји ма Ср би ја мо же оче ки ва ти
пре ла зне пе ри о де, од но сно
мо гућ ност да у не ким обла -
сти ма при ла го ђа ва ње на ста ви

и на кон за вр шет ка пре го во ра,
па чак и на кон што по ста не
чла ни ца ЕУ.

Ср би ја је прет ход но при пре -
ми ла до ку мент у ко ме је пред -
ста ви ла пла ни ра не ко ра ке с ци -
љем ускла ђи ва ња и до сти за њу
стан дар да. Не дав но је за вр ше на
рас пра ва у Ко ми те ту за про ши -
ре ње Са ве та Европ ске уни је
(COELA), та ко да ће се срп ски
пре го ва рач ки тим за По гла вље
27 уско ро упо зна ти с пре го ва -
рач ком по зи ци јом Европ ске ко -
ми си је. Ср би ја ће на по чет ку
пре го во ра пред ло жи ти да се
про ду же ро ко ви ускла ђи ва ња с
про пи си ма ЕУ, та ко да је сва

при ли ка да ће раз го во ри две ју
стра на о тран зи ци о ном пе ри о -
ду од но сно од ла га њу ро ко ва за
пе ри од на кон при сту па ња би ти
за вр ше ни сре ди ном 2017. го ди -
не. Пре ма ре чи ма струч ња ка,
По гла вље 27 је ве о ма зах тев но
јер из и ску је ве ли ке про јек те,
по пут уна пре ђе ња пре ра де от -
пад них во да и по бољ ша ња ква -
ли те та ва зду ха.

Гра ђа не Пан че ва тре ба да
об ра ду је то што, ка да по ме ну то
по гла вље бу де отво ре но, власт
не ће мо ћи да оду го вла чи ни ти
да за ба шу ру је ства ри ка да је
реч о за шти ти жи вот не сре ди -
не, јер ће Бри сел ин тен зив ни је

пра ти ти ре зул та те уво ђе ња
европ ских стан дар да. При ла -
го ђа ва ње европ ским еко ло -
шким стан дар ди ма до не ће ве -
ли ку ко рист гра ђа ни ма Пан че -
ва, јер ће др жа ва и ло кал на са -
мо у пра ва мо ра ти јед ном за -
сваг да да ре ше про блем се о -
ских и град ских ди вљих де по -
ни ја, да за у ста ве не га ти ван
ути цај ра да за ста ре лих по стро -
је ња у фа бри ка ма ју жне ин ду -
стриј ске зо не на жи вот ну сре -
ди ну и здра вље љу ди, да ре ше
пи та ње ре ци кла же, да из гра де
ка на ли за ци о ну ин фра струк ту -
ру и фа бри ку за пре ра ду от пад -
них во да и др.

ПО ЗИВ СРЕД ЊО ШКОЛ ЦИ МА

Лет њи камп у Аме ри ци

АКТИВНОСТ „ЈЕЛЕНКА”

Панчевци на Ртњу
ПО ЧЕ ЛА РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА ПРО ЈЕК ТА „СМА ЊИ ГАС”

ПРЕ ВЕН ЦИ ЈОМ СПРЕ ЧИ ТИ ТРА ГЕ ДИ ЈЕ
Ва жно је уна пре ди ти
ни во зна ња уче ни ка
за вр шних раз ре да
сред њих шко ла у
обла сти са о бра ћа ја

Стра да ју нео д го вор ни
и не па жљи ви во за чи

Ма ту ран ти Тех нич ке шко ле
„23. мај” има ли су при ли ку у
сре ду, 18. ја ну а ра, да се бо ље
упо зна ју са опа сно сти ма ко је
вре ба ју у са о бра ћа ју. Упра ва те
обра зов не уста но ве ор га ни зо -
ва ла је за уче ни ке за вр шних го -
ди на пре вен тив но-еду ка тив но
пре да ва ње из обла сти без бед -
но сти у са о бра ћа ју. Реч је о
обра зов ном про гра му у окви ру
про јек та „Сма њи гас”, ко ји су -
фи нан си ра Ко ми тет за без бед -
ност са о бра ћа ја Гра да Пан че -
ва. Про је кат ре а ли зу ју Ау то-
-спорт ски клуб „Petrо Маx” из
Но вог Са да и Ко ми тет за без -
бед ност са о бра ћа ја Гра да Пан -
че ва.

Ка ко је ре као ма стер са о бра -
ћај ни ин же њер Де јан Ра ди во -
јев, са рад ник на на ве де ном
про јек ту, пре да ва ња су усме -
ре на на уна пре ђи ва ње ни воа
зна ња и ста во ва уче ни ка за вр -
шних раз ре да сред њих шко ла
у гра ду Пан че ву из обла сти
без бед но сти у са о бра ћа ју. То -
ком пре да ва ња у тра ја њу јед -
ног школ ског ча са би ло је ре чи
о не га тив ном ути ца ју мо бил -
них те ле фо на, ал ко хо ла и ве -
ли ке бр зи не на без бед ност. Ра -
ди во јев је ре као да су сред њо -
школ ци има ли при ли ку да се
де таљ но упо зна ју са свим опа -
сно сти ма ко је им пре те уко ли ко

по чет ни ци и ми сле да све зна -
ју. На ша шко ла је увек рас по -
ло же на да се укљу чи у ова кве
про гра ме еду ка ци је ко ји ђа ци -
ма омо гу ћа ва ју да стек ну са -
зна ња ко ја им не до ста ју – ре -
кла је за „Пан че вац” На та ша
Зе че вић.

Са о бра ћај на стру ка ка же да
је, по ред по ја ча не кон тро ле и
ка жња ва ња, ве о ма ва жна и
пре вен ци ја, јер уче сни ци у са -
о бра ћа ју мо ра ју да се еду ку ју и
да бу ду упо зо ре ни на ри зи ке и
по сле ди це нео д го вор ног по на -
ша ња у са о бра ћа ју. Про је кат
„Сма њи гас” спро во ди ће се у
Ме ди цин ској, Елек тро тех нич -
кој и Тех нич кој шко ли то ком
ја ну а ра и фе бру а ра ове го ди не
и њи ме ће би ти об у хва ће ни
сви уче ни ци за вр шних раз ре -
да ових пан че вач ких сред њих
струч них шко ла.

су нео д го вор ни и не па жљи ви
во за чи.

Си му ла ци ја ри зи ка
Та ко ђе, те сти ра ни су из обла -
сти по зна ва ња и по што ва ња
са о бра ћај них про пи са и има ли
су при ли ку да уче ству ју у си -
му ла ци ји деј ства ал ко хо ла и
пси хо ак тив них суп стан ци уз
по моћ тзв. пи ја них на о ча ра.
При сут ни су мо гли да про ба ју
на о ча ре за си му ла ци ју раз ли -
чи тих опа сних фак то ра ко ји
ути чу на пси хо мо тор не спо -
соб но сти чо ве ка (ал ко хо ли са -
ност, умор, по спа ност и деј -
ство нар ко ти ка) и да се уве ре
ко ли ко је опа сно деј ство тих
фак то ра на чо ве ка при кре та -
њу, а ка мо ли при упра вља њу
во зи лом. Пре ма ре чи ма са мих
уче ни ка, ова пре зен та ци ја им је
омо гу ћи ла да спо зна ју мо гу ће

не га тив не по сле ди це ри зич ног
по на ша ња у са о бра ћа ју.

Ко ри сна и ва жна
Од укуп ног бро ја по вре ђе них у
са о бра ћај ним не зго да ма око
40 про це на та чи не мла ди, а
тај број је по рас тао у по ре ђе њу
са 2015. го ди ном, ка да је из -
но сио 28 од сто. У прет ход не
две го ди не са о бра ћај не не зго -
де од не ле су 292 мла да жи во -
та. На та ша Зе че вић, ди рек -
тор ка Тех нич ке шко ле „23.
мај”, сма тра да су ова ква пре -
да ва ња ве о ма ко ри сна и ва -
жна.
– Стра шно је и по ра жа ва ју ће
ко ли ко мла дих љу ди по ги не
на срп ским пу те ви ма јер не
зна ка ко тре ба да се за шти ти.
Овај про је кат је ве о ма би тан,
на ро чи то за ма ту ран те ко ји
по чи њу да во зе. Они су во за чи

НО ВА СЕ ЗО НА ПЕ ЊА ЊА

Осва ја ње Остр ви це

Чланови панчевачког Пла-
нинарског друштва „Јеленак”
учествовали су прошле субо-
те, 14. јануара, на 33. „Бо-
жићном успону”, манифеста-
цији која се традиционално
организује на планини Ртањ.
По хладном и ветровитом да-
ну и изузетно напорном тере-
ну због високог снега и леда,
четрнаест панчевачких љу-
битеља природе и планина-
рења успешно је препешачи-
ло 12 километара успона. Са-
владана је висинска разлика
од 1.200 метара.

Ова прелепа планина се
налази у источној Србији, на
око 200 километара од Пан-
чева. Припада Карпатским

планинама. Највиши врх је
Шиљак, висок 1.565 метара.
Ртањ се нагло подиже из рав-
нице и завршава скоро пра-
вилном купом, па ову планину
неки зову и Пирамида. Ртањ
ја чувен и по афродизијачкој
трави од које се прави чуве-
ни ртањски чај.

Чланови „Јеленка” овом
приликом обавештавају гра-
ђане Панчева да ће и ове годи-
не организовати излете ши-
ром Србије, Црне Горе, Босне
и Херцеговине. Сви они који
желе да се више информишу
о будућим акцијама овог дру-
штва могу доћи у просторије
удружења у Дому омладине,
четвртком од 19 до 20.30.

ЕВРОП СКЕ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ

Отва ра ње По гла вља 27?

На кон хе миј ских уде са у ју -
жној ин ду стриј ској зо ни с по -
чет ка го ди не и све ве ће уз не -
ми ре но сти гра ђа на за лич ну
без бед ност, гра до на чел ник
Са ша Па влов по звао је про -
шле не де ље на са ста нак пред -
став ни ке свих три ју фа бри ка.
По зи ву су се ода зва ли пред -
став ни ци „Азо та ре” и „Пе тро -
хе ми је”, а пред став ни ци НИС-
а од но сно Ра фи не ри је ни су се
по ја ви ли. Ка ко са зна је мо, њи -
хов не до ла зак ни је об ја шњен.
Са ша Па влов је пр во бит но од -
ло жио са ста нак јер ни су би ли
при сут ни сви за га ђи ва чи, али
је на ста вио да ин си сти ра, јер
је би ло нео п ход но и ве о ма ва -
жно да се Град упо зна с ни ма -
ло на ив ним де ша ва њи ма у ју -
жној зо ни. Да под се ти мо, Град
Пан че во и три фа бри ке из ју -
жне ин ду стриј ске зо не пот пи -
са ли су про то кол о са рад њи
ко јим је де фи ни сан и на чин
раз ме не ин фор ма ци ја од но -
сно ко му ни ка ци је у ак ци дент -
ним си ту а ци ја ма.

Не ко ли ко да на ка сни је, у
пе так, 13. ја ну а ра, одр жан је
са ста нак ко ји је са зван на ини -
ци ја ти ву гра до на чел ни ка Пан -
че ва због до га ђа ја у фа бри ка -
ма у ју жној ин ду стриј ској зо -
ни, ка да је до шло до из би ја ња
два ју по жа ра у Ра фи не ри ји
наф те Пан че во, цу ре ња амо -
ни ја ка у „Азо та ри” и ис па да ња
про це сних си сте ма у „Пе тро -

хе ми ји”. У са оп ште њу ло кал не
са мо у пра ве до ста вље ном ре -
дак ци ји „Пан чев ца” сто ји да је
на са стан ку кон ста то ва но да
пан че вач ка хе миј ска ин ду -
стри ја има по те шко ће с тех -
нич ким си сте ми ма услед из у -
зет но ни ских тем пе ра ту ра.

„Над ле жни у фа бри ка ма из -
ве сти ли су Град ску упра ву да
ра де на от кла ња њу тех нич ких

про бле ма и на пре вен тив ним
ме ра ма ка ко не би до шло до
по на вља ња ова квих си ту а ци ја.
Та ко ђе, до го во ре ни су прав ци
по пи та њу опе ра тив ни је и
ефи ка сни је ко му ни ка ци је ка -
ко би ло кал на са мо у пра ва
има ла аде кват не и пра во вре -
ме не ин фор ма ци је из фа бри -
ка у ју жној ин ду стриј ској зо ни
о ова квим де ша ва њи ма”, сто ји
у са оп ште њу Гра да Пан че ва.

Ре дак ци ја ли ста „Пан че -
вац” кон так ти ра ла је с Ми ни -
стар ством по љо при вре де и за -
шти те жи вот не сре ди не за рад
објек тив ног ин фор ми са ња
гра ђа на о хе миј ским уде си ма
ко ји су се до го ди ли 4. и 9. ја -
ну а ра у „Азо та ри” и Ра фи не -
ри ји. У те ле фон ском раз го во -
ру је с пи-ар слу жбом тог ми -
ни стар ства до го во ре но да по -
ша ље мо те му и пи та ња, што је
„Пан че вац” и учи нио пу тем
имеј ла, али до за кљу че ња овог
бро ја ни ка ква по врат на ин -
фор ма ци ја ни је сти гла у на шу
ре дак ци ју.

НА МАР ГИ НА МА ХЕ МИЈ СКИХ УДЕ СА

Ни ске тем пе ра ту ре узро ко ва ле ха ва ри ју!?
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Има и све тлих 
при ме ра у здрав ству

Шест ле ка ра и 
19 се ста ра ра де 
пу ном па ром

„По чет ком де цем бра би ла сам
не ко ли ко да на сме ште на на
Ин фек тив ном оде ље њу Оп ште
бол ни це у Пан че ву због брон -
хи ти са и ду го трај не ви со ке
тем пе ра ту ре. Трет ман на ко ји
сам та мо на и шла био је та кав
да имам по тре бу да јав но ка -
жем: не из мер но хва ла свим
ле ка ри ма и се стра ма, а по себ -
но др Би ља ни Пе шев ски Ја ко -
вље вић, др Ду шан ки Ми ло шев
Жи ло вић и др Мо ши Мар ко -
ви ћу. Та кву бри гу и по све ће -
ност сва ко ме од нас, упр кос
ве ли ком бро ју обо ле лих, још
ниг де ни сам до жи ве ла. Ни ле -
ка ри ни се стре ни су по ка зи ва -
ли зна ке умо ра, а њи хо ва ве -
дри на и про фе си о нал ност
олак ша ли су нам бол нич ке да -
не. Сва ка част це лом ти му!
Они су при мер на ко ји сва ки
ко лек тив тре ба да се угле да”,
сто ји у пи сму Ми ле не Жив ко -
вић, јед не од не ко ли ко на ших
су гра ђан ки и су гра ђа на ко ји су
нам се ја ви ли у про те клих ме -
сец и по да на са слич ним по -
хва ла ма упу ће ним на ра чун
Ин фек тив ног оде ље ња.

„Епи де ми ја” по хва ла упу ће -
них ко лек ти ву Ин фек тив ног
по кло пи ла се са епи де ми јом
гри па, те смо од лу чи ли да
оби ђе мо по ме ну то оде ље ње и
да се и са ми уве ри мо у то да
су те ле пе ре чи на ме сту, али и
да, пре све га, про ве ри мо да ли
се на је зда ви ру са кра јем про -
шле и по чет ком ове го ди не

КА КО ЈЕ ГРИП ДО ЧЕ КАН НА ИН ФЕК ТИВ НОМ

КАД ПА ЦИ ЈЕН ТИ ХВА ЛЕ БОЛ НИЧ КО ОДЕ ЉЕ ЊЕ

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Ша ке су, као и ли це, нај -
и зло же ни је не га тив ним
спољ ним ути ца ји ма, али и
по гле ди ма. Ко жа на том
де лу те ла је си ро ма шна
лој ним жле зда ма и при -
род ним ма сно ћа ма, та ко да
је по треб на по себ на не га и
за шти та ка ко би ша ке одр -
жа ле гип кост и здрав и леп
из глед.

Зи ми се си ту а ци ја по гор -
ша ва услед стал не из ло же но -
сти ни ским тем пе ра ту ра ма,
вла зи, ве тру, као и гре ја њу у
ста но ви ма. То пле ру ка ви це
су нео п ход не ка да из ла зи мо
на по ље ка ко би смо бар тај
пр ви удар хлад но ће убла жи -
ле. На шим ру ка ма не по го -
ду је ни стал на из ло же ност
ја ким хе ми ка ли ја ма, абра -
зи ви ма и агре сив ним сред -
стви ма за хи ги је ну. Хе ми ка -
ли је укла ња ју при род не ма -
сно ће с по вр ши не ко же, то
јест филм ко ји има за штит -
ну уло гу. Ру ке ће вам би ти
ве о ма за хвал не ако ко ри сти -
те за штит не ру ка ви це док

пе ре те су ђе или ри ба те ку -
па ти ло.

Че сто ква ше ње, по себ но
вру ћом во дом, не га тив но
ути че на ко жу ру ку, јер до -
ла зи до ис па ра ва ња во де с
по вр ши не ко же и са мим
тим до де хи дра та ци је. Та да
ру ке по ста ју хра па ве, ко жа
је осе тљи ви ја и че сто пу ца.
Исти ефе кат има ју и сред -
ства за пра ње, јер су углав -
ном ве о ма агре сив на. Ка ко
би се сви ови про бле ми ре -
ши ли, тре ба ре дов но ко ри -
сти ти кре му за ру ке. Би рај те
ону ко ја спре ча ва ису ши ва -
ње и ујед но до бро хи дри ра
ко жу. Нај бо љи ефе кат да ју
кре ме на пра вље не на ба зи
ши бу те ра, пче ли њег во ска,
ма сли но вог, аво ка до вог и
ко ко со вог уља, ало је ве ре,
хи ја лу рон ске ки се ли не и ви -
та ми на. Ма жи те ру ке че сто,
а по го то во (и оба ве зно) ка да
иде те на спа ва ње. Та да не
ште ди те на кре ми. Би ло би
до бро да ста ви те и тан ке па -
муч не ру ка ви це и да та ко
пре спа ва те.

Јед ном не дељ но на пра ви -
те пи линг од ма ло ме да,
круп не со ли и ко ко со вог
уља. Та ко ће те укло ни ти мр -
тве ће ли је ко же и учи ни ће те
је мек шом, а са стој ци кре ме
ће лак ше про дре ти у ко жу.
Па ра фин ско па ко ва ње ру ку
мо же те ура ди ти у ко зме тич -
ком са ло ну и та ко по мо ћи
ру ка ма да бу ду леп ше, здра -
ви је и мла ђе.

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

Ка ко не го ва ти ру ке зи ми

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сва ко од нас на и -
ла зи на раз ли чи те жи вот не
иза зо ве и пре ва зи ла зи их
оно ли ко успе шно ко ли ко му
то мо гућ но сти до зво ља ва ју.
Не по ме ра ње с ме ста окру же -
ног истим ку ли са ма, ко ји ма
са мо го ди шња до ба на крат ко
да ју дру га чи ји из глед, си гу -
ран је знак да је осо ба за ро -
бље на у соп стве ном жи вот -
ном бла ту. Оно из је да и тру је
свог за ро бље ни ка спо ља и из -
ну тра, у окру же њу не во ље, бо -
ле сти, без на ђа, не ма шти не...

По је ди ни, ка да им се и
по мог не да иза ђу из бла та,
ду го оста ју и да ље на истом
ме сту ко па ју ћи по ње му да
би из ву кли не што што је ту
оста ло, а не ка да је би ло зна -
чај но, во ље но, вред но... Но
та мо не мо гу ис ко па ти ни -
шта дру го до раз је да ју ћих
осе ћа ња бе са, гор чи не и
кри ви це. Дру ги жи во та ре у
свом бла ту, не по ме ра ју ћи
се пу но ка ко не би по то ну ли
ду бље. Оста ју ћи за у век сво -
је вољ но за гла вље ни, има ју
фе но ме на лан из го вор за све
што би тре ба ло да ура де,
али не мо гу јер ако се по ме -
ре пре ви ше – не ста ће у соп -
стве ном бла ту без тра га.
Ето, хте ли би они да уче, ра -
де, бу ду не што дру го, да
про ме не не што у свом жи -
во ту, али... Има ју са вр ше но,
по лич ној ме ри скро је но
скро ви ште у ко јем про во де

са те, да не и го ди не. Сто је у
смр дљи вом, уже глом и ле -
пљи вом бла ту ко је су на пра -
ви ли убе див ши и се бе и дру -
ге да је то све што им је од
жи во та да то. С вре ме ном
из гра де уве ре ња да им је то
бла то све што ће ика да има -
ти, да бо ље не мо гу и по ста -
ну по но сни на сво ју за гла -
вље ност, ко ри сте ћи је че сто
као сред ство ко јим ће из ма -
ни пу ли са ти дру ге да ура де
не што за њих, јер они са ми
то не мо гу. Увек ће се на ћи у
бли зи ни осо бе ко ја је исто
за гли бље на у свом жи во ту и
стал но ће се над ме та ти у то -
ме ко ме је те же, ко се ви ше
за гла вио и на ко ме се бо ље
ви де тра го ви ко је је бла то
на пра ви ло на гри за ју ћи им
те ло и ду шу. Ста ја ње у ме -
сту би тре ба ло да бу де ве о ма
по год но да се ви ди ко све и
на ко ји на чин про ла зи и ка -
кав траг оста вља у бла ту не -
чи јег жи во та. Али од си ли не
са мо са жа ље ва ња и уљуљ ки -
ва ња у лич ну не сре ћу про -
пу шта ју се при ли ке за из ла -
зак, за по мак, за про ме ну.
Кад не ви де сво јим очи ма,
ко је и не же ле да ви де ни -
шта дру го до соп стве не пат -
ње, мно ги с пра вом твр де да
ни ка да ни су ни има ли шан -
су да про ба ју дру га чи ји укус
жи во та.

Са мо отва ра ње ка по сто ја -
њу раз ли чи тих мо гућ но сти
по кре не сва ко га да за тре ну -
так па жњу са свог бла та усме -
ри на дру ге љу де. Та да се бу -
ди же ља за про ме ном. Вре ме
про ве де но у бла ту оста вља
ожиљ ке, не ка да те шко по -
пра вљи ве. Они ће увек би ти
ту, са мо се мо же про ме ни ти
на чин на ко ји гле да мо на
њих: као на по твр ду уве ре ња
да мо ра та ко, да су бол и пат -
ња све, или као на сим бол по -
бе де над не чим што смо ми -
сли ли да је жи вот.

Оста ти у свом жи во(тн о)м
бла ту или не, од лу ка је, као
и увек, са мо на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Жи во(тн о) бла то

од ра зи ла на број па ци је на та и
све у куп ну си ту а ци ју у том
огран ку Бол ни це.

Три по твр ђе на слу ча ја
Пре ма ре чи ма др Ду шан ке
Ми ло шев Жи ло вић, на чел ни -
це Ин фек тив ног оде ље ња, та -
мо се од пре ме сец да на за и ста
бе ле жи по раст бро ја па ци је на -
та ко ји до ла зе ма хом због ви -
со ке тем пе ра ту ре и ре спи ра -
тор них те го ба.

– Код тро је па ци јен та ко ји
су би ли у то ли ко ло шем ста њу
да су мо ра ли да бу ду при кљу -
че ни на ре спи ра тор, ра ди ли
смо узор ко ва ње и до ка за ли
смо при су ство ви ру са гри па
АХ3. На оде ље њу има мо три -
де сет кре ве та и от кад је на и -
шао овај епи де миј ски та лас,
они су кон стант но по пу ње ни.
У по след њих де се так да на ма -
ло се сма њио при ти сак, али
оче ку је мо да ће са да, с по чет -
ком дру гог по лу го ди шта, опет
кре ну ти. Но пе ри од од де цем -
бра до апри ла је на овој ге о -
граф ској ши ри ни по го дан за
на ста нак и ши ре ње ре спи ра -
тор них бо ле сти и гри па. Упра -
во ком пли ка ци је тих обо ље ња
тре нут но до во де нај ве ћи број
па ци је на та на на ше оде ље ње –

је кључ на ствар оп шта кон ди -
ци ја ор га ни зма у тре нут ку кад
до ђе у кон такт с ви ру сом.

– Ако смо има ли грип про -
шле го ди не, ипак ће та да ство -
ре на ан ти те ла ко ли ко-то ли ко
до при не ти да кли нич ка сли ка
ове го ди не бу де бла жа. Од ко -
ри сти је и вак ци на. Она нас не
шти ти 100 по сто, али у слу ча ју
обо ле ва ња ства ра бла жу кли -
нич ку сли ку. Онај ко је у сна зи

САН О НО ВИМ КРЕ ВЕ ТИ МА

Ка да је реч о опре мље но сти оде ље ња, др Ду шан ка Ми ло -

шев Жи ло вић ка же да би си ту а ци ја мо гла би ти и бо ља, али

да ни је кри тич на.

– За хва љу ју ћи спон зо ри ма, пре две го ди не смо окре чи ли

про сто ри је. Кре ве ти су до тра ја ли, па би би ло ле по да има мо

дру ге. По че ло је за на вља ње по Бол ни ци, те се на дам да ће

у сле де ћој ета пи би ти и не чег за нас. Ми на оде ље њу и са ми

одва ја мо део пла те ка ко би смо ску пи ли но вац и ку пи ли по -

не ку ствар ко ја не до ста је. Не жа ли мо се, има де ло ва Бол ни -

це где је ста ње да ле ко ур гент ни је – ре кла је на чел ни ца.

ТЕ ЛЕ ВИ ЗОР НА ПО КЛОН

О то ме ко ли ко па ци јен ти це не „трет ман” ко ји има ју на оде -

ље њу, све до чи и чи ње ни ца да су не ки од њих, по за вр шет -

ку ле че ња, по кло ни ли Ин фек тив ном ком пју тер ску опре му

или пак нов кре вет.

Је дан па ци јент је чак по на пу шта њу бол нич ке со бе, у знак

за хвал но сти, оде ље њу оста вио свој пла зма те ле ви зор на дар.

плу ћа, ко је мо гу би ти то ли ко
те шке да плу ћа у том тре нут ку
пот пу но пре ста ју да оба вља ју
сво ју функ ци ју и па ци јент се
мо ра при кљу чи ти на ре спи ра -
тор – за кљу чи ла је др Ду шан ка
Ми ло шев Жи ло вић.

До бро пре ле жа ти
Она је до да ла и то да су у ра ном
пе ри о ду опо рав ка од гри па

че сте до дат не ин фек ци је бак -
те ри ја ма на ме сти ма где су
оште ће ни слу зни ца или ре -
спи ра тор ни пу те ви.

Сто га се на кон гри па ја вља -
ју упа ле си ну са, уши ју, брон -
хи ти си и бак те риј ске пне у мо -
ни је. Из тог раз ло га је по жељ -
но да па ци јен ти по себ но во де
ра чу на о се би још две не де ље
на кон оздра вље ња. Та да је по -
треб но узи ма ти што ви ше
теч но сти и ви та ми на, не из -
ла га ти се фи зич ким на по ри -
ма ни ти екс трем ним вре мен -
ским усло ви ма и из бе га ва ти
по се те и бо ра вак у ве ли кој гу -
жви ме ђу по тен ци јал ним
кли цо но ша ма.

На Ин фек тив ном оде ље њу
ра ди шест ле ка ра и 19 се ста ра,
ко ли ко је и пред ви ђе но си сте -
ма ти за ци јом. На чел ни ца ка же
да би би ло по жељ но да је ка -
дар број ни ји, јер је у вре ме
епи де миј ских та ла са ње ном
ти му за и ста те шко да се мак -
си мал но по све ти огром ном
бро ју па ци је на та. Ина че, на
Ин фек тив ном по сто је при јем -
на ам бу лан та за па ци јен те с
хит ним ста њи ма и бол нич ким

ис та кла је др Ду шан ка Ми ло -
шев Жи ло вић.

Нај те же је ста ри ји ма
На чел ни ца је уо чи ла и да се ове
го ди не ком пли ка ци је гри па ја -
вља ју углав ном код па ци је на та
ста ри је ге не ра ци је, за раз ли ку
од пан де ми је из 2009. го ди не,
ка да су кроз Ин фек тив но оде -
ље ње про ла зи ле мла ђе осо бе.

– Сад смо очи глед но сте кли
бо љи иму ни тет, па обо ле ва ју
ста ри ји од 65 го ди на, код ко јих
уз грип и ком пли ка ци ја услед
гри па до ла зи до по гор ша ња
прет ход но по сто је ћих хро нич -
них бо ле сти – ин тер ни стич ких
или не у ро ло шких. Ка да те па ци -
јен те из ле чи мо од акут не ин -
фек ци је, у да љем то ку ле че ња
мо гу се по гор ша ти дру ге, већ по -
сто је ће бо ле сти, па грип, на жа -
лост, по не кад по ста је оки дач за
смрт ни ис ход. Упра во због то га
је при ме ће на по ве ћа на смрт -
ност ме ђу ста ри јим осо ба ма око
Но ве го ди не – ре кла је док тор ка.

и ко ни је иму но ком про ми то -
ван ни на ко ји на чин, до бро се
хра ни и во ди ра чу на о уред ном
жи во ту, има ве ће шан се да
грип пре ле жи уз лак ше симп -
то ме. Ако је у тре нут ку кад ор -
га ни зам до ђе у кон такт с ви ру -
сом иму ни тет на ру шен, он да
до ла зи до ком пли ка ци ја: нај -
че шће су то ви ру сне упа ле

ГРИП У ОПА ДА ЊУ

У пан че вач ком За во ду за

јав но здра вље ка жу да је

си ту а ци ја с гри пом тре нут но

до бра, те да је он у опа да њу.

Сен ти нел над зор за про -

шлу не де љу по ка зу је да је

дво стру ко ма ње но во о бо -

ле лих, а ова вр ста над зо -

ра вр ши ће се и на ред них

осам на ест сед ми ца. Оста -

је на да да се не ће об и сти -

ни ти пред ви ђа ња да би

грип мо гао по но во узе ти

ма ха по по врат ку де це у

школ ске клу пе.

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Ако ни кад ни сте про ба ли
ка ри, не мој те че ка ти ви ше
ни ми нут. То је фан та сти -
чан за чин у пра ху код ко га
пре о вла да ва ми рис. А ако
вам се ми рис до па да, до па -
шће вам се и укус. На кон
то га ће те га ста вља ти сву где
и увек ће вам
опле ме ни ти је -
ло. Ка ри је по ре -
клом из Ин ди је,
а Бри тан ци су га
уса вр ши ли то -
ком ко ло ни јал -
не вла да ви не и
пре не ли остат ку
све та. Реч је о
ме ша ви ни ко ја
по сто ји у пре ко
200 ва ри ја ци ја.
Глав ни са сто јак
је кур ку ма – там но жу ти
прах, а ту су и кар да мон, ку -
мин, коријандaр, па при ка
или чи ли па при ка, ким, му -

скат ни ора шчић, ка ран фи -
лић, ци мет, ђум бир, би бер,
бе ли лук, анис… Ка ри мо же
да бу де бла жи или из ра зи то
љут. У Ин ди ји га до ма ћи це
спре ма ју по себ но, а код нас
се ку пу је го тов. Код нас мо -
же те ку пи ти углав ном бла же

ме ша ви не, а оне од лич но
иду као до да так ве ли ком
бро ју со со ва, пре ли ва, ме са и
по вр ћа.

Иде ја за ово је ло по ти че од јед ног ри ба ра с ло кал не пи ја це.

Са стој ци: 100 г фи ле та ри бе лист, jeдна ка фе на ка ши ка ка ри ја у

пра ху, со и би бер, по ла су пе не ка ши ке ма сли но вог уља.

При пре ма: Ри бу бла го по со ли те и по би бе ри те. Ува љај те је у ка ри с

обе стра не. У ва тро стал ну по су ду ста ви те па пир за пе че ње, па на

ње га ри бу. Пре лиј те ри бу уљем. Пе ци те око 20 ми ну та у рер ни за -

гре ја ној на 220 сте пе ни. До дај те не ки при лог од по вр ћа и упот пу ни -

те овај фан та сти чан и брз ру чак.

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

Ри ба лист у ка ри ју
На пи та ње шта до при но си

то ме да не ко грип пре ле жи
код ку ће, док се код не ких бо -
лест ис ком пли ку је до те ме ре
да мо ра ју би ти сме ште ни у
бол ни цу, др Ду шан ка Ми ло -
шев Жи ло вић је об ја сни ла да

упу ти ма, ко ја ра ди 24 са та, и
спе ци ја ли стич ко-ин фек то ло -
шка ам бу лан та, где се пре
под не и по под не оба вља ју
кон сул та тив ни и кон трол ни
ин фек то ло шки пре гле ди. Уз
то, по сто је и две суп спе ци ја -
ли стич ке ам бу лан те: хе па то -
ло шка и ам бу лан та за не ја сна
фе брил на ста ња.

Ов де су обо ле ли у си гур ним ру ка ма



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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

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

• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗЕ СТОЛИЦЕ (НА КРВ У СТОЛИЦИ)

Цена: 400 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗЕ СТОЛИЦЕ 

(НА БАКТЕРИЈУ HELICOBACTER PYLORI)

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4

• АНАЛИЗА ХОЛЕСТЕРОЛА

• ТРИГЛИЦЕРИДИ

• HDL

• LDL

Цена пакета: 500 динара

ПАКЕТ 5

• ЕНЗИМИ ЈЕТРЕ

• АSТ • АLТ
Цена за сваки ензим: 90 динара

Петак, 20. јануар 2017.

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

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 

СТАЛНА АКЦИЈА

ПАКЕТИ У ЈАНУАРУ

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

САМО СУБОТОМ



Од 5.000 возила, колико их је
прегледано крајем прошле го-
дине у акцији Ауто-мото саве-
за Србије „Исправно возило –
безбедно возило”, кварови су
откривени код 37 одсто, што
значи да је свако треће возило
било неисправно – објавио је
АМСС.

Од тог броја на чак 34 одсто
прегледаних аутомобила при-
мећени су проблеми с кочница-
ма. Дванаест одсто возача је
учествовало у саобраћају иако
је у центрима за техничке пре-
гледе у којима је проверавана
исправност њихових возила
утврђено да на 12 одсто аутомо-
била нису исправни системи за
управљање, а код 31 одсто вози-
ла није била потпуно исправна
светлосна сигнализација.

За бесплатну проверу тех-
ничке исправности поново су
највише били заинтересовани

власници старијих возила ко-
ји су претпостављали да на
њима постоји неки квар.

Ауто-мото савез Србије, ко-
ји већ годинама организује

сличне акције заједно са
Управом саобраћајне полици-
је МУП-а Србије и Асоцијаци-
јом центара за техничке пре-
гледе, понудио је заинтересо-

ваним возачима и у јуну про-
шле године да бесплатно пре-
гледају своје аутомобиле.

Број оних који су се јавили
за ту летњу контролу такође је
износио око 5.000. По завр-
шетку акције утврђено је да је
39 одсто учесника возило не-
исправне аутомобиле и да се
највећи број кварова (37 од-
сто), као и током новембарске
акције, односио на неисправ-
не кочионе системе.

АМСС организује акцију
„Исправно возило – безбедно
возило” двадесет седам годи-
на, пред почетак летње и зим-
ске сезоне, како би што више
возача могло да бесплатно
провери исправност возила.
Учешћем све већег броја воза-
ча повећава се број технички
исправних возила и безбед-
ност учесника у саобраћају.

М. Г.

У сва ком ме сту на пла не ти,
па и у на шем гра ду, има
оних ко ји ве ли ке пра зни ке,
по пут Но ве го ди не и Бо жи ћа,
из не ког раз ло га не мо гу про -
ве сти у кру гу по ро ди це. Но
то не мо ра оба ве зно би ти ту -
жна вест.

До бар при мер за то ка ко
ле по и све ча но мо же би ти
сву да где има љу ба ви, да ли
су ко ри сни ци Ге рон то ло -
шког цен тра у Пан че ву, као и
за по сле ни у тој уста но ви. Та -
мо су по след њи да ни ста ре
го ди не ис пра ће ни у ве о ма
ра до сној ат мос фе ри, а исто
рас по ло же ње про те гло се све
до да нас. На рав но, зна ју ћи
ка ква фи на дру жи на ста ну је
и ра ди у том до му, има мо
раз ло га да ве ру је мо да ће се
и чи та ва го ди на на ста ви ти у
истом ма ни ру.

Око Но ве го ди не про сто -
ри је Ге рон то ло шког су, на
ини ци ја ти ву ди рек то ра Ми -
ли са ва Пе ру но ви ћа, де ко ри -
са не бо га ти је и леп ше не го
ра ни јих го ди на, а упра ва је
при ре ди ла и див но из не на -

ђе ње свим ко ри сни ци ма: 30.
де цем бра по де ље ни су им
но во го ди шњи па ке ти ћи! На -
рав но, и ове го ди не је би ло
жур ке за до чек, а ат мос фе ра
је би ла то ли ко при јат на да се
и на спа ва ње ишло ка сни је
не го што је то ина че слу чај
код ова квих про сла ва. И за -
по сле ни су пр ви пут има ли
сво ју про сла ву, и то за јед но с
ко лек ти ви ма До ма сле пих и
„Спо мен ка”. Би ла је то ле па
при ли ка за раз ме ну ис ку ста -
ва у не фор мал ни јем рас по -
ло же њу и окру же њу, а сви
ко ји су та мо би ли, на да ју се
да ће ова кво дру же ње пре ра -
сти у тра ди ци ју.

За ни мљи вим де ша ва њи -
ма ко ја се у Ге рон то ло шком
ре а ли зу ју у окви ру рад но-
-оку па ци о не те ра пи је ни је
крај: већ се при пре ма про сла -
ва Све тог Са ве, ко ја ће би ти
при ре ђе на у са рад њи с До мом
сле пих, а на по мо лу је и ре а -
ли за ци ја још јед ног про јек та у
парт нер ству са удру же њем
„На по ла пу та”.

Д. К.

Петак, 20. јануар 2017.
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О овом предлогу 
расправља се 
у Скупштини

Затворске казне од пет
месеци до шест година

„Сва ко ко јав но одо бра ва ге но -
цид, зло чи не про тив чо ве чан -
ства и рат не зло чи не или их
не ги ра и ума њу је њи хо ву те -
жи ну, тре ба ло би да бу де ка -
жњен због то га”, пи ше у пред -
ло гу за ко на о до пу ни Кри вич -
ног за ко ни ка ко ји је под не ла
на ша су гра ђан ка Ма ри ни ка
Те пић, по сла ник Ли ге со ци -
јал де мо кра та у Скуп шти ни
Ср би је.

У ње ној ини ци ја ти ви се на -
гла ша ва да под удар до пу ње -
ног Кри вич ног за ко ни ка по -
себ но тре ба да до ђу они ко ји
не ги ра ју ге но цид, зло чи не
про тив чо ве чан ства и рат не
зло чи не санк ци о ни са не у би ло
ком од су до ва у Ср би ји, Ме ђу -
на род ном кри вич ном су ду,
Ме ђу на род ном су ду прав де и
Ха шком три бу на лу.

На во ди се и да пра во суд не
ин сти ту ци је тре ба да има ју
нул ту то ле ран ци ју за не ги ра -
ње рат них зло чи на и ге но ци да
ко ји су по чи ње ни због не чи је
ве ре, ра се, бо је ко же, на ци о -
нал но сти или ет нич ке при -
пад но сти. Они ма ко ји се о то

ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА МА РИ НИ КЕ ТЕ ПИЋ

КА ЖЊА ВА ТИ НЕ ГИ РА ЊЕ РАТ НИХ 
ЗЛО ЧИ НА И ГЕ НО ЦИ ДА

ХРОНИКА

оглу ше, тре ба ло би из ри ца ти
затворске ка зне у ра спо ну од
шест ме се ци до пет го ди на.

Ини ци ја ти ва Ма ри ни ке Те -
пић увр ште на је у скуп штин -
ску про це ду ру, што зна чи да
ће се на кон рас пра ве о том до -
ку мен ту из ја шња ва ти по сла -
ни ци у пар ла мен ту. Уко ли ко
га при хва те, по че ће да се при -
ме њу је од 1. ју на ове го ди не.

У обра зло же њу за ини ци ја -
ти ву ко ју је Те пи ће ва под не ла
Скуп шти ни пи ше да се са да, у
скла ду са од ред ба ма ва же ћег
кри вич ног за ко но дав ства, ни ко

не мо же ка зни ти за ума ње ње
по сле ди ца и не ги ра ње рат них
зло чи на и ге но ци да.

Ис ти че се и да је ње на ини -
ци ја ти ва у скла ду са Уни вер -
зал ном де кла ра ци јом о људ -
ским пра ви ма, Пак том о гра -
ђан ским и по ли тич ким сло бо -
да ма, Европ ском кон вен ци -
јом за за шти ту људ ских пра ва
и сло бо дама, до пу на ма Же -
нев ске кон вен ци је о за шти ти
жр та ва ме ђу на род них ору -
жа них су ко ба, Ста ту том Ме -
ђу на род ног кри вич ног су да
и Де кла ра ци јом Скуп шти не

Ср би је о осу ди зло чи на у Сре -
бре ни ци.

У по себ ном чла ну ини ци ја -
ти ве ко ју је Те пи ће ва под не ла
на гла ша ва се да би ка жњи во
тре ба ло да бу де и про га ња ње
по је ди на ца и ор га ни за ци ја ко -
ји се за ла жу за људ ска пра ва,
ши ре ње иде ја о су пер и ор но -
сти јед не ра се или на ци о нал -
но сти у од но су на не ку дру гу и
об ја вљи ва ње на ин тер не ту
тек сто ва, фо то гра фи ја и са др -
жа ја ко ји ма се не ко за ла же за
мр жњу и дис кри ми на ци ју.

М. Глигорић

ПРА ЗНИ ЦИ У ГЕ РОН ТО ЛО ШКОМ

Сва ки дан је раз лог 
за ра дост

Пан че вач ка по ли ци ја ухап -
си ла је пет осо ба ко је су сре -
ди ном де цем бра про шле го -
ди не и по чет ком ове го ди не
на ули ци на па да ле гра ђа не,
пре ти ле им и од у зи ма ле но -
вац и дру ге дра го це но сти.
Оне су при ве де не над ле -
жном ту жи ла штву уз кри -
вич ну при ја ву у ко јој се сум -
њи че за раз бој ни штва.

По ли циј ска упра ва Пан че -
во са оп шти ла је и да су на -
кон бр зе и ефи ка сне ак ци је
по ли цај ци у Опо ву ухап си ли
два му шкар ца због кра ђе јед -
ног во зи ла у том ме сту.

Про тив њих је под не та
кри вич на при ја ва за то што,
ка ко пи ше у по ли циј ском са -
оп ште њу, по сто је осно ви сум -
ње да су из вр ши ли кри вич но
де ло нео вла шће но ко ри шће -
ње ту ђег во зи ла. На кон то га
по ли ци ја им од ре ди ла при -
твор по на ло гу над ле жног ту -
жи ла штва. То су А. Ш. (1976)
из око ли не Пан че ва и М. Ђ.
(1982) с под руч ја оп шти не
Се чањ. По ис те ку при тво ра
они су уз кри вич ну при ја ву
при ве де ни ту жи ла штву у
Пан че ву.

М. Г.

У НЕ ДАВ НИМ АК ЦИ ЈА МА ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

Ухап ше но се дам ло по ва

ЛОШИ РЕЗУЛТАТИ АКЦИЈЕ „ИСПРАВНО ВОЗИЛО – БЕЗБЕДНО ВОЗИЛО” 

Неисправан сваки трећи аутомобил

Син ди кат за по сле них по ли -
ци је упу тио је хи тан до пис
Вла ди Ср би је и МУП-у да се
до не се од лу ка о при је му у
стал ни рад ни од нос свр ше них
сту де на та Кри ми на ли стич ко-
по ли циј ске ака де ми је и пи то -
ма ца ко ји су за вр ши ли курс у
шко ли у Срем ској Ка ме ни ци.

Пре ма про це на ма ру ко вод -
ства тог син ди ка та, у Ср би ји не -
до ста је око 4.000 по ли ца ја ца.

„Због ми грант ске кри зе ве -
ли ки број по ли ца ја ца је ан га -
жо ван на спре ча ва њу иле гал -
ног пре ла ска ми гра на та у ци љу
за шти те без бед но сти гра ђа на
и гра ни ца Ре пу бли ке Ср би је.
Они се по зи ва ју на те за дат ке
из свих по ли циј ских упра ва
ши ром Ср би је, због че га у гра -
до ви ма оста је не до во љан број
по ли ца ја ца за за шти ту без бед -
но сти гра ђа на и њи хо ве имо -
ви не. Син ди кат за по сле них
по ли ци је због то га по зи ва

Вла ду и МУП, као и вла да ју ће
и опо зи ци о не по ли тич ке пар -
ти је, да схва те озбиљ ност си -
ту а ци је и да до при не су да се
до не се од лу ка о хит ном при је -
му но вих љу ди у по ли ци ју.
Уко ли ко се то не учи ни, већ за
го ди ну да на не ће има ти ко да
за ме ни ве ли ки број по ли ца ја -
ца ко ји су ан га жо ва ни до крај -
њих гра ни ца. Ру ко вод ство
Син ди ка та за по сле них по ли -
ци је упо зо ра ва да по ред већ

по сто је ће ми грант ске кри зе и
на го ве шта ја мно гих др жа ва да
се оче ку је по раст бро ја из бе -
гли ца пре ти опа сност од но вих
су ко ба у ре ги о ну. Због то га се
мо ра ус по ста ви ти је дин ство
свих по ли тич ких фак то ра у зе -
мљи око то га да је без бед ност
гра ђа на на пр вом ме сту”, пи -
ше из ме ђу оста лог у са оп ште -
њу овог син ди ка та.

Та ко ђе, ових да на је за вр шен
при јем на два на е сто ме сеч ни

курс у Цен тру за основ ну по ли -
циј ску обу ку у Срем ској Ка ме -
ни ци. При мље но је 460 за ин те -
ре со ва них из шест гра до ва у
Ср би ји (Бе о град, Ниш, Пан че -
во, За је чар, Пи рот и Зре ња нин).

Из на шег гра да је при мље но
са мо де сет при ја вље них, што
је ма ло ако се узму у об зир
упо зо ре ња над ле жних у пан -
че вач кој по ли ци ји да је на -
шем гра ду по треб но ви ше по -
ли ца ја ца не го што их има.

За ни мљи во је да су пре при -
је ма кан ди да ти би ли под врг -
ну ти оп штем ели ми на ци о ном
ле кар ском пре гле ду и те сту на
дро гу. По ред то га, они су би ли
оба ве зни да по ла жу ква ли фи -
ка ци о ни ис пит ко ји се са сто -
јао од про ве ре је зич ке кул ту ре
и пра во пи са, као и про ве ре
пси хо ло шког и ба зич но-мо то -
рич ног ста ту са. На кон то га су
мо ра ли да про ђу и ин тер вју.

М. Г.

УПО ЗО РЕ ЊЕ КО ЈЕ ЗА ВРЕ ЂУ ЈЕ ПА ЖЊУ

Пре ма ло по ли ца ја ца у Ср би ји?

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас на који
начин можемо помоћи су-
збијање криминала. „Панче-
вац” и издавачка кућа „Вул-
кан издаваштво” припремили
су по један примерак књиге
„Ефекат Мароко” Јусија
Адлер-Олсена за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговори-
ли на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:

„Очигледно треба мењати
политику и политичаре за
360 степени.” 060/6672...

„Поштењем у контрана-
пад. Поштење је најбоља по-
литика, најбољи начин да до-
принесемо да на свету буде
бар један неваљалац мање.
Па миц по миц, један по је-
дан...” 064/3456...

Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијих одговора на пита-
ње шта их највише занима у
биографијама познатих лич-
ности. Они ће освојити по је-
дан примерак књиге „Краљ
Милутин” Луке Мичете.

То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори сле-
дећих одговора:

„Увек ме је занимало на
који начин су решавали ве-
лике државничке проблеме,
да ли је то била мудрост или
нешто друго.” 062/8587...

„Највише ме занима њи-
хов рецепт за успех. Кад-тад
ћу открити и применити. А
онда ћете читати моју био-
графију. Живи били па виде-
ли!” 063/1012...

С добитницима ћемо кон-
тактирати наредних дана, ка-
ко бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Но-
ва наградна питања потражи-
те на страницама овог броја
„Панчевца”. Д. К.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Миц по миц



Но во се љан ска кул тур на по -
ну да не је ња ва ни ових зим -
ских и пра знич них да на.

Та ко је већ у че твр так, 12. ја -
ну а ра, у ма лој са ли До ма кул -
ту ре це ло ве чер њи кон церт одр -
жао ан самбл ра не му зи ке „We-
kant”. Вр сни му зи ча ри из во ди -
ли су сред њо ве ков не тра ди ци о -
нал не срп ске и ру мун ске пе сме,
углав ном ба ла де, као и ме ло ди -
је из опе ре „Кар ми на Бу ра на”. Кон церт но во се љан ског ор ке -

стра, је дин стве ног на овим
про сто ри ма, фи нан си ра ла је
ге не ра ци ја из тех нич ке шко ле
ме на џе ра и „гу руа” ан сам бла
Јо ни кеа То ђе ра ша.

Већ у не де љу, 15. ја ну а ра,
сед ми пут за ре дом при ре ђен
је и кон церт деч јег и омла дин -

ског хо ра и ор ке стра „Ду га”,
ко ји чи не мла ди из ју жног Ба -
на та, тач ни је из Вр шца, Уљ ме,
Вла ди ми ров ца и, на рав но, Но -
вог Се ла. Они су та ко ђе из во -
ди ли ком пози ци је на срп ском,
ру мун ском, али и на ви ше
свет ских је зи ка, и то под ди -
ри гент ском па ли цом Ел ви ре

Ла лић Ра до ва нов и буд ним
оком струч них са рад ни ка
Алек сан дра Ла ли ћа и Па вла
Ра до ва но ва.

По ред то га, на сту пи ло је
три де се так чла но ва вр шач ког
хо ра „Рас пе ва ни про фе со ри”,
ко ји се у сло бод но вре ме ба ве
пе ва њем. Из ве ли су пет ком -
по зи ци ја из свет ске ба шти не,
а по след њу на сва хи ли ју. На -
по слет ку су сви за јед но за пе -
ва ли, на ра дост пре пу не са ле
До ма кул ту ре.

Овим је за о кру жен ци клус
но во го ди шњих про гра ма, а
Но во се ља ни свих уз ра ста и
жи вот не до би по но во су има -
ли при ли ку да ужи ва ју у нај -
ра зно вр сни јим са др жа ји ма.

Ба нат ски Бре сто вац: По на -
ло гу Ме сне за јед ни це, рад -
ни ци ЈКП-а „Ком брест” уско -
ро ће за по че ти ра до ве на по -
прав ци деч јих игра ли шта.
На кон рас пу ста стар то ва ла је
шко ла ру ко ме та и од бој ке у
фи скул тур ној са ли ОШ „Ол га
Пе тров”. Та уста но ва ће од
нов ца за ра ђе ног при ку пља -
њем ре ци кла жног ма те ри ја -
ла фи нан си ра ти пре воз де це
на спорт ска до га ђа је.

Ба нат ско Но во Се ло: Ин стру -
мен тал ни са став „Wekant” је у
че твр так, 12. ја ну а ра, у До му
кул ту ре одр жао це ло ве чер њи
кон церт сред њо ве ков них ме -
ло ди ја. На истом ме сту је у
не де љу, 15. ја ну а ра, на сту пио
хор и ор ке стар под на зи вом
„Ду га”, са чи њен од де це из
це лог ју жног Ба на та, а
гостoвао је и са став „Рас пе ва -
ни про фе со ри” из Вр шца.

До ло во: За вр ше не су три би -
не на но вом спорт ском цен -
тру, као и део огра де; на ста -
вак ра до ва оче ку је се у до -
глед но вре ме, а по сто ји мо -
гућ ност да бу де из ра ђен про -
је кат за по ста вља ње ра све те
на том ком плек су. У при пре -
ми је све то сав ска ака де ми ја,
ко ја ће ове го ди не би ти одр -
жа на у ве ли кој са ли До ма
кул ту ре.

Гло гоњ: Ху мо ри стич ка пред -
ста ва по тек сту спи са те ља
Или је Бе тин ског, под на зи вом

„Кон кур си ја да у Ки ки ри ги -
ји”, би ће из ве де на у не де љу,
22. ја ну а ра, од 19 са ти, у До -
му кул ту ре. Та уста но ва при -

пре ма обе ле жа ва ње сла ве
Све ти Са ва.

Ива но во: Ме сна за јед ни ца за -
вр ша ва до ку мен та ци ју за из -
град њу пар кин га ис пред ста -
ди о на и цр кве. Основ на шко ла
је за по че ла при пре ме за
школ ску сла ву Све ти Са ва и
тра ди ци о нал ну ма ни фе ста -
ци ју „Дан ма тер њих је зи ка”.

Ја бу ка: У скло пу ин клу зив ног
про јек та под на зи вом „Играј -
мо за јед но”, у ор га ни за ци ји
клу ба „Спорт ско ср це”, при -
ре ђе не су „Игре без гра ни ца”
у су бо ту, 14. ја ну а ра, у ло кал -
ној спорт ској ха ли. Про јек ци -
ја фил ма под на зи вом „Santa
Maria della Salute” би ће одр -
жа на у по не де љак, 23. ја ну а -
ра, од 18 и 20 са ти, у ве ли кој
са ли До ма кул ту ре.

Ка ча ре во: На кон што је про -
те клих да на био сла би ји про -
ток во де у мре жи, ЈКП „Во -
до вод и ка на ли за ци ја” оспо -
со био је пум пу на Ка ра у ли,
па је са да при ти сак нор ма -
ли зо ван.

Омо љи ца: Скуп шти на Ме сне
за јед ни це одр жа ће на ред не
не де ље сед ни цу на ко јој ће
усво ји ти фи нан сиј ски план
за те ку ћу го ди ну. Чла ни це
удру же ња же на „Омољ чан -
ке” за по че ле су оку пља ња у
До му кул ту ре. Због ве о ма
ни ских тем пе ра ту ра, у ам бу -
лан ти и спорт ском цен тру су
по пу ца ле по је ди не це ви, на
чи јим по прав ка ма се ин тен -
зив но ра ди.

Стар че во: Ме сна за јед ни ца је
усво ји ла фи нан сиј ски план
за те ку ћу го ди ну. Дру штво
пче ла ра је у сре ду, 18. ја ну а -
ра, у све ча ној са ли Ме сне за -
јед ни це при ре ди ло пре да ва -
ње Сло бо да на До ла ше ви ћа
на те му „Пче лар ство на Но -
вом Зе лан ду”.

Петак, 20. јануар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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У  ТОКУ ПРИ КЉУ ЧЕ ЊЕ СЕ ВЕР НИХ СЕ ЛА НА ГРАД СКИ ВО ДОВОД

ОВЕ ГО ДИ НЕ ЧЕ ТИ РИ 
ОД ПЕТ МЕ СТА У СИ СТЕ МУ

Месне актуелности 

ВР СНИ МУ ЗИЧ КИ ПРО ГРА МИ У НО ВОМ СЕ ЛУ

Пе ва ло се на срп ском, ру мун ском и на сва хи ли ју

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Очекујемо да Јабучани и Глогоњци налето
добију квалитетну пијаћу воду.

Александар Радуловић,
директор ЈКП „Водовод и канализација”

Па у за на ра до ви ма 
у Ја бу ци и Гло го њу
због мра за

Оста је још Но во Се ло

На кон До ло ва и Ка ча ре ва то -
ком ове го ди не тре ба ло би да
још два од три пре о ста ла се ла
до би ју град ску во ду.

То у пре во ду зна чи да ће је -
ди но ме сто са соп стве ним си -
сте мом оста ти Но во Се ло.

Сеп тем бар по след њи рок
Пре око два ме се ца у Ја бу ци и
Гло го њу су за по че ти ра до ви
ко ји об у хва та ју из град њу во -
до во да у ду жи ни од осам на ест
ки ло ме та ра – од рас кр сни це
код „Ал мек са” на пу ту ка по -
ме ну тим на се ље ним ме сти ма.
Па ра лел но с тим, у окви ру
истог по сла, би ће на пра вље на
и два ре зер во а ра са исто то ли -
ко пумп них ста ни ца. Ову ин -
ве сти ци ју, у вред но сти од не -
што пре ко ми ли он и пе де сет
хи ља да евра, до би је них од
кре ди та не мач ке бан ке за раз -
вој КfW, спро во ди фир ма из
Ужи ца под на зи вом „Је дин -
ство”, ко ја је има ла нај по вољ -
ни ју по ну ду на јав ној на бав ци.

Пре ма ре чи ма ди рек то ра
ЈКП-а „Во до вод и ка на ли за ци -
ја” Алек сан дра Ра ду ло ви ћа,
ра до ви су већ при лич но од ма -
кли, а мо мен тал но је па у за
због мра за и вр ло ни ских тем -
пе ра ту ра.

– До сад је це во вод по ста -
вљен го то во до ула за у Ја бу ку,
као и у до бром де лу тра се пре -
ма Гло го њу. За по че та је и из -
ра да пумп них ста ни ца. Има мо
до вољ но уве ра ва ња од из во ђа -
ча да ће ра до ви би ти оба вље ни
оче ки ва ном ди на ми ком и у
за цр та ном ро ку, што зна чи у

во де ско чио са 2,2 на три ба ра.
Ма ло по те шко ћа би ло је и
због то га што је Ка ча ре во на
не што ви шој над мор ској ви си -
ни. По ред то га, на по ме ну тој
ста ни ци тре нут но ин ста ли ра -
мо и нео п ход ну опре му и ау -
то ма ти ку, па ра ди мо на фи ној
ре гу ла ци ји – на вео је пр ви чо -
век ЈКП-а „Во до вод и ка на ли -
за ци ја”.

Што се гра ђа на Ка ча ре ва
ти че, за њих још јед но оба ве -
ште ње – ква ро ве на во до вод -
ној мре жи мо гу при ја ви ти
по ме ну том град ском пред у -
зе ћу на те ле фон 377-452 или
на број 603-003 у ЈКП-у Ка -
ча ре во, ко ји ће сва ку ин фор -
ма ци ју про сле ди ти над ле -
жни ма.

во де, у том по гле ду ма лих
про бле ма би ло је у Ка ча ре ву.
Та мо је по чет ком ове го ди не
услу гу во до снаб де ва ња гра ђа -
на од ло кал ног ко му нал ног
пред у зе ћа пре у зео ЈКП „Во до -
вод и ка на ли за ци ја”. То зна чи
да је но ви си стем још увек у
по ступ ку ухо да ва ња, што ће
нај ве ро ват ни је по тра ја ти још
не ко вре ме.

Ка ча рев ци су до сад има ли
при мед бе на не што сла би ји
при ти сак у во до вод ној мре жи.
Ипак, овај не до ста так от кло -
њен је у сре ду, 18. ја ну а ра, ка -
да је за вр ше но оспо со бља ва ње
пум пе на Ка ра у ли, то јест на
пу ту пре ма Ка ча ре ву.

– Истог мо мен та ста ње је
нор ма ли зо ва но, па је при ти сак

ИН КЛУ ЗИВ НИ ПРО ЈЕ КАТ У ЈА БУ ЦИ

Играј мо за јед но без гра ни ца
У скло пу из град ње ин клу зив -
ног дру штва и уна пре ђе ња
пра ва осо ба са ин ва ли ди те том,
аме рич ка фон да ци ја USAID
фи нан си ра про је кат под на зи -
вом „Играј мо за јед но”, ко ји се
од ви ја већ не ко вре ме, а но си -
лац је ор га ни за ци ја Спе ци јал -
на олим пи ја да Ср би је. У ту
при чу је укљу че на и Ја бу ка
пре ко клу ба „Спорт ско ср це”,
ко ји ма хом чи не мла де осо бе
са ин те лек ту ал ним по те шко -
ћа ма из до ма „Ср це у Ја бу ци”.

По дво је омла ди на ца из по -
ме ну те уста но ве и ре дов не по -
пу ла ци је осми шља ва ју раз не
ак тив но сти, па су већ одр жа ни
ин клу зив на пред ста ва, не ко ли -
ко се ми на ра и три ко шар ка шка

су сре та, а у су бо ту, 14. ја ну а ра,
у ло кал ној спорт ској ха ли
при ре ђен је увек атрак ти ван
са др жај под на зи вом „Игре

без гра ни ца”. У нео бич ним и
за бав ним ди сци пли на ма, по -
ред осо ба са ин те лек ту ал ном
оме те но шћу, уче ство ва ли су и

чла но ви му шког и жен ског ру -
ко мет ног клу ба, као и глум ци-
ама те ри из по зо ри штан ца „Ма -
ли принц”. Пе де се так мла дих,
уз ра ста од пет на ест до два де сет
пет го ди на, рас по ре ђе них у ме -
шо ви те еки пе, над ме та ло се у
по ли гон ским и шта фет ним
игра ма, као што су сла га ње
сла га ли ца, оба ра ње чу ње ва,
над вла че ње ко ноп ца...

Пред сед ник клу ба „Спорт -
ско ср це” Ма ри јан Јо ва нов ски
ис та као је да је овим про јек -
том на пра вљен ве ли ки по мак
у дру же њу де це до ма „Ср це у
Ја бу ци” и оне из ре дов не по -
пу ла ци је, а у пла ну су и но ви
про гра ми, по пут ру ко мет них
и ко шар ка шких да на.

Уме сто да по пут мно гих вр -
шња ка ужи ва у нај бе збри -
жни јем де лу де тињ ства, че -
тво ро го ди шња де вој чи ца из
Ива но ва Са ња Је ли си је вић
при ну ђе на је да се бо ри за жи -
вот. Обо ле ла је од зло ћуд ног
ра ка плу ћа, због че га јој је не -
дав но од стра ње но јед но плућ -
но кри ло. Досaд је при ми ла
три хе мо те ра пи је и тре нут но
је код ку ће, али ће уско ро по -
но во на кли нич ко ле че ње.

Мно ги љу ди до бре во ље
већ су се ан га жо ва ли ка ко
би по мо гли да ма ла Са ња
до би је при ли ку за леп ше
од ра ста ње. Та ко су уче ни ци

ОШ „Мо ша Пи ја де” пре из -
ве сног вре ме на у До му кул -
ту ре ор га ни зо ва ли при ред -
бу са чи ње ну од на сту па хо -
ра, драм ских та ча ка и ре -
ци то ва ња на не мач ком, ма -
ђар ском и бу гар ском је зи -
ку. Сви при сут ни су за ула -
зни цу из дво ји ли нај ма ње
по сто ди на ра; про да ва ни су
и ђач ки ра до ви, а сав при -
ход је упо тре бљен за Са њи -
но ле че ње.

Ак ци ја се на ста вља, па сва ко
ко же ли фи нан сиј ски да по -
мог не, мо же упла ти ти при лог
на ра чун 160-5800100938892-
40 (Ми лан Је ли си је вић).

ХУ МА НИ ИВА НОВ ЧА НИ

За ле че ње ма ле Са ње

СЕЛО

пр вој по ло ви ни ле та. Пред сто -
ји и опре ма ње пумп них ста ни -
ца ма шин ском опре мом и
елек тро о пре мом по свој при -
ли ци до ју на или ју ла, ка да
ови си сте ми де фи ни тив но
тре ба да бу ду при кљу че ни на
град ски во до вод. На кон за вр -
шет ка ра до ва си стем мо ра до -
бро да се ис пе ре, а та чан да -
тум пу шта ња у функ ци ју би ће
по знат у за ви сно сти од тех -
нич ког при је ма и са ни тар них
усло ва, али је га ран то ва но да
ће Ја бу ча ни и Гло гоњ ци има ти
град ску во ду до 1. сеп тем бра –
на ја вио је Ра ду ло вић. 

Ка ча рев ци до би ли при ти сак
Ка да је реч о пре о ста лим се ли -
ма, док До лов ци ужи ва ју у бла -
го де ти ма ко ри шће ња град ске

Наставак радова чим мало попусти...



Му зи ка
Пе так, 20. ја ну ар, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: пан че вач ка про мо ци ја де би-ал бу ма „По се сив но-оспул -
сив ни хо спул” бен да „Буч Ке си ди”, уз по др шку бен до ва
„Ви зељ”, „Мла ди Џек” и ППТ.

Су бо та, 21. ја ну ар, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: „Punk Rock Night”. На сту па ју бен до ви „Dog House”, „По -
сно пра се” и „Techicolor Lies”.

Уто рак, 24. ја ну ар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт ка мер ног ор ке стра „Ка ме ра та”. На про гра му ће би ти де -
ла Пе тра Иљи ча Чај ков ског и Едвар да Гри га.

Уто рак, 24. ја ну ар, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан -
дур”: со ли стич ки кон церт ви о ли нист ки ње Ива не Ива нић,
уче ни це че твр тог раз ре да сред ње му зич ке шко ле, у кла си
проф. Са не ле Бла го је вић. Она ће на сту пи ти уз кла вир ску
прат њу Не ве не Ра чић, а на про гра му ће би ти ком по зи ци је
Н. Па га ни ни ја, В. А. Мо цар та, А. Ха ча тур ја на и М. Де Фа ље.

Из ло жбе
По не де љак, 23. ја ну ар, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра:
отва ра ње из ло жбе фо то гра фи ја „Хи лан дар ко ји во лим” Рај -
ка Р. Ка ри ши ћа.

Пред ста ве
По не де љак, 23. ја ну ар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра:
по зо ри шна пред ста ва „Го зба”, ра ђе на пре ма драм ском тек -
сту Фи ли па Ву јо ше ви ћа, у про дук ци ји „Зве зда ра те а тра”. Ре -
жи ја: Вељ ко Ми ћу но вић, игра ју: Не бој ша Ду га лић, На та ша
Нин ко вић, Сла вен До шло, Иси до ра Си ми јо но вић, Ол га Ода -
но вић и Та ма ра Кр цу но вић.

Те мат ски про грам
Уто рак, 24. ја ну ар, 21 сат, фо а је Кул тур ног цен тра: ве че сал -
се, под на зи вом „Salsa Cubana” Пан че во.

Про грам за де цу
Пе так, 20. ја ну ар, 11 са ти, Деч ји кул тур ни цен тар (ПУ „Деч -
ја ра дост”, Жар ка Зре ња ни на 25, Пан че во): отва ра ње из ло -
жбе ра до ва ко ји су на ста ли на ли ков ним ра ди о ни ца ма у
окви ру про јек та „Ли ков ни трг 2016”, ко ји је ор га ни зо ва ло
Удру же ње ли ков них умет ни ка „Све ти о ник”.

Сре да, 25. ја ну ар, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: ху -
ма ни тар ни кон церт на ко ме ће на сту пи ти деч ји хор „Во кал
кидс” и чла но ви пле сне шко ле „Бе о денс”.

КУЛТУРА
Петак, 20. јануар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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МИ ЛОШ НИ КО ЛИЋ, ДРА МА ТУРГ

Три и по пре ми је ре
Про шла го ди на је пре ма ме -
ни, од но сно пре ма мо јој ко -
ме ди ји „Ко ва чи”, би ла на -
кло ње на. До не ла ми је три и
по пре ми је ре, на три је зи ка:
пр во, апри ла, у Но во сад ском
по зо ри шту (Ujvideki szin-
haz), у пре во ду на ма ђар ски
је зик Ро бер та Ле нар да, за -
тим кра јем ма ја у Ру му ни ји,
у по зо ри шту „Ари јел” из гра -
да Рм ни ку Влча (Ramnicu
Valcea), у пре во ду Ве ро ни ке
Ла зар јан, под на сло вом „Из -
ме ђу че ки ћа и на ков ња”
(„Intre ciocan si nicovala”), па
по чет ком ок то бра у Ати ни, у
по зо ри шту „Аге лон ви ма”, у
пре во ду Хри сто са Гу ви са и у
ре жи ји Ау гу сти но са Ре мон -
до са. Ту пред ста ву, у ко јој
игра ју ве о ма мла ди глум ци,
по чет ком ове го ди не на гра -
дио је Уне ско. У ме ђу вре ме -
ну, по зо ри ште из Ко рин та
тра жи ло је одо бре ње да по -
сле де сет го ди на об но ви
пред ста ву. То је укуп но не -
што као три и по пре ми је ре.

Но во сад ско по зо ри ште је
на пра ви ло нај бо љу пред ста ву
„Ко ва ча” на на шим сце на ма
за че тврт ве ка, ко ли ко се тај
ко мад игра, што ни је ни чу -
до, јер ју је ре жи рао Љу бо -
слав Ма је ра и у њој игра ју не -
ве ро ват ни глум ци, ко је пред -
во ди Арон Ба лаж, до бит ник
три ју Сте ри ји них на гра да за
глу му. Ру мун ска пред ста ва је
још бо ља, што та ко ђе ни је чуд -
но, јер ју је ре жи рао ве ли ки

ру мун ски ре ди тељ и глу мац
Хо ра ци ју Ма ла је ле, сце но -
гра фи ју је ра ди ла Ма ри ја
Ми ју и у њој игра ју та ко ђе
ве ли ки глум ци, на че лу с
Ма јом Мор ген штерн, до бит -
ни цом Европ ске филм ске
на гра де за глу му. Гле да ли сте
је у фил му „Стра да ње Ису со -
во” с Мо ни ком Бе лу чи и Ме -
лом Гиб со ном.

„Ко ва че” је Ма је ра ра дио
два де сет го ди на ра ни је у

Сло вач кој, у по зо ри шту из
Зво ле на, а Ма ла је ле ше сна -
ест го ди на ра ни је у ве ли ком
по зо ри шту „Но та ра” из Бу ку -
ре шта. За и ста ме је му чи ло,
а и сад ме му чи, шта је то
што су ти ве ли ки ре ди те љи
на шли у том ко ма ду, а што
их је на ве ло да му се вра ћа ју
по сле то ли ко го ди на.

Ло кал ну кул тур ну сце ну
не по зна јем до вољ но да бих
из дво јио би ло шта што смо у
про шлој го ди ни до би ли. Али
за то мо гу да по ме нем оно
што смо из гу би ли. Из гу би ли
смо ве ли ког, ве о ма зна чај ног
сли ка ра Па ла Де чо ва. Што се
ти че ма ло ши ре кул тур не
сце не, мо гу да из дво јим са мо
ово: не ве ро ва тан од нос, за чу -
ђу јућ за наш мен та ли тет,
пре ма Не бој ши Гло гов цу,
глум цу ко ји је из овог гра да,
из „Ате љеа мла дих”, за ко ра -
чио на да ске ве ли ких по зо -
ри шта. Јер ма ло ко у јав но -
сти уз ње го во име не до да и
оно „во де ћи срп ски глу мац”.

СА ША РА КЕ ЗИЋ, АЛИ ЈАС АЛЕК САН ДАР 
ЗО ГРАФ, СТРИП-АУ ТОР

Срп ски стрип 
у Ја па ну

Сма трам за лич ни успех то
што сам про шле го ди не об -
ја вио сво ју пр ву књи гу
стри по ва у Ја па ну. Про дук -
ци ја стри па је у тој зе мљи
вр ло раз ви је на, али је чи та -
ла штво углав ном окре ну то
ка вр ло спе ци фич ним ло -
кал ним про из во ди ма, ко ји
се на зи ва ју ман га, док су
из да ња ау тор ског стри па са
За па да вр ло рет ка (ето, по -
сма тра но из Ја па на, и Ср -
би ја је са мо још јед на зе -
мља на За па ду). То под ра -

зу ме ва да је ма ли под виг
до пре ти до та мо шњег чи -
та о ца, та ко да сам искре но
за хва лан ма лом из да ва чу
са Хо ка и да, ко ји је ис ка зао
до вољ но ен ту зи ја зма да
пре ве де мо је ра до ве. Та ко -
ђе, на са мом кра ју 2016.
сам ус пео да об ја вим и нај -
но ви је из да ње у Ср би ји,
под на зи вом „Ма ла от кри -
ћа” – у пи та њу је још јед на
збир ка стри по ва, ко ји су
пр во бит но би ли об ја вље ни
у ли сту „Вре ме”.

Ка да је град Пан че во у
пи та њу, ис та као бих две
ма ни фе ста ци је ко је су
уне ле дах осве же ња на на -
шу сце ну... Пан че вач ки
филм ски фе сти вал и фе -
сти вал „Но ва” до при не ли
су да овај град на ста ви да
бу де ва жна тач ка за сва -
ко га ко пра ти са вре ме на
кул тур на де ша ва ња. Обе
ма ни фе ста ци је во де мла -
ди љу ди, ко ји ће оси гу ра -
ти да у Пан че ву и да ље бу -
де пот пу но нор мал но да

сре ће те свет ски
ре ле вант не ау -
то ре и да од
њих из пр ве ру -
ке са зна те о но -
вим тен ден ци -
ја ма ко је ће, за -
што не, до при -
не ти но вим на -
чи ни ма ми -
шље ња и по и -
ма ња на гло -
бал ном ни воу.
То је оно што
овај град уоп -
ште чи ни гра -
дом.

У Ср би ји, и у
све ту, го ди на
2016. ће ве ро -
ват но пре оста -
ти упам ће на по
ма лим ини ци -
ја ти ва ма, про -
јек ти ма не ве ли -
ког оби ма, ин -

тим ним, ма лим до га ђа -
њи ма, не го по спек та ку -
лар ним оства ре њи ма.
Спа дам ме ђу оне ко ји у
то ме не ви де не ка кву опа -
сност, већ пре мо гућ ност
да се кул тур ни жи вот
при бли жи кућ ном фор -
ма ту, уме сто да хр ли ка
иде а лу ме га про је ка та, као
што је ре ци мо слу чај с хо -
ли вуд ском филм ском
про дук ци јом, ко ја је по -
ста ла до сад на, пре тен ци -
о зна, ис пра зна.

ЈЕ ЛЕ НА ЂУЛ ВЕ ЗАН, ГЛУ МИ ЦА

Нај ва жни ја 
је хра брост

Го ди на 2016. до слов но ис ти -
че у тре нут ку док ово пи шем.
Са да је 31. де цем бар, при ја -
те љи ца ко ја се пре се ли ла и
тре нут но је у Ау стра ли ји већ
ми ша ље сли ке из бу дућ но -
сти, она је у 2017. А ја раз ми -
шљам о оно ме што је на ме не
у овој го ди ни оста ви ло ути -
сак. Ни сам си гур на да ли је
ви ше по зи тив них или не га -
тив них ства ри...

По ку ша ла сам да се под се -
тим шта се све де си ло ове го -
ди не не бих ли из дво ји ла нај -
ва жни је. И ми слим да сам
ода бра ла шта је то – хра -
брост! Хра бро сам се бо ри ла
за се бе и љу де ко ји од ме не на
не ки на чин за ви се. По кре ну -
ли смо умет нич ко удру же ње
„Ар тфрак ци ја” и до са да су
нам на кон кур си ма про шла
три про јек та, ни од јед ног ни -
смо за ра ди ли, али то је у ре ду
јер смо мла ди и ам би ци о зни,
ва жно је да ра ди мо, а па ра ће
би ти! Ау тор ску пред ста ву
„Она” смо Али са Лац ко и ја

од и гра ле ви ше од де сет пу та
ове го ди не, јер смо би ле хра -
бре и упор не да се игра мо
про ду цен та. Јед на кла са ми је
ди пло ми ра ла, јед на но ва
упи са ла и сви су див ни, са мо
их тре ба још уве ри ти да њи -
хов бу ду ћи по зив има сми сла.
На пи са ла сам још је дан текст

за де цу, са ши ла ко сти ме,
игра ла се про ду цен та. И са да
на по кон мо гу да сед нем и по -
пи јем ка фу с мо јим мом ком!
Али да сам „не-дај-бо же-има -
ла-де цу”, ми слим да бих ра -
ди ла не ку ствар у ко ју не ве -
ру јем и с љу ди ма ко ји ма не
ве ру јем и у чи је ства ра ла -
штво не ве ру јем. Ипак, има ла
сам овај лук суз да се играм и
ри зи ку јем, и за то је од го вор
на пр во пи та ње ХРА БРОСТ!

Ов де се не ћу рас пли ња ва ти.
ПАФФ! Овај фе сти вал је не -
што нај леп ше што су мла ди и
ам би ци о зни љу ди из Пан че ва
мо гли да по ну де и по кло не
свом гра ду. Усу ди ћу се чак да
ка жем и да је ово је дан од нај -
леп ших па три от ских чи но ва
ко ји су мо гли да пре ду зму.
За то ПАФФ и сви див ни љу ди
ко ји чи не да он по сто ји!

Мо рам при зна ти да ми је
нај те же да на пра вим ре тро -
спек ти ву на кул тур ној ма пи
све та, јер ми је 2016. у све сти
оста ла као муч на и не го сто -

љу би ва го ди на, уз бур ка на,
опа сна, не пред ви ди ва... Мно -
го сјај них умет ни ка је у овој
го ди ни пре ми ну ло, и у све ту
и код нас! Али оно што бих
мо гла да из дво јим, то је но ва
књи га Ни ко ла Ама ни ти ја; ни -
сам је још про чи та ла, али већ
је имам!

Културни телекс

Са са вре ме ним рит мом
жи во та рет ко ко мо же да
по све ти при пре ма њу хра не
оно ли ко вре ме на ко ли ко
би же лео. Ипак, да би смо
се хра ни ли здра во и ле по,
за пра во нам ни је нео п ход -
но мно го утро ше ног вре ме -
на, ни ти спек та ку лар но ку -
ли нар ско уме ће.

Овај ку вар је са ста вљен
од ре це па та за бр за је ла, од
ко јих вам за ве ћи ну не ће
би ти по треб но ви ше од
два де сет ми ну та. Уз то, ту
је и по се бан до да так с ре -
цеп ти ма за пе ри о де по ста,
па се и та да мо же те без
про бле ма при др жа ва ти
хро но прин ци па.

Не ма ви ше из го во ра, уз
овај ку вар пра ва хра на је за
трен пред ва ма!

„Бр за хро но ку хи ња” 
Ане Ћу бе ле

Два чи та о ца ко ји до сре де, 25. ја ну а ра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи -
та ње: „Ко ли ко вре ме на одва ја те за при пре ма ње хра не?”,
на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Бр за хро но
ку хи ња” Ане Ћу бе ле. Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо об -
ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу
пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

На шим су гра ђа ни ма је про шле го ди не по ну ђен ве о ма бо гат и
ра зно вр стан кул тур ни и умет нич ки про грам – мо гло би се ре ћи
за све уз ра сте и „уку се”. Тро је од мно го број них успе шних пан че -

вач ких умет ни ка по де ли ло је са чи та о ци ма сво ја раз ми шља ња о
то ме шта је у 2016. го ди ни обе ле жи ло њи хо во ства ра ла штво,
кул тур ну и умет нич ку сце ну на шег гра да, Ср би је или све та.

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

ГРАД ПРА ТИ СА ВРЕ МЕ НА КУЛ ТУР НА ДЕ ША ВА ЊА

Београдски бенд „Qu e en
Real Tri bu te”, чији је вокал
наш суграђанин Иван Ри-
становић, недавно се вратио
са четврте турнеје у Брази-
лу, која је трајала четрдесе-
так дана. За то време је одр-
жао двадесетак концерата у
исто толико градова широм
те јужноамеричке државе.
Српска публика имаће при-
лику да га слуша почетком
априла у Коларчевој заду-

жбини, где ће наступити уз
пратњу оркестра, хора и во-
калних солиста.

Ристановић је вокал и у
београдском трибјут бенду
„Red Hot Chi li Pep pers” и у
бечком бенду „In spi ra ti o nal
Cor ner”, а има и свој вокал-
но-инструментални аутор-
ски бенд ЗУС, за који пише
текстове, музику и пева. Ба-
ви се и битбоксингом и бо-
димјузиком.

РИСТАНОВИЋ ОПЕТ У БРАЗИЛУ

Турнеја бенда 
„Qu e en Real Tri bu te”
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Сту ден ти кла ри не та на Фа кул -
те ту му зич ке умет но сти из
кла се про фе со ра Ог ње на По -
по ви ћа одр жа ли су кон церт у
уто рак, 17. ја ну а ра, у са ли Му -
зич ке шко ле. Зах тев на де ла
Ве бе ра, Сен Сан са, Ви не ра, Де -
би си ја, Вер ди ја, Ба си ја и Брам -
са си гур но и са мо у ве ре но су
из ве ли мла ди му зи ча ри, ме ђу
ко ји ма су Пан чев ци Вла ди мир
Ста ни шић и Ву ка шин Го гош.

Вр ху нац кон цер та био је на
са мом кра ју. Мај стор на кла -
ри не ту Ог њен По по вић од сви -
рао је са сво јим сту ден ти ма „Ви кенд у Хе рен га сеу” Бе ле

Ко ва ча, у са ли у ко јој је одр жао
је дан од пр вих (а мо жда и пр ви)
свој кон церт.

– То је јед на ве се ла ком по -
зи ци ја од три ми ну та, ко ја до -
ча ра ва Беч, 19. век, вре ме

Штра у са. Раз ми шљао сам да
ли уоп ште да им се при дру -
жим и он да сам се се тио да ни -
сам сви рао ов де у шко ли још
од 1994. го ди не. Угра био сам
по вод да још јед ном „ду нем”
ко ји тон у овој са ли, у ко јој

сам, за пра во, од ра стао – ре као
је По по вић.

Мла де кла ри не ти сте Пан -
чев ци ће сле де ћи пут има ти
при ли ку да слу ша ју 30. апри -
ла, у дво ра ни Кул тур ног цен -
тра, на за вр шном кон цер ту на -
кон ово го ди шњег, тре ћег ма -
стер-кла са Ог ње на По по ви ћа.
Уче сни ци ма ће по но во би ти
одр жа на пре зен та ци ја „Ја ма хи -
них” ин стру ме на та и њи хо вог
чу ве ног гра ди те ља Иса ве Ми -
ја ши ја из Ја па на, а пре да ва ња
ће, као и ра ни јих го ди на, др -
жа ти и про фе сор Ан џеј Ма јев -
ски, со ло кла ри не ти ста Нор -
ве шке др жав не опе ре из Осла.
Пр ви пут ће би ти одр жа но и
так ми че ње у окви ру ма стер-
кла са, чи ји је сим бо ли чан на -
зив „Кла ри ба нат”.

Пр ви Фе сти вал кла си ча ра тра -
јао је че ти ри да на. Ше зде се так
мла дих му зич ких умет ни ка
пред ста ви ло се раз ли чи тим те -
мат ским про гра ми ма, a на ре -
пер то а ру су се на шла де ла кла -
сич не, ка мер не, са вре ме не,
али и џез му зи ке. Кон цер ти су
се одр жа ва ли на ви ше ме ста у
гра ду – у дво ра ни „Апо ло” До -
ма омла ди не, на сце ни Кул -
тур ног цен тра и у Све ча ној са -
ли На род ног му зе ја.

Фе сти вал кла си ча ра има циљ
да по пу ла ри зу је кла сич ну му -
зи ку и да је пред ста ви ка ко
мла ђој, та ко и ста ри јој пу бли -
ци. На кул тур ној ма пи на шег
гра да већ по сто ји је дан, до не -
кле, сли чан фе сти вал – „Кла сик
фест”, ко ји се одр жа ва по чет -
ком ју на, али од лич на по се ће -
ност ове но ве ма ни фе ста ци је
све до чи о по тре би ве ће за сту -
пље но сти озбиљ не му зи ке у
Пан че ву.

– И је дан и дру ги фе сти вал су
бит ни за град и ми слим да је ја -
ко до бро да бу де што ви ше на -
сту па кла сич не му зи ке – оце на
је Сре те на Јо ви ћа, ди рек то ра и
осни ва ча Фе сти ва ла кла си ча ра.

Ка мер ни ор ке стар „Ка ме ра -
та” отво рио је фе сти вал пет на -
е сто ми нут ном се ре на дом бри -
тан ског ком по зи то ра Ел га ра и
гу дач ким ок те том Мен дел со -
на, ко ји по оце ни Ми ло ша
Чор ли је, ви о ли ни сте ор ке стра,
пред ста вља пра ви би сер ро -
ман ти чар ске ли те ра ту ре.

Усле дио је на ступ ам би јен -
тал ног бен да „Про је кат”, ко ји
се пред ста вио ау то р ским ну -
ме ра ма и џез стан дар ди ма.

– Сви ра мо не ку вр сту џез фју -
жна, до ста дру га чи ју од оног из
се дам де се тих, али про сто ни -
смо на шли бо љи на чин да де -
фи ни ше мо сво ју му зи ку – ре као
је Ог њен Ша рац, члан бен да.

КУЛТУРА
Петак, 20. јануар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ
ЧЕ ТИ РИ ДА НА ФЕ СТИ ВА ЛА КЛА СИ ЧА РА 

ОЗБИЉ НЕ МУ ЗИ КЕ НИ КАД ДО СТА

„Про је кат” је по чео да ра ди
пре не што ви ше од го ди ну да на,
а не дав но је иза шао ње гов пр ви
ЕП са три ау тор ске ства ри.

Ве о ма ин те ре сан тан кон -
церт, на ко јем су пред ста вље -
на де ла ком по зи то ра са вре ме -
не му зи ке Ју га Кон стан ти на
Мар ко ви ћа и Ане Кр ста јић,
одр жан је у уто рак, 17. ја ну а -
ра, на ма лој сце ни Кул тур ног
цен тра. На по зор ни ци су се
сме њи ва ли и умет ни ци и ин -
стру мен ти, чак је „уно шен” и
„из но шен” кла вир.

Ком по зи ци је су из во ђе не на
обои, фа го ту, кла ви ру, сак со -
фо ну, ви о ли ни, ви о ли, ви о -
лон че лу, као и во кал но, али и
елек трон ски, а на сту пи ли су и
ба лет ски игра чи.

На кон цер ту су пре ми јер но
из ве де на два де ла: „Interstel-
lar” Ане Кр ста јић (за во кал и

ђу ју с ба лет ским игра чи ма са
Ин сти ту та за умет нич ку игру.

– Же ља ми је да пи шем за
њих, јер ми слим да мо ја му зи ка
не мо же да иде без не ког ви зу ел -
ног аспек та по кре та. На дам се
да ће мо уско ро озбиљ ни је са ра -
ђи ва ти; за јед но с мо јим из во ђа -
чи ма бих пи са ла му зи ку на ко ју
би Ин сти тут на пра вио це ло ве -
чер њи ба лет – до да ла је она.

Тре ћег да на фе сти ва ла одр -
жан је кон церт у Све ча ној са ли
На род ног му зе ја, где је кла си чан
ре пер то ар из вео там бу ра шки
ор ке стар „Не вен” Му зич ке шко -
ле „Јо ван Бан дур”, а по том је на -
сту пио гу дач ки сек стет „Дол че”.

За по след њи дан фе сти ва ла
пла ни ран је кон церт сту де на та
ви о ле Фа кул те та му зич ке умет -
но сти, из кла се Не ма ње Ма ри -
ја но ви ћа, на сце ни Кул тур ног
цен тра.

кла вир) и „Santient” Ју га Кон -
стан ти на Мар ко ви ћа (пи са но
за елек тро ни ку). Озбиљ на му -
зи ка на елек тро ни ци ни је не -
што сва ки да шње. Мо жда је
елек тро ни ка но ва или бу ду ћа
кла сич на му зи ка.

– Ја је зо вем кла сич на елек -
тро ни ка. Лич ни је из бор ком -
по зи то ра да ли ће се ви ше
усме ри ти ка њој, да ли ће се
ба ви ти аку сти ком, или ће, мо -
жда, пра ви ти спој. Ме ни је
спој кла си ке и елек тро ни ке
ди ван, не по сма трам га као
два раз ли чи та по ла ко ја су не -
спо ји ва, или, шта ви ше, да је
шо кант но спо ји ти их. Ми слим
да пот пу но функ ци о ни шу –
об ја шња ва Мар ко вић.

Са вре ме на му зи ка пра ће на
је са вре ме ним по кре том. Ана
Кр ста јић ка же да је ово пр ви
пут да она и њен ко ле га са ра -

Уз ро ма не „Сле пи ло” и
„Сва име на”, „Пе ћи на” чи -
ни трип тих ко јим пор ту -
гал ски но бе ло вац Жо зе Са -
ра ма го, на пред ло шку
Пла то но ве ме та фо ре о пе -
ћи ни, да је сво ју ви зи ју ка -
пи та ли зма и све та ко ји, об -
у зет тех но ло ги јом, по ла ко
ср ља у про паст.

„Пе ћи на” је при ча о
обич ним љу ди ма у ери гло -
ба ли зма, ста ром се о ском
грн ча ру, ње го вој ћер ци и
зе ту и њи хо вом псу. По ро -
ди ца жи ви у се лу на до мак
Цен тра, ве ли ке ин ду стриј -
ске и стам бе не зо не чи ји
ста нов ни ци но се про пу сни -
це, увек под буд ним оком
ви део-ка ме ра, и у сво јим
ста но ви ма, кроз про зо ре
ко ји се не отва ра ју, мо гу ви -
де ти у нај бо љем слу ча ју
спрат ис под и из над су сед -
не стам бе не ку ле. Грн чар
про да је по су ђе и ке ра мич -
ке фи гу ри це Цен тру све док
му јед ног да на не от ка жу
на руџ би ну са обра зло же -
њем да је пла сти ка прак -

тич ни ја и да ње го ве грн чар -
ске по су де ви ше ни су на це -
ни. Зет се за по шља ва у Цен -
тру као чу вар и це ла по ро -
ди ца се се ли у овај рас ту -
ћи ги гант ски ме га ло по лис.
Уско ро, ме ђу тим, у ду би на -
ма и ту не ли ма ис под Цен -
тра чу ће нај пре нео бич не
зву ке, а за тим ду бо ко у те -
ме љи ма от кри ће тај ну ко ја
ће пот пу но про ме ни ти њи -
хов жи вот.

„Пе ћи на” 
Жо зеа Са ра ма га

Два чи та о ца ко ји до сре де, 25. ја ну а ра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та -
ње: „Шта сма тра те ма на ма ка пи та ли зма?”, на гра ди ће мо
по јед ним при мер ком књи ге „Пе ћи на” Жо зеа Са ра ма га.
Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан -
чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

Tоплина и спо кој 
сва ко днев ног жи во та

МОЈ избор МОЈ

Ла на Пет ко вић, про гра мер

МУ ЗИ КА: У по след ње вре ме
се оду ше вља вам мла дим му -
зи ча ри ма ко ји, иа ко не ма ју
мно го го ди на ни ти ис ку ства,
има ју већ из гра ђен ау тен ти -
чан стил и за ви дан ни во
умет нич ке и емо тив не зре -
ло сти. Мек Де мар ко је раз -
ба ру ше ни не пре тен ци о зни
два де сет пе то го ди шњак ко ји
иза се бе већ има че ти ри сту -
диј ска ал бу ма. Ње го ва му зи -
ка би се мо гла опи са ти као
ле њи поп-рок, а у ње го вим
тек сто ви ма има ра зних те ма
– од оче ки ва них љу бав них
мо ме на та, пре ко од но са с
ро ди те љи ма и од ра ста ња, до
пу шач ке за ви сно сти. 

СТРИП: Пра тим раз не он-
лајн стри по ве, али нај че шће
ме на сме је је дан ве о ма ду -
гач ког на зи ва – „floccinauci-
nihilipilification”, а ко ји се
мо же пра ти ти на „Tumblr-у”.
У стри пу се сме њу ју ра зни ју -
на ци, од ко јих се ме ни нај ви -
ше до па да дру штве но не -
спрет на пче ла ко ја ве о ма
озбиљ но до жи вља ва сва ко -
днев не сит не не при јат но сти
и три ви јал не лич не не у спе хе. 

СЕ РИ ЈА: Као и ве ћи на ми ле -
ни ја ла ца да нас, фор мат се -
ри ја ми је мно го дра жи од
фор ма та фил ма. Тре нут но
ми је оми ље на „This Is Us”. У
мо ру на си ља и пе си ми зма, у
се ри ја ма ко је нас др же буд -
ни ма до 5 ују тру сво јим не -
пред ви ђе ним за о кре ти ма,
ова се ри ја до но си не што на
шта, као гле да лац, ни сам на -
ви кла – то пли ну и спо кој
сва ко днев ног жи во та. У пр -
вој епи зо ди упо зна је мо се с
ли ко ви ма у њи хо вим три де -
се тим – два бра та и се стром,
тро стру ким бли зан ци ма и

њи хо вим ро ди те љи ма. Ова
се ри ја сво јом јед но став но шћу
успе ва да за ин те ре су је гле да -
о ца за сва ко днев не жи во те
обич них љу ди, без не по треб -
не па те ти ке. Ме ђу тим, то не
зна чи да је се ри ја до сад на.
На против, ше та ју ћи се из ме -
ђу про шло сти и бу дућ но сти,
гле да лац от кри ва тај не и ин -
три ге ове по ро ди це. Ипак,
нај ви ше ми се до па да то што
ова се ри ја иза зи ва осе ћа ње
спо ко ја ко је то ли ко фа ли на
да на шњој те ле ви зи ји. 

„ЈУ ТЈУБ” КА НАЛ: Сво ју на -
ви ку гле да ња се ри ја по ла ко
ме њам дру гом на ви ком –
пра ће њем ра зних „Ју тјуб”
ка на ла. Вер ни сам пра ти лац
ка на ла „The School of Life”,
ко ји је, по соп стве ном опи су,
шко ла емо ци о нал не ин те ли -
ген ци је за од ра сле. Ка нал се
ба ви жи вот ним пи та њи ма
ко ја смо си гур но не кад се би
по ста ви ли, а ни смо има ли
од го вор. Дру ги ко ји је вре -
дан по ме на је сте „Thread-
banger” – ни шта на лик овом
пр вом, али бес крај но за ба -
ван „ура ди сам ” ка нал.

Стране припремила 
Милица

Манић

Камерни окестар „Камерата”

За наше младе суграђане Дом
омладине је припремио ради-
онице и школицу, које ће им
обогатити активности у овим
хладним данима. Реч је о зим-
ској школи карикатуре, коју
води карикатуриста и илу-
стратор Никола Драгаш, и
„Зимској чаролији”, радиони-
цама мађионичарских трико-
ва, чији је модератор млади
илузиониста Лука Ивановић.

Након летње школе, због ве-
ликог интересовања, 14. јануа-
ра је почела зимска школа ка-
рикатуре. Првом сусрету су
присуствовала 23 полазника, а
међу њима су и они који су по-
хађали летњу школу. Настава
ће трајати три месеца, сваке су-
боте од 10 до 14 сати, а наме-

њена је деци и младима узраста
од шест до петнаест година.

– С обзиром на то да се ради
о зимској школи карикатуре,
обрађиваћемо теме које се од-
носе на ово годишње доба. На
првом часу задатак је гласио
„Мој Снешко Белић”, када су
полазници цртали Снешка ин-
спирисани нечим што воле,
одређеним занимањем или си-
туацијом, тако да смо добили
Снешка оџачара, доктора,
фудбалера, Деда Мраза, гепар-
да, информатичара, витеза...
Наравно, нереално је очекива-
ти да дете за неколико месеци
научи да црта – те техничке
ствари ћемо решавати у ходу.
Поента је да се пробуде, ма-
штају и науче да размишљају

као карикатуристи и илустра-
тори и да умеју својом креа-
тивношћу да одговоре на сваку
задату тему. Оно што могу да
гарантујем, јесу добра забава,
напоран рад и сјајни резултати
– објашњава Никола Драгаш.

Полазницима ће вероватно
у госте долазити неки од на-
ших еминентних карикатури-
ста и илустратора. По завр-
шетку школе планирана је за-
вршна изложба, а биће и неко-
лико гостујућих на фестива-
лима и манифестацијама као
што су „Сланинијада”, „Дани
Вајферта”, „Рукописи”...

У среду, 18. јануара, одржа-
на је прва радионица „Зимске
чаролије”, која ће трајати на-
редна два месеца. Намењена

је старијим основцима и сред-
њошколцима.

– Циљ није да само открива-
мо и учимо трикове – у дана-
шње време то може свако, већ
да уз помоћ мађионичарских
трикова сви заједно осмисли-
мо представу која ће забавити
публику. Почео сам да се ба-
вим триковима у првој години
гимназије. То занимање ме је
заинтересовало зато што во-
лим мистерију и веома сам
знатижељан, а волим и да за-
бављам људе – рекао је Лука
Ивановић.

Крај двомесечног дружења
биће крунисан заједничком
представом полазника, када
ће они представити трикове
које су научили.

АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Зимске карикатуре и мађионичарски трикови

КОН ЦЕРТ СТУ ДЕ НА ТА ОГ ЊЕ НА ПО ПО ВИ ЋА

Спрем ни за „Кла ри ба нат”
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ПА САТ Б 5.5, 2002, 74 кв,
ме та лик плав, ре ги стро ван,
вла сник, ре дов но одр жа -
ван, алу, зим ске гу ме, без
ула га ње, не пу шач ки ау то,
но ви ди ско ви и коч ни це,
3.400 евра. 063/690-304.
(233927)

ПРО ДА ЈЕМ опел ка дет 1.3,
1989. го ди ште. 063/847-71-
21. (233906)

РЕ НО 4, 1990. гас, ку ка,
ре ги стро ван до ја ну а ра
2017. 064/144-37-33.
(233923)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦА ре ги -
стро ва на до ја ну а ра 2017.
064/144-37-33. (233923)

ПРО ДА ЈЕМ мер це дес А
160, 2002, хит но, по вољ но.
063/736-24-98. (2339084)

ПЕ ЖО 206, 2002, пер фек -
тан, 1.4, бен зин, ма ло пре -
шао, че тво ро вра та, га ра -
жи ран, уве зен пре три го -
ди не из Швај цар ске, 2.700
евра. 063/346-655. (2341)

ВЕК ТРА ка ра ван, 2001,
бен зин, плин, сил вер, од ли -
чан, 1.450 евра. 062/172-
56-62. (234141)

ОПЕЛ за фи ра 2001. го ди -
ште, ди зел, ре ги стро ван,
вла сник., 063/823-29-61.
(234125)

ЈУ ГО 55, ду го ре ги стро ван,
плин, од ли чан. 061/118-29-
72. (234066)

ШКО ДА фа би ја, 2004, 1.4,
16 В, ка ра ван, од лич но ста -
ње, ре дов но одр жа ван.
063/663-642. (234194)

КУ ПУ ЈЕ МО ре но 4 ГТЛ.
060/133-66-86, Мом чи ло.
(234081)

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

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

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

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би -
ло ком ста њу, од 80 до
1.200 евра. 062/193-36-05.
(234208)

КУ ПУ ЈЕМ во зи ла у би ло
ком ста њу, до 2.000 евра.
063/165-83-75. (234189)

ПРО ДА ЈЕМ се ја ли цу пр ска -
ли цу и хе дер за сун цо крет,
пр ви вла сник. 063/376-302.
(233913)

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

ГЕР алу ми ни јум, ПВЦ, ко -
пир фре зер, ком пре сор по -
клон хил ти Т 22. 
064/247-77-69. 
(234170)

КУ ПУ ЈЕМ мо то кул ти ва тор
са при кључ ци ма или без,
ку пу јем кру њач-пре кру пач.
063/739-76-72. (234216)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу у Мак си -
ма Гор ког бр. 58, вој не
згра де. Тел. 343-638.
(234092)

ИЗ ДА ЈЕМ зи да не га ра же,
Ко теж 1, код Мак си ја и Ко -
теж 2, Кон струк то ро ве га -
ра же. 063/122-55-22.
(234172)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу са ко ри -
шће њем на га ра жном ме -
сту, цен тар. 063/351-861.
(234227)

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

СЕР ВИС те ле ви зо ра, мо ни -
то ра, да љин ски упра вља чи
свих вр ста. „Плус”, Д. Ту цо -
ви ћа 28. 353-463. 
(234291)

ВЕШ-МА ШИ НА, ел. шпо рет
и по лов ни де ло ви од веш-
ма ши на. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. 
(234201)

ПРА СИ ЋИ, 25 – 30 кг, то -
вље ни ци 80 – 150 кг. Мо -
гућ ност кла ња. 275-30-49.
(233041)

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

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

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи, до ста ва, мон та жа,
га ран ци ја, вр шим по прав ку
ва ших. 062/892-15-00.
(233930)

ПРО ДА ЈЕМ вокс фри жи дер
КС 2890, ди мен зи је 54 х
144 х 60 цм, 2013. го ди ште,
под га ран ци јом пет го ди на,
за пре ми на 248 ли та ра бру -
то. Тел. 064/226-82-81.
(233936)

ТА пећ 6 кв, са точ ки ћи ма,
цр ве на, у од лич ном ста њу.
064/144-37-33. (233923)

ПРО ДА ЈЕМ по лов ну сто ла -
ри ју, про зо ре и вра та. Тел.
063/836-37-29. (233954)

ПРО ДА ЈЕМ сви ње  130 –
140 кг. 064/169-68-54.
(233960)

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

ПРО ДА ЈЕМ ин ду стриј ске
ма ши не за ши ве ње, га ра же
ве ће од стан дард них.
064/970-37-20. (234164)

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

ПРО ДА ЈЕМ мо тор ну те сте -
ру штил 250, веш-ма ши ну
обо дин, ме њач ау ди 80 ја -
је. 064/822-96-82. (234024)

БА ГРЕ МО ВА др ва на про -
да ју. 060/603-32-32.
(234042)

ПРО ДА ЈЕМ тро се де, ка у че,
гар ни ту ре, ре га ле, мост +
ре гал, сто + сто ли це, спа -
ва ћа со ба, ком плет, ел.
шпо рет, ТА пе ћи, те пи си,
аме рич ки пла кар, ра зно.
063/107-78-66. (234031)

КОМ БИ НО ВА НИ фри жи -
дер с два мо то ра, веш-ма -
ши на, тро сед мој ца, те ле -
ви зо ри, 51 цм, уга о на гар -
ни ту ра, тр пе за риј ски сто са
сто ли ца ма, ре гал, ви три на,
сто чи ћи, те пих. Тел.
063/861-82-66. (234098)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи, до ста ва, мон та жа,
по вољ но. 061/198-81-42.
(234062)

ПРО ДА ЈЕМ три ти кал.
064/618-44-10. (234071)

НА ПРО ДА ЈУ сав ин вен тар
за ме њач ни цу. Тел.
062/504-440. (234183)

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

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

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши ну,
фри жи дер, фран цу ски ле -
жај, деч ју со бу, сто и сто -
ли це, ка на бе, фо те ље, тро -
сед, кре ве ти на спрат, ТВ,
шанк, ко моде, ви три не.
064/155-38-13. (2133242)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста ла ме -
ша на др ва. 064/341-79-73.
(234239)

ПРО ДА ЈЕМ ра ди ја тор ли -
по ви ца и ту ча ну ка ду. Тел.
627-747. (234226)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи, до ста ва, мон та жа,
го ди ну да на га ран ци ја.
065/344-49-30. (234198)

ТО ПЛА ви три на 1.3 м, мо -
де ран ди зајн. 062/714-498.
(234212)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи, 2, 3, 4 и 6 кв, до -
ста ва, мон та жа, га ран ци ја.
064/366-57-87, 335-930.
(234197)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не, не ис -
прав не ТА пе ћи свих ве ли -
чи на. 064/366-57-87, 335-
930. (234197)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не, не ис -
прав не ТА пе ћи, до ла зим.
062/892-15-00. (233930)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор де ње,
ме да ље, са то ве, но вац, пен -
ка ла. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (233939)

КУ ПУ ЈЕМ ба кар, ме синг,
ста ре сла ви не, аку му ла то -
ре, ста ре веш-ма ши не,
фри жи де ре, ка бло ве, за мр -
зи ва че, оста ли ме тал ни от -
пад. 060/521-93-40.
(234005)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, аку му ла -
то ре, ба кар, ме синг, алу ми -
ни јум, веш-ма ши не, за мр -
зи ва че, те ле ви зо ре.
061/321-77-93. (234444)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, обо је не
ме та ле, веш-ма ши не, за мр -
зи ва че, те ле ви зо ре и оста ли
от пад. 064/484-13-76.
(234247)

КУ ПУ ЈЕМ обо је не ме та ле,
гво жђе, аку му ла то ре, фри -
жи де ре, шпо ре те, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че, те ле ви -
зо ре. 061/206-26-24.
(234244)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че, аку му -
ла то ре, фри жи де ре, шпо -
ре те, те ле ви зо ре. 061/322-
04-94. (234244)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и не ис -
прав не ТА пе ћи. 063/898-
00-82. (234215)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не, не ис -
прав не ТА пе ћи свих ве ли -
чи на. 065/344-49-30.
(234198)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа 60 м2, 4
ара, ре но ви ра на, усе љи ва,
36.000. „Го ца”, 063/899-77-
00. (233361)

ПРО ДА ЈЕМ на ме ште ну ку -
ћу 130 м2 или ме њам за
стан,  га ра жа 50 м2, на пла -
цу 11 ари, Та ми шка 43, Ја -
бу ка. 063/890-70-01. (233)

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

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

МИ СА, Зла ти бор ска ули ца,
плац 5 ари, стру ја, во да,
вла сник. 063/449-798.
(233937)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће у Вој -
ло ви ци, са воћ ња ком, ле га -
ли зо ва но. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (233928)

КУ ЋА у Пан че ву, Ца ра Ду -
ша на 100, на 8 ари пла ца,
176 м2. 013/251-66-46.
(233933)

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

КУ ЋА 100 м2 + пот кро вље,
10 ари пла ца, по ред пу та,
Но во се љан ски пут 365. Це -
на 34.000. 013/347-621,
063/311-915. 
(233952)

ПЛАЦ, ста ра Ми са, 5 ари,
5.000 евра, за ме на ау то.
060/011-96-66. 
(233965)

МИ СА, пре ле па ку ћа, 290
м2, 5.8 ари, три ста на, мо -
же по ета жа ма, 66.000.
(398),  „Кров”, 060/683-10-
64. (234152)

КУ ЋА у Вој ло ви ци, 120 м2

+ по себ но 45 м2, хит но,
25.000 евра. 062/185-86-
73. (234154)

ТЕ СЛА, 61 м2, 2 ара, дво -
соб на, но ви ја при зем на,
38.000. (49), Му станг”,
062/226-901. 
(234150)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Стар че -
ву и из да јем га ра жу на
Стре ли шту. 064/264-03-14.
(234126)

ЦЕН ТАР, стам бе но-по слов -
ни обје кат, ПР + I, два ло -
ка ла, 24 м2 и 18 м2, стан 42
м2, 62.000, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
062/886-56-09. 
(234159)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво спрат на,
ПО + I + II + ПК, но во, 147
м2, плац 4.5 ари, 58.000.
(636),  „Стре ли ште не крет -
ни не”, 062/886-56-09. (234

ОМО ЉИ ЦА, 120 м2, плац 5
ари, 31.000, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
062/886-56-09. (234159)

СТАР ЧЕ ВО, но во, Шу ми це,
220 м2, П + I + Пк, плац
2.5, 41.000, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
062/886-56-09. (234159)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 66 м2, ЦГ, по -
моћ ни објек ти, кол ски улаз,
плац 10,5 ари, 44.000, до -
го вор. (636),  „Стре ли ште
не крет ни не”, 062/886-56-
09. (234159)

ТЕ СЛА, ле па 130 м2,
61.000; Зла ти бор 50 м2 на 3
ара, 42.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (234105)

КУ ЋА на про да ју, Гор њи
крај, 100 м2. 061/602-31-
63. (2341249)

ПАН ЧЕ ВО, цен тар, ку ћа 98
+ 26 м2, три ара пла ца,
про да јем/ме њам. 063/768-
96-43. (2341269)

КУ ЋА, Те сла, екс тра ло ка -
ци ја за би знис, ста но ва ње,
про да ја, за ме на. 063/329-
464, 066/001-050. 
(234135)

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

ЈА БУ КА, ку ћа 100 м2, по вољ -
но, хит но. 063/765-82-60. 

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу без по -
сред ни ка, Но во се љан ски
пут, Пан че во, 80 м2.
063/153-37-70. (234027)

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

ЈА БУЧ КИ пут, зи да на ха ла
90 м2, 5 ари пла ца, 26.000
евра. 069/213-97-37.
(234031)
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ПРО ДА ЈЕМ плац под во -
ћем, 1437 м2, Ул. Пе ли стер -
ска у Пан че ву. 063/491-
250. (234000)

ИЗ ДА ЈЕМ пет ла на ца зе -
мље, из ме ђу Ду бо ке ба ре и
Сиб ни це. 065/519-10-51.
(2340019)

ПЛАЦ 12 ари, ку ћа 34 м2 за
ру ше ње, Пан чев ча ки пут.
060/400-50-10. (233987)

КОД ТУР СКЕ гла ве, ку ћа
120 м2, дво ри шни стан 40
м2, 2 ара, 51.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (4696)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву од 3 лан -
ца, мра мо рач ки атар (чи -
бук), код Чу ке, це на 6.800
евра. 064/174-89-94.
(234236)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на Те сли,
по зва ти по сле 16 са ти. Тел.
064/280-22-80. (234234)

ПЛАЦ са три ку ће, са за -
себ ним ула зи ма, 6.5 ари,
ста ра Ми са, 41.000 евра.
063/804-07-85. (2342359

КУ ЋА 100 м2, са по моћ ним
објек ти ма, 3 ара пла ца, ре -
но ви ра на, 17.000 евра. Тел.
063/804-07-85. (234245)

СТАН, део ку ће, 50 м2, 2
ара, по се бан улаз и дво ри -
ште, 11.000 евра. Ко за рач -
ка 10-а. Тел. 063/804-07-
85. (234245)

КУ ЋА 60 м2, но ва, усе љи ва,
2.5 ари пла ца, при зем на,
1/1, 15.000 евра. Тел.
063/804-07-85. (234245)

КУ ЋА, но ва, 170 м2, 3 ара
пла ца, Брат ства је дин ства,
59.000 евра. 061/664-39-
26. (234245)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, две стам бе не
је ди ни це, 120 м2, ПР, плац
2,28 ари, 40.000. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
062/886-56-09. (234159)

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

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

МИ СА, 40 м2, 14.000; 60
м2, 19.500. 063/377-835.
(232552)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, дво со бан
68,5 м2, III спрат, по глед на
ре ку, вла сник, 1/1.
062/272-510. (232772)

СА ЛОН СКИ стан 98 м2, I,
сре ђен, по друм, га ра жа,
До њи град. 064/153-14-03.
(233207)

ПРО ДА ЈЕМ ду плекс 37 м2

+ 17 м2, по слов ног про сто -
ра, цен тар, 35.000.
064/186-50-87. (243493)

ТРО СО БАН стан 102 м2 +
га ра жа  28 м2, С. Са ве
104/ц, 66.000 евра.
065/300-98-01. (233392)

СТАН у цен тру, М. Пи ја де
13-б, II спрат, гре ја ње на
гас. Вла сник. 063/337-895.
(233912)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 61 м2,
III, ЦГ, 33.000, до го вор.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (233949)

ЦЕН ТАР, дво и по со бан, 64
м2, ТА, III, те ра са, 35.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (233949)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,
32 + те ра са, III, ЦГ, 20.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. 
(233949)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 85
м2, VII, но ви ја град ња,
42.000, до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (233949)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 55
м2, ВП, ЦГ, те ра са, по друм,
27.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(233949)

КО ТЕЖ 2, ду плекс, 84 м2,
те ра са, укњи жен, 35.000,
до го вор. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(233949)

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

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 57
м2, две те ра се, VII, 24.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (233949)

АГЕН ЦИ ЈА „Лајф” пру жа
прав не услу ге код ку по ви не
и про да је не по крет но сти.
061/662-91-48. (234105)

СТАН, Со да ра, Мо рав ска,
без по сред ни ка, 54 м2, ЦГ,
V спрат, усе љив. 064/824-
17-13. (234108)

КО ТЕЖ 1, јед но и по со бан,
45 м2, ЦГ, функ ци о на лан.
064/133-54-18, 304-854.
(234116)

ПОТ КРО ВЉЕ, 50 м2, Ар -
хив-Зе ле на пи ја ца, 6.000
евра.  061/114-11-34.
(234120)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Ко теж 2,
63 м2, ЦГ, лифт. 065/335-
38-11. (234138)

КО ТЕЖ 1, 42 м2, три со бе,
ре но ви ран, Ра до ва згра да,
30.000. 063/808-95-53.
(234131)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 62 м2, пот пу -
но сре ђен, лифт, пар но,
вла сник. 064/260-05-34.
(234134)

ТЕ СЛА, ма њи дво и по со бан,
I, ЦГ, 30.000; дво со бан, ТА,
II, 28.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (234105)

СА МАЧ КИ, гар со ње ра, ЦГ,
11.500; Ми са, ни ско при зе -
мље, 58 + 6 м2, 17.500.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(234105)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан,
сре ђи ван, ЦГ, 48.000; цен -
тар, че тво ро со бан, до го -
вор. „Лајф”, 061/662-91-
48. (234105)

СО ДА РА, тро соб на, ЦГ, I,
38.500; вој но, дво и по со -
бан, V, ЦГ, 41.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (234105)

СА ЛОН СКИ, 114 м2,
60.000; 104 м2, 50.000, 84
м2, 39.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (234105)

НО ВА МИ СА, гар со ње ра,
12.000; јед но и по со бан,
24.000, у згра ди, ЦГ. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(234099)

ТЕ СЛА, дво со бан, 50 м2, II,
ТА, 26.000. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(234099)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 62
м2, 28.500; тро со бан, 70 м2,
40.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (234099)

СО ДА РА, дво со бан, 58 м2,
јед но и по со бан, 45 м2,
26.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (234099)

КО ТЕЖ  2, дво со бан, ком -
плет но ре но ви ран, III,
34.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (234099)

БЕ О ГРАД, Ка ра бур ма, 56 м2,
I, TA, 850 евра/ква драт. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 72
м2, II, 39.000; 62 м2, 33.000.
(300), „Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (234080)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 61
м2, 28.000; јед но со бан, 34
м2, 22.500. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52. 

СО ДА РА, дво и по со бан, 64
м2, I, ЦГ, 37.500. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (234080)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 57 м2,
III, Вој во ђан ски бу ле вар,
31.000. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(234080)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, гар со ње -
ра, 23 м2, ТА, сре ђе на,
17.000. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(234080)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ без
по сред ни ка, ре но ви ран
стан у бли зи ни хо те ла „Та -
миш”, 37 м2, при зе мље, ТА.
064/829-29-02. (234101)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 49
м2, 22.000; јед но со бан,
21.500. (324), „Ме диа”,
315-703, 064/223-99-20.
(234079)

ТЕ СЛА, дво со бан, 57 м2,
29.000; јед но со бан, 19.000.
(324), „Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (234079)

ДВО И ПО СО БАН, Те сла,
ком плет но сре ђен, две те -
ра се, ЕГ, до го вор. (470),
„Ди ва”, 345-534, 064/246-
05-71. (234057)

ТЕ СЛА, ку ћа у мир ном кра -
ју, ка на ли за ци ја, тро фа зна,
80 м2, га ра жа, 48.000 евра.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. 
(234057)

ДВО И ПО СО БАН, 62 м2,
Ко теж, дво стра но ори јен -
ти сан, 34.000. (470), „Ди -
ва”, 345-534, 064/246-05-
71. (234057)

ЈЕД НО СО БАН, Со да ра, ЦГ,
ква ли тет но ре но ви ран, од -
мах усе љив. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71.
(234057)

ДВО СО БАН, Со да ра, ЦГ,
по вољ но, за ме на. (470),
„Ди ва”, 345-534, 064/246-
05-71. (234057)

КО ТЕЖ 2, 65 м2, ЦГ, VII,
пот, не ма ко си на, два лиф -
та, 25.000. (679), „Трем
01”, 336-031, 063/836-23-
83. (234040)

ХИТ НО, Со да ра, дво и по со -
бан, ЦГ, I, 41.000. (679),
„Трем 01”, 336-031,
063/836-23-83. (234040)

ТЕ СЛА, 54 м2, ТA, II,
29.000. (679), „Трем 01”,
336-031, 063/836-23-83.
(234040)

СО ДА РА, 38 м2, ЦГ, VII,
сре ђен, 26.000. (679),
„Трем 01”, 336-031,
063/836-23-83. (234040)

СО ДА РА, 83 м2, ЦГ, I, дво -
стра но ори јен ти сан, за ре -
но ви ра ње. (679), „Трем
01”, 336-031, 063/836-23-
83. (234040)

ТЕ СЛА, 45 м2, I, TA, дво со -
бан, 26.000; 52 м2, II, TA,
28.000; 55 м2, дво и по со бан,
34.000. „Го ца”, 063/899-77-
00. (4696)

ЦЕН ТАР, 47 м2, дво ри шни
леп 18.000; 54 м2, дво со -
бан, II, гас, ре но ви ран,
31.000; 64 м2, дво и по со бан,
43.000. „Го ца”, 063/899-77-
00. (4696)

КО ТЕЖ 1, 57 м2, IV, ЦГ,
дво со бан, 26.000; 61 м2, II,
32.000. „Го ца”, 063/899-77-
00. (4696)

КО ТЕЖ 2, 68 м2, дво и по со -
бан, 34.000; 74 м2, тро со -
бан, 43.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (4696)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 62 м2, дво со -
бан, 33.000; 43 м2, јед но и -
по со бан, 23.000.„Го ца”,
063/899-77-00. (4696)

СО ДА РА, 68 м2, дво и по со -
бан, 39.000; 50 м2, дво и по -
со бан, нов, 35.000.  „Го ца”,
063/899-77-00. (4696)

ЈЕД НО И ПО СО БАН стан, 40
м2, цен тар Пан че ва, про да -
јем/ме њам за ку ћу.
065/555-57-30. (233978)

СТАН про да јем, мо же за -
ме на ку ћа, Вој ло ви ца, Ку -
де ља рац, до го вор, хит но.
064/130-27-34. (233984)

ПРО ДА ЈЕМ стан 70 м2, Те -
сла, 520 евра/м2, одр жа -
ван. 064/867-48-48.
(234146)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Ко те жу 1, ЦГ, вла -
сник. 063/822-87-67.
(234148)

СТРО ГИ цен тар, од ли чан
дво и по со бан, 63 м2, V,
43.000; тро со бан, 73 м2;
47.000. (398),  „Кров”,
060/683-10-64. (234152)

ПО ЧЕ ТАК Ко те жа 2, нај -
леп ши дво со бан, 53 м2, III,
35.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (234152)

ЦЕН ТАР, тро со бан, но ви ји,
из у зе тан, 100 м2, ВП,
82.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (234152)

ТЕ СЛА, дво со бан, ре но ви -
ран, I, TA, 32.500. (49), Му -
станг”, 062/226-901. (2341)

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

МИ СА, леп јед но со бан, 37
м2, II, ве ли ка те ра са,
20.000. (49), Му станг”,
062/226-901. (234150)

ЈЕД НО СО БАН, Стре ли ште,
39 м2, III спрат, ЦГ, из вор -
но ста ње + те ра са, 23.000
евра. 063/803-05-69. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 61 м2, VII,
28.500. (636),  „Стре ли ште
не крет ни не”, 062/886-56-
09. (234159)

МИ СА, јед но и по со бан, Бо -
ко ко тор ска, 38 м2, ПР, ЕГ
стру ја, 26.000, до го вор.
(636),  „Стре ли ште не крет -
ни не”, 062/886-56-09. (234

СТРЕ ЛИ ШТЕ, кин дер, 46
м2, ВП, 27.000. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
062/886-56-09. (234159)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 57
м2, II, 30.000, до го вор.
(636),  „Стре ли ште не крет -
ни не”, 062/886-56-09.
(234159)

СО ДА РА, сре ђен дво и по со -
бан, 61 м2, ПР, 37.000, до -
го вор. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 062/886-56-
09. (234159)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 66 м2, IV,
31.000. (636),  „Стре ли ште
не крет ни не”, 062/886-56-
09. (234159)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и по со бан,
63 м2, IV, 35.000. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
062/886-56-09. (234159)

ПЕН ЗИ О НЕ РИ, струч не ра -
ди о ни це са те мом  „си гур -
ни ја и до сто јан стве на ста -
рост” , кон сал тинг оде ље ње
„Ел пис” асо ци ја ци је. По зо -
ви те и за ка жи те ваш тер -
мин. 061/324-40-85. 

КУ ПИ ТЕ са да сво јој де ци
стан из со ци јал ног про гра -
ма; дво со бан 18.900 и за -
ра ди те до 60%. Кон сал тинг
оде ље ње „Ел пис” асо ци ја -
ци је. 061/324-40-85. 

СА МАЧ КИ, ВП, 17 м2, ЦГ,
ком плет ре но ви ран, пре -
леп, 13.300. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(234150)

КО ТЕЖ 2, пре леп јед но и -
по со бан, 52 м2 + т , I,
36.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. 
(234150)

КО ТЕЖ 2, ре но ви ран јед -
но и по со бан, 52 м2, + т, ВП,
30.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. 
(234150)

КО ТЕЖ 2, до бар дво и по со -
бан, 66 м2 + т, IV, 41.500.
(49), „Му станг”, 069/226-
66-58. (234150)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
ВПР, 56 м2, ЦГ, усе љив,
25.000. (320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30.
(234174)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, Мо ше
Пи ја де, 60 м2, ЦГ, II,
35.000. (320), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (234174)

КО ТЕЖ 1, јед но и по со бан,
45 м2, V, лифт, ЦГ, 26.000.
(320), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (234174)

СИН ЂЕ ЛИ ЋЕ ВА, Са мач ки
хо тел, гар со ње ра, III, 17 м2,
ЦГ, 10.000. (320), „Пре ми -
ер”,  063/800-44-30.
(234174)

МАР ГИ ТА, нов дво ли по со -
бан, при зе мље, 55 м2, гас,
36.000. (320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30.
(234174)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, улич но,
37, 22.000; Ко теж 2, дво со -
бан, 53, 28.000. (338), „Јан -
ко вић”, 348-025. 
(234174)

СО ДА РА, јед но со бан, ТА,
37, 22.000; Стре ли ште, јед -
но и по со бан, но ви ји, до го -
вор; тро со бан, 70, 35.000.
(338), „Јан ко вић”, 348-025.
(234174)

КО ТЕЖ, јед но и по со бан, 54
м2, V, 28.500. (242), „Ква -
рт”, 064/125-62-67, 
346-392. (234169)

КО ТЕЖ, гар со ње ра, 25 м2,
II, 16.500 евра. (242), „Ква -
рт”, 064/125-62-67, 
346-392. (234169)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 56 м2,
IV, 29.500 евра. (242),
„Ква рт”, 064/125-62-67,
346-392. (234169)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, 62
м2, VI, 34.000 евра. (242),
„Ква рт”, 064/125-62-67,
346-392. (234169)

СТАН 45 м2, Ко теж 2, Ки -
кинд ска, IV спрат, усе љив.
Тел. 063/272-152. 
(234223)

НО ВА МИ СА, јед но со бан
леп, ве ћи, но ви ји стан, 34
м2. 060/034-20-04.
(234217)
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СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан 58 м2, V
спрат, 28.000 евра, хит но.
063/329-340. (234213)

ТА МИШ ка пи ја, стан 62 м2,
са оста вом. 063/329-340.
(234213)

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

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 61
м2, 28.500, вре ди ви де ти.
(238), „Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. 

ТЕ СЛА, тро со бан, 61 м2,
30.000, за сре ђи ва ње.
(238), „Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. 

АГЕН ЦИ ЈА „Те сла не крет -
ни не”, по сре ду је у ку по ви -
ни и про да ји ста но ва и ку -
ћа. 064/668-89-15. (4696)

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

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 56
м2 + те ра са, VI спрат, ЦГ,
ком плет но сре ђен, про сто -
ри ја за јед нич ка, 35.000
евра. 064/613-24-28.
(234212)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан стан
на Те сли, без ула га ња, од -
мах усе љив. 
060/488-21-15. 
(234193)

НО ВИ СТА НО ВИ, Ц. Ла за -
ра, 48 м2, јед но и по со бан,
65 м2, тро соб ни. 063/274-
951. (234205)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, од ли чан, дво -
со бан, сре ђен, IV, 56 м2,
две те ра се. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. 
(234205)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 48 м2,
ЦГ, ВП, усе љив, 28.000, до -
го вор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. 
(234205)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,
37 м2, ВП, ЦГ, усе љив,
24.000, до го вор. „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(234205)

СТРЕ ЛИ ШТЕ 70 м2, дво и -
по со бан, ком плет но сре -
ђен, но ви ја згра да, ЦГ, ВП,
37.000, до го вор. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(234205)

СО ДА РА, 61 м2, дво и по со -
бан, без ула га ња, ВП, ЦГ,
ПВЦ, 37.000, до го вор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (234205)

НО ВО ГРАД ЊА, пре леп ду -
плекс, 104 м2, ЦГ, IV, че -
тво ро со бан, усе љив од мах,
78.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (234205)

НО ВО ГРАД ЊА, пре леп ду -
плекс, 104 м2, ЦГ, IV, че -
тво ро со бан, усе љив од мах,
78.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (234205)

КО ТЕЖ 2, 70 м2, дво и по со -
бан, усе љив, III, ЦГ, 40.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (234205)

СТАН, 39 м2, но ва Ми са, III
спрат, При мор ска 27, нов,
усе љив, 19.000 евра. Тел.
063/804-07-85. (234245)

ЦЕН ТАР, про да јем стан 65
м2, нов, 700 евра ква драт.
„Ве сна 2”, 066/937-00-13. 

ЦЕН ТАР, 55 м2, стан но ви -
ји, I спрат, по вољ но. „Ве сна
2”, 066/937-00-13.
(234243)

ТЕ СЛА, дво со бан, 55 м2,
сре ђен, ЦГ, лифт, 33.000.
„Ве сна 2”, 066/937-00-13.
(234243)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, 70
м2, ЦГ, лифт, 36.000. „Ве -
сна 2”, 066/937-00-13.
(234243)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве на свим
ло ка ци ја ма, бр за ис пла та.
(320), „Пре ми ер”, 063/800-
44-30. (234174)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со бан или
дво со бан стан за ре но ви ра -
ње, ис пла та од мах.
064/206-55-74. (233949)

КУ ПУ ЈЕМ стан за сре ђи ва -
ње, бр за ис пла та. 061/172-
31-93. (233949)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве, ку ће
на свим ло ка ци ја ма. (679),
„Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (234040)

ИЗ ДА ЈЕМ 1,0, Ко теж 2,
ЦГ,на ме штен, кли ма.
063/370-217. 
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру у цен -
тру. 064//128-38-95. 
(СМС)

СО ДА РА, Мак си, 58 м2, на -
ме штен, 150 евра, оба ве зан
де по зит. 064/320-05-42.
(234202)

ТЕ СЛА, из да је се ком плет -
но на ме штен дво со бан стан
бли зу „Ави ва”. 062/600-
365, 064/482-18-14.
(234177)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен дво со -
бан стан, дру ги спрат, код
Ба зе на. 060/132-00-85. 

КО ТЕЖ 1, дво со бан, пра -
зан, ЦГ, на ду же. 
060/051-07-25. 
(234130)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, ре но ви ран,
на ме штен, све но во. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(2340919

БЕС ПЛАТ НО со бу, ку хи њу,
ку па ти ло из да јем ста нар ки
у Ива но ву. 064/372-94-71.
(2340949)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по со бан
стан, на ме штен, де по зит
оба ве зан. Тел. 063/746-11-
51. (234078)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но на ме -
штен дво со бан стан, цен -
тар, ЦГ, кли ма, ка блов ска.
062/644-925. (234064)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру у Пан че ву. Тел.
064/466-82-54. 
(234057)
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ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен дво со -
бан ком фо ран стан, цен тар
Пан че ва, по жељ но сту ден -
ти ма. 060/724-17-25.
(234019)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан јед но со -
бан стан на Стре ли шту,
зва ти по сле 14 са ти.
063/755-51-77. (233945)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан
пра зан стан, II спрат, ЦГ,
на ду же. 362-041, 063/709-
53-13. (233957)

ТЕ СЛА, из да јем на ме штен
дво со бан стан, ТА гре ја ње.
Тел. 063/729-06-92.
(233941)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру у Са мач ком, II
спрат. 063/631-338.
(233929)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру у Са -
мач ком. 064/351-18-78.
(233931)

СО БУ из да јем сам цу, у цен -
тру гра да, мо гу ће ку ва ње.
062/377-345, 065/416-49-
78. (233986)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 40 м2, Те -
сла, ЦГ, на ме штен.
063/761-26-65. (233976)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на ме -
штен стан, цен тар, ЦГ, кли -
ма, ин тер нет, ка блов ска.
063/118-22-09. (234220)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ло кал
у стро гом цен тру, 50 м2, са
раз ра ђе ним са ло ном, Ца ра
Ду ша на 1, лукс град ње за
ста ру ку ћу, ши ри цен тар.
065/258-87-88. (и)

СТРО ГИ цен тар, ло кал, мо -
же и за ма га цин. 064/174-
54-17 или viber 063/305-
891. (233250)

ИЗ ДА ЈЕМ од фе бру а ра ло -
кал 27 м2, стро ги цен тар
Пан че ва, по вољ но. Зла та -
ра, бу тик, ка фић, пар фи -
ме ри ја, пе ка ра, бан ка.
063/130-04-07. (233186)

ЛО КАЛ, цен тар Стре ли шта,
16 м2, сре ђен, ре шет ке, из ло -
зи, ре кла ме. 064/959-98-83.

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ло кал
у стро гом цен тру, 50 м2, са
раз ра ђе ним са ло ном, Ца ра
Ду ша на 1, лукс град ње, за
ста ру ку ћу ши ри цен тар.
065/258-87-88. (и)

ИЗ ДА ЈЕМ пре леп ло кал у
Сте ва на Шу пљик ца, на
глав ном пу ту, око 100 м2.
064/370-79-47. (233865)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор 52 м2, ТЦ Змај Јо ви на
2. Тел. 060/562-62-96.
(233970)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код ула за
Зе ле не пи ја це, бли зи на три
шко ле. 060/351-03-56.
(233916)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 45 м2, у
цен тру Пан че ва. 060/333-
52-60. (234179)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен тру,
40 м2, по вољ но. 064/850-
70-69. (234143)

ХИТ НО и по вољ но про да -
јем ло кал у тр жном цен тру
„Тру бач”, II спрат, 18 м2.
063/850-02-66. (234107)

ЦЕН ТАР, Гим на зи ја, две
про сто ри је, кан це ла ри је.
061/114-11-34. (234120)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2, у
цен тру, Бра ће Јо ва но вић
11, из ме ђу „Poco-Loco” и
Ку пеа. 063/622-209. (2340)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на Зе ле ној
пи ја ци. Тел. 063/808-58-16.
(234028)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 45 м2, Ул.
Ца ра Ду ша на 57, 70 евра.
063/341-829. (234020)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про стор
од 33 м2, у но вој згра ди,
пре ко пу та бол ни це. Кон -
такт тел. 063/460-660. (и)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ ло -
кал Тр жни цен тар код Су -
да, 15 м2. 069/663-773.
(234003)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ну згра -
ду 1650, по год на  за ста -
рач ки дом или хо тел, а мо -
же и за све дру ге на ме не,
мо же за ме на за део це не.
060/312-90-00. (233995)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен тру
29 м2. 060/312-90-00.
(233995)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и Е ка -
те го ри је, са ис ку ством .
069/301-17-00 (СМС)

ЋЕ ВАБ ЏИ НИ ЦИ „Ха ло Ле -
ско вац”, по треб не рад ни це
за рад за ро шти љем.
063/897-55-04. (232803)

ЋЕ ВАБ ЏИ НИ ЦИ „Ха ло Ле -
ско вац”, по треб не рад ни це
за рад за ро шти љем.
063/897-55-04. (233466)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци и ко -
но ба ри ца Cаffe пе ри о ни ци
„Пи о нир”. 069/108-06-54.
(23134)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
про да ју цве ћа, до 40 го ди -
на. 060/333-52-60. (2341)

ПО ТР ЕБ НА од го вор на рад -
ни ца, ис ку ство ни је нео п -
ход но. Ка фе „Арт”, Не ма -
њи на 2, до ћи лич но, од 13
до 15 са ти. (234151)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца, пред -
ност осо ба ма од 30 го ди на.
„Шу гер и Бо ја на”. 061/201-
29-32. (234068)

ПО ТРЕБ НЕ де вој ке за рад у
ка фи ћу и кла ди о ни ци.
Усло ви од лич ни. 062/195-
99-39. (234076)

ФИ ЗИЧ КИ рад ник са Б ка -
те го ри јом, за дис конт пи ћа.
013/333-679. (234134)

ПО ТРЕ БАН ком пле тан пе -
кар са ис ку ством и ис ку сан
во зач. 064/120-09-42.
(233968)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у пе -
ка ри са ис ку ством, про да -
ја, пе че ње. 063/835-08-48.
(234226)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца са ис -
ку ством у пре храм бе ној
про дав ни ци. 060/661-11-
07. (234192)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад
у ка фи ћу. 063/800-07-94.
(233935)

КА ФЕ „Љу би че во” тра жи
де вој ку за рад са ис ку -
ством. 069/364-10-04.
(234195)

ПИ ЦЕРИ ЈИ „По пај” по треб -
ни пи ца-мај сто ри и рад ни -
це на па ла чин ка ри.
063/820-87-61. (234185)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за рад
у мар ке ту, ис кљу чи во са
ис ку ством. До ћи у не де љу,
22. ја ну а ра 2017, у Бра це
Пе тр ов 53, од 12 до 14 са -
ти. (234031)

ПО ТРЕБ НА озбиљ на же на
за одр жа ва ње ста на и не гу
по лу по крет не осо бе. Тел.
069/458-66-29. (233997)

ПО ТРЕБ НА жен ска осо ба
за по вре ме но чу ва ње (и
кре а ти ван рад де це). Нео п -
ход но ис ку ство, пред ност
при ла го ђе на струч на спре -
ма. Де ца су пред школ ског
уз ра ста. Ми лан, 063/845-
86-76. (233941)

ПО ТРЕБ НА ста ри ја осо ба
за чу ва ње фир ме. До ћи
лич но у пред у зе ће Kizza,
Жар ка Зре ња ни на 146-а.
(233974)

МО ЛЕР СКО-ГИП САР СКИ
ра до ви, мај сто ри из Ко ва -
чи це. 060/066-08-60. (СМС)

ШИ ША ЊЕ па са 
свих ра са. 
Про фе си о нал но, 
по вољ но. Пр во 
ши ша ње гра тис. 
064/866-20-89. 
(234008)

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА 

вла жних ку ћа, ма шин ски

се че мо вла жне зи до ве, 

га ран ци ја. 

Тел. 060/691-01-13.

(229077)
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БА КИ или де ки, ну ди мо љу -
бав, бри гу и па жњу као и
фи нан сиј ску по моћ за до -
сто јан стве ну ста рост. Бу ди -
те део на ше по ро ди це. Та та
и две прин це зе. 
060/664-54-22. 
(4696)

МУ ШКА РАЦ, 55 го ди на,
ма те ри јал но обез бе ђен же -
ли да упо зна же ну или де -
вој ку до 40 го ди на, ра ди
дру же ња, из ла за ка. Зва ти
око 21 сат. 
013/352-203. (234015)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћим
све до чан ство ОШ „Бран ко
Ра ди че вић”, на име Да ни је -
ла Бо жић. (234075)

ТРА ЖИМ оче ви ца до га ђа ја
вер бал ног кон флик та 20. ју -
на 2016, око 9.30, на Зе ле -
ној пи ја ци. 
063/773-74-15.
(233914)

УДО ВАЦ, пен зи о нер, жи вим
сам от ка ко ми је умр ла же -
на. Тра жим же ну до се дам -
де сет го ди на, да се оже ним.
Не мо ра да има ни ка кво
бо гат ство. Ле ти ће мо жи ве -
ти у ба њи, а зи ми у Пан че -
ву. 013/365-346. (234235)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у цен -
тру Зла ти бо ра, по вољ но.
063/709-44-97. (233791)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман на Зла -
ти бо ру, цен тар, но во, ка -
блов ска, пар кинг. 063/759-
98-77. (234439)

ЗЛА ТИ БОР, из да јем нов
апарт ман. 
Тел. 063/112-74-77.
(234231)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ро лет -
не, ве не ци ја не ри, ко мар ни -
ци, угра ђу јем. По пра вљам
гурт не. 064/181-25-00.
(233658)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, уград -
ња, одр жа ва ње во де, ка на -
ли за ци је, ка би на, сла ви на,
бој ле ра, ко тли ћа. 063/836-
84-76. (233196)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз ра сти -
ма, до ла зим, јеф ти но, 22
го ди не ис ку ства. 013/251-
78-97, 063/782-51-48.
(234082)

ПО МОЋ у ку ћи ста рим ли -
ци ма. 069/331-14-75.
(234070)

НЕ ГА ста рих, бо ле сних и
ин ва лид них ли ца, за ка зи ва -
ње и прат ња до ле ка ра.
Мо гућ сва ки до го вор.
063/868-04-51. (234063)

ДУ ГО ГО ДИ ШЊЕ ис ку ство,
уград ња свих вр ста под них
и зид них пло чи ца. Не над,
064/128-38-49. (234046)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста ти сти ка,
фи зи ка, ин фор ма ти ка, мо -
гућ ност ме сеч ног пла ћа ња,
про фе сор. Цен тар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (234021)

НЕ ГА ста рих и бо ле сних
(ме ди цин ске се стре са ис -
ку ством). Те ра пи је, пре ви -
ја ње, ка те те ри. 060/067-61-
05. (234175)

МА ТЕ МА ТИ КА, ча со ви за
основ це, при пре ма за при -
јем ни. 060/676-36-37.
(234013)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке,
из ра де ин ста ла ци ја, ин ди -
ка то ри, бој ле ри, ку па ти ла,
ТА.  062/271-661, 061/132-
85-43. (233940)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи зи ка,
хе ми ја, ме ха ни ка, ча со ви.
013/251-19-81, 
063/852-22-43. 
(233932)

ЕН ГЛЕ СКИ и срп ски, при -
пре ма за при јем ни, основ -
ци ма и сред њо школ ци ма.
(233934)

ПАР КЕТ и ла ми нат, по став -
ка, хо бло ва ње и ла ки ра ње.
061/314-90-18, 
601-892. 
(233919)

СРП СКИ, ча со ви за основ -
це, сред њо школ це, сту ден -
те, при пре ма при јем них,
кон трол них. 
064/462-37-64. 
(233951)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да ње,
ре но ви ра ње кро во ва, сти -
ро пор фа са де. Европ ски
ква ли тет, по вољ но.
063/865-80-49. (233953)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу -
ше ња ка на ли за ци је, адап -
та ци је ку па ти ла, сер вис,
од мах. 377-930, 064/586-
85-39. (233938)

НУ ДИМ по моћ по крет ним
и по лу по крет ним осо ба ма,
не га, ку ва ње и спре ма ње
ста но ва. 061/683-09-29.
(233942)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, по -
прав ка ста ре, уград ња но ве
ин ста ла ци је, ма шин ска од -
гу ше ња, са ни та ри је.
062/382-394. (233989)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће мо -
тор ном те сте ром сва ко др -
во ко је вам сме та. 063/369-
846. (234102)

ТВ и са те лит ске ан те не,
мон та жа, ди ги та ли за ци ја
ва шег ТВ-а. 064/866-20-70.
(234117

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске
услу ге. Алек сан дар.
013/351-073, 064/157-20-
03. (234121)

ОШТРИМ све вр сте но же -
ва, по ли рам су до ве од
рост фра ја, ме син га не и ба -
кар не пред ме те. 065/519-
88-51. (234127)

МА ЂАР СКИ је зик, ча со ви
за све ни вое зна ња. Тел.
352-892, 060/352-89-20.
(2340939

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим ро -
бу, ства ри, се лид бе и све
оста ло. Нај по вољ ни је.
065/361-13-13. (234090)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, ре но -
ви ра ње ку па ти ла, сла ви не,
од гу ше ње ка на ли за ци је од -
мах. 063/269-173. (234085)

ПО ПРАВ КА: сто ла ри ја,
бра ва ри ја, са ни та ри је,
мон та жа бој ле ра, шпо ре та,
гре ја ча. Сло бо дан.
063/865-80-74. (234144)

УГРА ЂУЈ ЕМ ви део над зор и
ала р ме у стам бе не и по -
слов не објек те. 064/134-30-
18. (234160)

СВЕ вр сте фи зи ка ли ја, уто -
вар-ис то вар ро бе, се лид бе,
се че ње, це па ње др ва, слич -
ни по сло ви. Де јан,
061/626-14-50. (234156)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че ње,
гипс фа са де. Пен зи о не ри -
ма по пуст. 061/626-54-06.
(234238)

РА ДИ МО све фи зич ке по -
сло ве: ру ше ња, уто ва ри,
оба ра ње ста ба ла, од но ше -
ње, не по треб них ства ри,
оста ло. 060/035-47-40.
(234176)

ТЕ РА ПЕ УТ СКА, ре лакс ма -
са жа, ме ди цин ски и естет -
ски пе ди кир.

Ја сми на. 013/351-907,
061/308-95-86. (2341719

АЛУ ПВЦ сер вис, уград ња,
про из вод ња свих вр ста
про зо ра и вра та. 063/843-
34-56. 

ОД ГО ВОР НА же на ку ва и
по слу жу је по ра зним про сла -
ва ма. Тел. 063/773-44-64. 

ПАР КЕТ по ста вљам и хо -
блу јем, мај стор с ду го го ди -
шњим ис ку ством из Де бе -
ља че, с ма те ри ја лом или
без ње га. Но ле (имам и
пар кет), 013/665-220,
063/847-74-38. (232372)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”
Бо рис, све ре ла ци је по Ср -
би ји с ком би ји ма, ка ми о -
ни ма, еки па рад ни ка, ку ти -
је, фо ли ја за за шти ту на ме -
шта ја, 0-24, сва ког да на и
не де љом. Бес пла тан до ла -
зак и про це на по сла. Пла -
ћа ње мо гу ће че ко ви ма и
пре ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (234031)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон чић” –
Бо рис, ком би јем и ка ми о -
ном, Вој во ди на, Ср би ја, са
или без рад ни ка.  013/352-
536, 063/253-028, 
064/444-66-74. 
(234031)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић” –
Бо рис – ком би ји ма, ка ми о -
ни ма, про фе си о нал но, еки -
па рад ни ка, све ре ла ци је
по Ср би ји, от куп на ме шта -
ја.  013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
(234031)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе
„Бом бон чић” – Бо рис –
ком би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, мон та жа,
де мон та жа, па ко ва ње ства -
ри, ку ти је за па ко ва ње, фо -
ли ја за за шти ту на ме шта ја.
Се ли те се без стре са!!! Бо -
рис, 013/352-536, 
063/253-028, 
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs.  (234031)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и ка -
ми о ном, Вој во ди на, Ср би -
ја, са или без рад ни ка. Нај -
по вољ ни је. Иван. 
063/107-78-66. 
(234031)

СЕ ЛИД БЕ ро бе и ства ри
ком би јем и ка ми о ном, про -
фе си о нал но, еки па рад ни -
ка, све ре ла ци је по Ср би ји,
от куп на ме шта ја. Иван.
063/107-78-66.  (234031)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви и фа са де. 061/283-
66-41, 062/156-02-07,
064/317-10-05. (233411)

ПО ВОЉ НО пре воз ро бе,
се лид бе ком би јем, це на по
до го во ру. 064/147-14-77,
013/311-514. (233213)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз 1.000 ди -
на ра, град ска, по пуст ван -
град ске, рад ни ци. 
064/482-65-53. 
(233272)

ОВЛА ШЋЕ НИ елек тро сер -
вис, по пра вља: веш-ма ши -
не, бој ле ре, шпо ре те, фри -
жи де ре, пе ћи, елек тро ин -
ста ла ци је, од мах. 060/180-
02-83, 062/186-48-22.
(233896)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе ка -
ми о ном, еки па рад ни ка,
по вољ но. Вук. 064/176-91-
85, 063/278-117. (233834)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу -
ше ње су до пе ре, ку па ти ла,
ка на ли за ци је, за ме не, по -
прав ке. 013/331-657,
064/495-77-59, 063/777-
18-21. (233665)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе, мо -
гућ ност хлад ња че, са или
без рад ни ка. Џа ја,
065/403-58-43. (233614)

ПО ПРАВ КА бе ле тех ни ке,
овла шће ни сер вис „Фри го
Пе ђа”, 013/301-300,
063/771-24-16. (233615)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва и ка ље -
вих пе ћи. 063/155-85-95.
(233572)

ДУ БИН СКО пра ње на ме -
шта ја у ва шем ста ну, пра ње
те пи ха, од воз, до воз.
066/001-050, 063/329-464.
(234135)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге ро -
бе. Пан че во-да ље, це на до -
го вор. 013/366-843,
063/193-22-29. 

КИР БИ ду бин ско уси са ва -
ње и пра ње на ме шта ја, те -
пи ха. Ми ки, Ти бор.
065/329-49-07. (234083)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу -
ше ње ку па ти ла, ка на ли за -
ци је, во до вод не адап та ци -
је, за ме на вир бли, вен ти ла,
ба те ри је, са ни та ри је, све за
во ду, 00-24 са та, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст, до ла -
зим од мах. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-
20-00. (234047) 

ЛИ МАР СКИ ра до ви, из ра -
да и мон та жа гра ђе вин ске
ли ма ри је. Са на ци је цу ре ња
кро во ва, хи дро и зо ла ци је
рав них кро во ва, те ра са.
Нај јеф ти ни је. 
064/466-42-14. (234018)

РО ЈАЛ МГ, ро лет не, ко мар -
ни ци, ве не ци ја не ри, све за -
ве се, тен де, хар мо-вра та,
ро ло-за шти та. 063/816-20-
98, 013/351-498. (233967)

СЕР ВИС те ле ви зо ра ра зних
елек тро у ре ђа ја, елек три -
чар, ау то-елек три чар, сер -
вис ЦО 2 апа ра та. 063/800-
01-96. (233993)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе ка -
ми о ном и ком би јем већ од
1.500 ди на ра. 0-24 са та.
Ми смо ту због вас.
064/334-85-64, 063/811-
98-32, По по вић. (234153)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де -
ре, за мр зи ва че, кли ме,
шпо ре те, бој ле ре, по пра -
вља мо ква ли тет но са га ран -
ци јом. „Фри го тех ник”, 361-
361, 064/122-68-05.
(234140)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу -
ше ње ку па ти ла и ка на ли за -
ци је , за ме на вир бли, ба те -
ри ја, вен ти ла и са ни та ри је,
све за во ду, 0-24 са та. Пен -
зи о не ри ма по пуст, до ла зим
од мах. 013/348-139,
064/493-44-63. (234221)
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ТУРИЗАМ

РАЗНО

УСЛУГЕ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ЛУ КА ДУ НАВ АД 

Пан че во, Лу ка Ду нав 1

рас пи су је кон курс за рад но ме сто:

ЕЛЕК ТРИ ЧАР

Опис по сло ва:

– од го во ран је за ква ли тет но и бла го вре ме но одр жа ва ње

елек тро ин ста ла ци је и елек тро о пре ме, ме ха ни за ци је и гра ђе -

вин ских обје ка та, као и за ра ци о нал ну оправ ку и за ме ну де -

ло ва,

– нај ма ње јед ном ме сеч но вр ши кон тро лу елек тро ин ста ла -

ци је на гра ђе вин ским објек ти ма и по по тре би от кла ња уо че -

не не до стат ке о ко ји ма оба ве шта ва ру ко во ди о ца.

Усло ви: 

– III или IV сте пен струч не спре ме, елек три чар-ау то ма ти чар

или рад но ис ку ство сте че но ра дом на том или слич ном по слу,

– про ве ра рад них спо соб но сти,

– Сред ња струч на спре ма – елек тро тех нич ка шко ла,

– Рад но ис ку ство од ми ни мум (3) три го ди не,

– Ме сто ста но ва ња Пан че во (бли жа око ли на),

– Пред ност: по зна ва ње ау то ма ти ке (ни је услов),

– Пред ност: фи зич ки спре ман, рад на ви си ни.

При ја ве сла ти на: office@lukadunav.co.rs

или на ЛУ КА ДУ НАВ АД ПАН ЧЕ ВО, Лу ка Ду нав 1,

26000 Пан че во, са на зна ком „кон курс за елек три ча ра”

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150
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АК ЦИ О НАР СКО ДРУ ШТВО ДО ЛО ВО, ДО ЛО ВО – у сте ча ју, Ул. Кра ља Пе тра Пр вог бр.1, 

ма тич ни број 08047685 

ОГЛА ША ВА
из да ва ње у за куп по љо при вред ног зе мљи шта 

јав ним при ку пља њем писaних по ну да

Пред мет из да ва ња у за куп 

По љо при вред но зе мљи ште, ко је пре ма са зна њу сте чај ног управ ни ка ни је уз о ра но, укуп не по вр ши не 91 ха 35а

71м², као је дин стве на це ли на упи са на у ли сто ви ма не по крет но сти 1188, 3370, 3371 и 3372 KO До ло во, ко ја об у хва -

та сле де ћа ка та стар ска под руч ја:

1.   К.О. ДО ЛО ВО ЛИ СТА НЕ ПО КРЕТ НО СТИ 1188:

5415/1, 9600/18, 9650/18, 9650/20, 12098, 12155, 12156/1, 12157/3, 12212/1, 12213, 12234, 12245/3, 12245/4,

12248, 12261/3, 12287/2, 12289/1, 12292, 13452/2, 13453/1, 13499/1, 13501, 13502, 13503, 13505/1, 13573, 13576,

13577/1, 13577/2, 13598, 13627, 13628, 13629, 13630, 13631, 13632, 13644, 13718, 13733/1, 13742, 13743, 13789.

2.   К.О. ДО ЛО ВО ЛИ СТА НЕ ПО КРЕТ НО СТИ 3370:

11100

3.   К.О. ДО ЛО ВО ЛИ СТА НЕ ПО КРЕТ НО СТИ 3371:

11210

4.   К.О. ДО ЛО ВО ЛИ СТА НЕ ПО КРЕТ НО СТИ 3372:

12600/7 

НА ПО МЕ НЕ: 

·      По љо при вред но зе мљи ште ко је пред ста вља пред мет за ку па, пре ма са зна њу сте чај ног управ ни ка, ни је уз о ра но.

·      Укуп на по вр ши на ка та стар ских пар це ла сте чај ног ду жни ка је 321 хa 81 а 14 м², али с об зи ром да је по вр ши на

од 34 ха 19 а 79 м² по се ја на лу цер ком иста се од у зи ма од укуп не по вр ши не и не пред ста вља пред мет за ку па. Пре -

ма до са да шњем са зна њу по се ја на  лу цер ка се на ла зе на ка та стар ским пар це ла ма број: 10793/3, 10797, 10799,

10800, 10801/2, 10802/1, 10802/2, 10802/3, 10803/1, 10803/2, 10804/2, 10804/3, 10804/4, 10806/4, 10815/2,

10815/3, 10815/4, 10816/1, 10816/2, 10819, 10820/4, 10821, 10825, 10826/1, 10827/2, 10830/2, 10833, 10837, 10841,

10842/2, 10845, 11265/1, 11283, 11284 .К.О. До ло во, те да те пар це ле не пред ста вља ју пред мет за ку па.

Пра во на уче шће у по ступ ку из да ва ња у за куп јав ним при ку пља њем по ну да има ју сва прав на и фи зич ка ли ца ко ја:

1. Упла те де по зит у из но су од 500.000,00 ди на ра на те ку ћи ра чун сте чај ног ду жни ка број 205-228152-64, ко ји се

во ди код „Ко мер ци јал не бан ке” а. д, нај ка сни је 25. 01. 2017. го ди не;

2. Пот пи шу из ја ву о гу бит ку пра ва на по вра ћај де по зи та. Обра зац при ја ве за уче шће и обра зац Из ја ве о гу бит ку

пра ва на по вра ћај де по зи та се пре у зи ма од по ве ре ни ка сте чај ног управ ни ка уз прет ход ну на ја ву на кон такт те ле -

фон 064/4027547.

По љо при вред но зе мљи ште из овог огла са из да је се у за куп у ви ђе ном ста њу и за ку пац се не мо же по зи ва ти на ње -

го ве фи зич ке и дру ге не до стат ке.

На кон упла те де по зи та, а нај ка сни је до 25. 01. 2017. го ди не до 15 са ти, по тен ци јал ни за куп ци, ра ди пра во вре ме -

не еви ден ци је, мо ра ју пре да ти по ве ре ни ку Аген ци је за ли цен ци ра ње сте чај них управ ни ка: 

-     по пу њен обра зац при ја ве за уче шће, до каз о упла ти де по зи та, пот пи са ну из ја ву о гу бит ку пра ва на по вра ћај де -

по зи та,

-     извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални закупац пријављује правно

лице), 

-     фотокопију личне карте (ако се као потенцијални закупац пријављује физичко лице), 

-     овлашћење за заступање, уколико отварању достављених понуда присуствује пуномоћник или законски

заступник (за правна лица).

За куп се уго ва ра на од ре ђе но вре ме од да на за кљу че ња уго во ра до 30. 11. 2017. го ди не. 

За куп ни на се пла ћа аван сно у це ло сти по пот пи си ва њу уго во ра за цео пе ри од за ку па, ума ње на за већ упла -

ће ни де по зит. 

Крај њи рок за до ста вља ње по ну да је 27. 01. 2017. го ди не до 12.45 сати. При хва та ју се ис кљу чи во по ну де у за пе ча -

ће ној ко вер ти са на зна ком „ПИ СМЕ НА ПО НУ ДА ЗА ЗА КУП АК ЦИ О НАР СКО ДРУ ШТВО ДО ЛО ВО, ДО ЛО ВО – у

сте ча ју Ул. Кра ља Пе тра Пр вог бр. 1 ма тич ни број 08047685 – НЕ ОТВА РА ТИ” на ко вер ти. 

По ну де се до ста вља ју на сле де ћу адре су: Аген ци ја за ли цен ци ра ње сте чај них управ ни ка, Цен тар за сте чај,

Те ра зи је бр 23, Бе о град, III спрат, кан це ла ри ја 321.

Ми ни мал но при хва тљи ва по ну да из но са за куп ни не је 250 евра по хек та ру у ди нар ској про тив вред но сти по

сред њем кур су НБС на дан упла те. По ну де мо ра ју би ти ис ка за не у укуп ном из но су за цео пе ри од за ку па.

Отва ра ње по ну да би ће одр жа но да на 27. 01. 2017. го ди не у 13 са ти (15 ми ну та по ис те ку вре ме на за до ста -

вља ње по ну да), на адре си: Аген ци ја за ли цен ци ра ње сте чај них управ ни ка, Цен тар за сте чај, Те ра зи је бр 23,

Бе о град, III спрат, са ла 301 („Сим по” са ла).

За пе ча ће на ко вер та са по ну дом до ста вља се лич но и тре ба да са др жи:

- без у слов ну по ну ду, уз на во ђе ње ја сно од ре ђе ног из но са на ко ји по ну да гла си;

- овла шће ње за за сту па ње, уко ли ко отва ра њу по ну да не при су ству је по ну ђач лич но;

По ну да мо ра да бу де ја сна, не дво сми сле на, чит ко ис пи са на и ове ре на пе ча том и пот пи сом овла шће ног ли ца. По -

ну де са ва ри јан та ма ни су до зво ље не. Све по ну де се до ста вља ју на срп ском је зи ку. Не пот пу не и не у ред не по ну де,

као и по ну де ко је са др же услов не ће се узи ма ти у рaзматрање.

На са мом отва ра њу по ну да ко ми си ја за отва ра ње по ну да ће да ти мо гућ ност по ну ђа чи ма да три пу та по бољ -

ша ју ини ци јал не по ну де.

Уче сни ци ма ко ји ни су сте кли ста тус за куп ца или дру гог нај бо љег по ну ђа ча, де по зит се вра ћа у ро ку од 8 да на од

да на про гла ше ња нај бо љег по ну ђа ча. Упла ти лац де по зи та гу би пра во на по вра ћај де по зи та у скла ду са Из ја вом о

гу бит ку пра ва на по вра ћај де по зи та.

Уго вор о за ку пу по љо при вред ног зе мљи шта за кљу чу је се у ро ку од 3 рад на да на , од да на при ба вља ња са гла сно сти

Од бо ра по ве ри ла ца. 

По ре зе и тро шко ве ко ји про из ла зе из за кљу че ног уго во ра о за ку пу у це ло сти сно си за ку пац.

За ку по да вац и Од бор по ве ри ла ца ни су у оба ве зи да при хва те ни јед ну до ста вље ну по ну ду.

Oвлашћено ли це: по ве ре ник Ми лу тин Про тић, кон такт те ле фон 064/402-75-47.

13. ја ну а ра 2017. за у век нас је на пу стио наш во ље ни су пруг, отац и

де да

ФЕ РЕНЦ ШИ МОН
1954–2017.

Зла суд би на је хте ла да нас на пу стиш из не на да и та ко пре ра но.

Пу ни бо ла и ту ге веч но ће ти би ти за хвал ни на свој до бро ти 

и љу ба ви ко ју си нам пру жио, тво ји нај ми ли ји и не у те шни: 

су пру га МИР ЈА НА, ћер ке АЛЕК САН ДРА и ИРЕ НА, син НЕ МА ЊА,

зе то ви ГО РАН и МИ ЛАН, уну ци АЛЕК СА, РА ДОШ и МИ ЛОШ 

и по ро ди це ВУ ЈО ВИЋ и ГА ВРИ ЛО ВИЋ

(147/234224)

Дра ги наш та та

ФЕ РИ
Ре чи не мо гу да опи шу не из мер ну бол и пра зни -
ну ко ја је оста ла тво јим из не над ним од ла ском.
Био си наш нај бо љи при ја тељ, осло нац и по др -
шка у жи во ту, а са да те ви ше не ма...
Са мо ми зна мо ко ли ко ћеш нам не до ста ја ти.
Веч но ћеш би ти у на шим ми сли ма и ср ци ма. По -
чи вај у ми ру са ан ђе ли ма.

Во ле те тво ја де ца АЛЕК САН ДРА, ИРЕ НА
и НЕ МА ЊА

(148/234232)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

ФЕ РИ ЈУ

од при је СМИ ЉЕ 

и по ро ди ца ВУ ЈО ВИЋ

и ТО ПА ЛОВ

(151/234237)

По след њи по здрав ста -

ром дру гу

ФЕ РИ ЈУ

СТАН КО и ЈА СМИ НА

(111/234132)

По след њи по здрав дру -

гу и ко ле ги

ФЕ РИ ЈУ

ИМРЕ и АНА 

с по ро ди цом

(112/234132)

По след њи по здрав дра -

гом стри цу

ФЕ РЕН ЦУ 
ШИ МО НУ

ВИ КИ ЦА с по ро ди цом

(133/234187)

По след њи по здрав на -
шем дра гом чи ка

БРА НЕ ТУ 
ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИ ЋУ

од СА ВЕ, ЉИ ЉЕ
и СВЕ ТЛА НЕ

(152/234248)

По след њи по здрав ком -
ши ји

БРА НЕ ТУ 
ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИ ЋУ

од ста на ра у Сте ва на 
Шу пљик ца 153

(153/234246)

По след њи по здрав при ја те љу

БРА НЕ ТУ 
ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИ ЋУ

од при ја те ља СРЕ ТЕ НА,
при је СЛО БО ДАН КЕ и

СЛА ЂА НЕ
(154/23424)

По след њи по здрав

БРА НЕ ТУ 

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИ ЋУ

1949–2017.

Су пру га ЈЕ ЛЕ НА, ћер ке

ОЛИ ВЕ РА и ДРА ГА НА,

зе то ви МИ ЛАН 

и ВЛА ДА и уну ци 

СТЕ ФАН и НИ КО ЛИ НА

(155/234249)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и 

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком

и петком 

од 8 до 13 сати
ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150
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13. ја ну а ра 2017. пре ми ну ла је на ша драг мај ка

ЈУЛ КА БОГ ДА НОВ
рођ. Пе тра шек

1925–2017.

С по што ва њем и љу ба вљу се ћа ће је се ћер ке 

БРАН КА и ЉУП КА с по ро ди ца ма

(104/234111)

С ду жним по што ва њем опра шта мо се од на ше

дра ге раз ред не и про фе сор ке

МЕ ЛА НИ ЈЕ ЋУР ЧИН

Учи ла нас је ен гле ском је зи ку и жи во ту, у  не -

ким бо љим вре ме ни ма. 

Ње но IV-3 и 107. ге не ра ци ја 

Гим на зи је „Урош Пре дић”
(122/234269)

По след њи по здрав дра -

гој ку ми

ЈУЛ КИ 

БОГ ДА НОВ

од ку ма СЛО БО ДА НА

РА ПА ЈИ ЋА с де цом

(75/234049)

Наш во ље ни

АЛЕК САН ДАР СТО ЈА КОВ СА ША
16. VII 1970 – 15. I 2017.

На пу стио нас је по сле те шке бо ле сти у ко јој се хра бро и

до сто јан стве но др жао. 

По но сни што смо га има ли, а не из мер но ту жни што смо

га ра но из гу би ли.

Оста ју успо ме не и не из ре цив бол.

Ожа ло шће ни: мај ка ЛЕ ТИ ЦИ ЈА, отац СТО ЈАН, 

де ца АЊА, ДУ ЊА и РАСТ КО, су пру га ИВА НА, 

се стра ГО ЦА, се стри чи на ВА ЊА и зет ДРА ГО ЉУБ
(138/234196)

Из не на да нас је на пу стио  наш отац, све -

кар, де да и пра де да

БРА НИ СЛАВ ПЕ РИЋ
1928–2017.

Са хра на ће би ти 20. ја ну а ра, у 12 са ти, на

Ста ром пра во слав ном гро бљу.

Ожа ло шће ни: си но ви БОГ ДАН 

и ДРА ГАН, сна је РО САН ДА и ЈА ДРАН КА,

уну ци БО ЈАН, МИ РО СЛАВ, НЕ НАД 

и ДЕ ЈАН и пра у ну ци АЛЕК СА и АН ДРЕЈ

(71/234042)

По след њи по здрав

БРАН КУ

од АН КИ ЦЕ, ЦВЕ ЛЕ ТА,

МИ РО СЛА ВА, НА ТА ШЕ

и ВЛА ДИ МИ РА

По чи вај у ми ру!

(72/234043)

По след њи по здрав

БРА НИ СЛА ВУ

ПЕ РИ ЋУ

Удру же ње пен зи о не ра

НИС Пе тр ол, 

Ра фи не ри ја наф те 

Пан че во

(131/234182)

13. ја ну а ра 2017, пре ми ну ла је на ша дра га мај ка

и ба ка

ЂУР ЂЕВ КА ГР ГА
1931–2017.

Тво ју до бро ту, љу бав и то пли ну ко јом си нас не -

се бич но оба си па ла но си ће мо веч но у сво јим ср -

ци ма и ми сли ма.

Син ЂУ РИ ЦА, сна ја НА ДА, уну ци НИ КО ЛА 

и КА ТА РИ НА
(107/234113)

По след њи по здрав нај дра жој мај ци

ДУ ШАН КИ СА ВИЋ
11. III 1936 – 11. I 2017.

Во ље на мо ја ма ти те шко је стег ну ти ср це да не

бо ли, ду ша да не па ти, су зе да не те ку. По до бро -

ти те пам тим, с по но сом по ми њем и чу вам од за -

бо ра ва.

Твој син ДРА ГАН
(54/234011)

По след њи по здрав во ље ној ба ки

ДУ ШАН КИ СА ВИЋ

од ње ног уну ка ПРЕ ДРА ГА с мај ком ЗУ ЗА НОМ

(55/234011)

По след њи по здрав дра -

гој мај ци

МИ ЛИ ЋО СИЋ

8. XI 1938 – 10. I 2017.

Дра га мај ко, с тво јим

од ла ском из гу био сам

осло нац ко ји сам имао.

Оста ћеш веч но у мом

ср цу.

Ту жан син СЛО БО ДАН,

уну ка ТЕ О ДО РА, 

пра у нук МИ ХАЈ ЛО,

сна ја МИ ЦА

и зет МАК СИМ

(126/234167)

МИ ЛА ЋО СИЋ
8. XI  1938 – 10. I 2017.

Но сим тво је ру ке око вра та, као знак од су за и
од зла та, кад се се тим да те лу до во лим ср це ста -
не па за бо ли.
Јед ном ка да ти се ме ни вра тиш, ка да про ђе све и
ка да схва тиш да нам да ни ле те као ла сте, ал ни
је дан, ал ни  је дан не вра ћа се.
Ту жна уну ка ТЕ О ДО РА, зет МАК СИМ и пра у нук

МИ ХАЈ ЛО
(127/234167)

С ве ли ким бо лом и ту -

гом опро сти ли смо се

од

ВЛА ДИ МИ РА

РУ ДИН ЦА

Не у те шна ћер ка 

СВЕ ТЛА НА, зет 

МИ О ДРАГ и уну ци 

ЈО ВАН и ИВА НА

(87/2540749)

По след њи по здрав

ВЛА ДИ МИ РУ

РУ ДИН ЦУ

Веч но ће мо пам ти ти ње -

го ву до бр о ту.

Ћер ка СНЕ ЖА НА, 

зет РО ДО ЉУБ и уну ци

МИ РО СЛАВ и ДРА ГАН

(88/254074)

По след њи по здрав су -

пру гу

ВЛА ДИ МИ РУ

РУ ДИН ЦУ

Са хра на ће се оба ви ти

20. ја ну а ра, у 13 са ти, на

Но вом гро бљу.

Не у те шна су пру га 

МА РИ ЈА

(89/234074)

По след њи по здрав бра ту

ВЛА ДИ МИ РУ
Се стра МИ ЛАН КА са

ћер ком НА ТА ШОМ из
Фран цу ске

(90/234074)

По след њи по здрав дра -

гом ку му

ВЛА ДИ МИ РУ 
РУ ДИН ЦУ

Кум АЦА
(123/234162)

БО РИС 

КР СТЕВ СКИ

1956 – 10. I 2017.

По след њи по здрав од

су пру ге ЗО РИ ЦЕ

(86/234073)

ПА ВЛЕ ЂУ КИЋ

Искре но жа лим за то -

бом.

Твој друг и ко ле га 

ЧЕ ДО МИР ЗЕ БИЋ

(49/234002)

Мо јој про фе сор ки

МЕ ЛА НИ ЈИ

ЋУР ЧИН

Хва ла вам што сте утка -

ли део се бе у оно што ја

је сам да нас.

С љу ба вљу БО ЈА НА

АДА МО ВИЋ

(145/234221)

По след њи по здрав зе ту

ГО РА НУ ПЕ ЈИ ЋУ

од шу ра ка ДРА ГА НА

(146/234224)

МИ РО СЛА ВА

МИ МА РАЦ

Про шло је че тр де сет ту -

жних да на от кад те не -

ма, ал у на шим ср ци ма

оста јеш веч но.

МИ НЕР ВА с по ро ди цом

(51/234007

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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На ша во ље на пре ми ну ла је 13. ја ну а ра 2017. Са хра на ће

се оба ви ти на Ста ром пра во слав ном гро бљу 19. ја ну а ра

2017, у 14 са ти

ХЕР ТА ЂУР КО ВИЋ

Би ла си по себ на. Мно го до бра, не жна, пле ме ни та, ве ли -

ка по др шка, мно го да ва ла и опра шта ла. 

Мно го си нас во ле ла, мно го смо те во ле ли.

Ве ли ко ти хва ла на све му што си нам пру жи ла.

Ожа ло шће ни: СЛАВ КА РЕ ДЕВ СКИ, ДРА ГА НА, МИ ЛОШ,

МИ ЛАН, ЈЕ ЛЕ НА и праунук МИ ХАЈ ЛО
(56/234014)

Дра гој ма ми

ХЕР ТИ ЂУР КО ВИЋ

Хва ла ти за сву љу бав и по жр тво ва ње. Увек си би ла и оста ћеш део

на ших жи во та. 

Син АЛЕК САН ДАР с по ро ди цом

(21/239449)

8. ја ну а ра 2017. го ди не пре ми ну ла је на ша

МИ НО ДО РА ПЕ КУ РАР
1968–2017.

Оти шла си хра бро ка ко си зна ла и жи ве ти.

Оти шла си и оста ви ла огром ну пра зни ну и ту гу у на шим ср ци ма и ду ши.

Би ла си бо рац ко ји ни је знао да устук не и да се пре да.

Би ла си мај ка ко ја је бес крај но па зи ла и во ле ла.

Би ла си су пру га ко ја је да ла сми сла жи во ту.

Би ла си не се бич на и хра бра, на ре чи ма и де ли ма.

Би ла си на ше све.

Би ла си мо ја...

Би ла си... мој Ми ки.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ожа ло шће ни: мај ка МИ РА, су пруг ЈОН, кће р ка АНА СТА СИА, 

син АЛЕК САН ДАР и све кр ва АНА
(94/234088)

ХЕР ТА ЂУР КО ВИЋ
Увек ће мо се се ћа ти на ше дра ге при ја те љи це и вре ме -

на про ве де ног с њом.

НЕ НАД, ЉИ ЉА и МИ КИ ЦА

(108/234122)

Во ље на мај ка, ба ка и та шта

ХЕР ТА ЂУР КО ВИЋ

Па жња, не жност, бри га, при вр же ност, по све ће ност, по -

што ва ње, пле ме ни тост, до сто јан ство... љу бав.

Све вре ме свог жи во та си по све ти ла на ма. Жи ве ла за

сва ки тре ну так на ших жи во та. Сва ки трен опле ме ни ла

сво јим при су ством и де лом.

Има ли смо то ли ко то га при ми ти и на у чи ти од те бе.

То се не за бо ра вља.

С љу ба вљу не из мер но ту жни што смо те из гу би ли тво ји:

МИ СИ МО ВИ ЋИ - БРАН КА, МИ ЛО РАД и НИ КО ЛА
(113/234136)

По след њи по здрав

ХЕР ТИ 
ЂУР КО ВИЋ

на став ник
Пен зи о не ри ОШ
„Бра ца Пе тров”

(29/233968)

МИ НА
За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

МИР КА, ДРА ГАН, ГА ГА и БОГ ДАН

(1/233908)

По след њи по здрав су пру зи, мај ци, све кр ви и ба ки

ЈЕ ЛИ ЦИ НИ КО ЛИЋ
1955–2017.

Увек ће мо те се се ћа ти јер си има ла бес крај ну

љу бав за све нас.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг БРАН КО, син ДАР КО,

сна ја НА ТА ША и уну ци СА РА и МА ТЕ ЈА
(9/233926)

По след њи по здрав во ље ној ћер ки и се стри

ЈЕ ЛИ ЦИ НИ КО ЛИЋ

од та те, бра та ИЛИ ЈЕ и сна је ЂИ НЕ
(62/234032)

По след њи по здрав дра -

гој за о ви

ЈЕ ЛИ ЦИ 

НИ КО ЛИЋ

од сна је СНЕ ЖЕ

с де цом

(64/234034)

По след њи по здрав сва ји

ЈЕ ЛИ ЦИ 

НИ КО ЛИЋ

од зе та РА ДИ ШЕ

и се стри чи не СТО ЈА НЕ

(63/234033)

По след њи по здрав на -

шој

ЈЕ ЛИ ЦИ
од ВИК ТО РА и ВИ КИ ЦЕ

(124/234162)

17. ја ну а ра 2017. на пу сти ла нас је на ша

ИВАН КА ГРЕК
рођ. Јо ва нов

1938–2017.

Са хра на ће би ти оба вље на 21. ја ну а ра 2017, на

Но вом гро бљу, у 11 са ти.

По чи вај у ми ру.

Су пруг ЗО РАН, син ДУ ШАН, сна ја 

АЛЕК САН ДРА и унук АЛЕК СА
(137/234191)

По след њи по здрав дра -

гој се стри

од МИ ЛЕ НЕ и СА ВИ ЦЕ

с по ро ди цом

(139/234199)
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10. ја ну а ра 2017. на пу стио нас је наш дра ги

МИ ЛО РАД СТО ЈА ДИ НО ВИЋ
Рођ. 1954.

Ожа ло шће ни: отац СВЕ ТО МИР, мај ка ЗО РА, су пру га ЕР ЖИ КА,

ћер ке ТА МА РА, ЛА НА и СО ЊА с по ро ди ца ма

(3/233920)

Ту жни по здрав

МИ ШИ

од сва сти ке ИРЕ НЕ,

ИВИ ЦЕ са МА ЈОМ,

ЗЛАТ КА 

са ЈА ДРАН КОМ 

и РАТ КА

(4/233920)

МИ ШО

шта да ље?

Тво ја ЕР ЖИ КА

(5/233920)

По след њи по здрав дра гом бра ту и стри цу

МИ ЛО РА ДУ СТО ЈА ДИ НО ВИ ЋУ

од ДРА ГА НА, ДА НИ ЦЕ, СА ЊЕ, БО ЈА НА и БО РИ СА

(6/233921)

По след њи по здрав оцу

МИ ЛЕ ТИ 

ГУ ЦИ ЈА НУ

од ћер ке ДРА ГА НЕ, 

зе та ЗО РА НА, уну ке 

ЈЕ ЛЕ НЕ и уну ка 

МИ ХАЈ ЛА и МА ТЕ ЈЕ

(16/233944)

Оба ве шта ва мо род би ну
и при ја те ље да је наш
дра ги

МИ ЛЕ ТА
ГУ ЦИ ЈАН

Пре ми нуо 13. ја ну а ра
2017, у 65. го ди ни

Ожа ло шће на су пру га
СЛО ВЕН КА, син 
БОГ ДАН и сна ја 

ГОР ДА НА

(17/233943)

12. ја ну а ра 2017. умро је наш дра ги отац

ДА НИ ЛЕ ВРА НИЋ
1941–2017.

Са хра на је оба вље на 13. ја ну а ра 2017. на

Пра во слав ном гро бљу у Ба нат ском Бре -

стов цу.

Хва ла ти за све што си учи нио за нас.

Син МИ ЛО ВАН и ћер ка СУ ЗА НА

(22/233957)

По след њи по здрав на шем дра гом оцу, та -

сту и де ди

ДА НИ ЛУ ВРА НИ ЋУ
1941–2017.

Ожа ло шће на ћер ка МИ ЛА, зет ДРА ГАН 

и уну ци ВО ЈИ СЛАВ и АЛЕК САН ДАР

(23/2339559)

По след њи по здрав 

МИ ЛЕ ТУ 

ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ

При ја те љи ша хи сти:

КО СТА, ПА ЈА, 

МА ТО ВИЋ, МИР ЧЕ,

ПЕ ДА, ЗТП, МО МЕ, 

ЂО ЛЕ, ЉУ БА 

и ВИ ДО МИР

(30/233967)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да

нас је 11. ја ну а ра 2017, на пу сти ла на ша

дра га

ДУ ШАН КА ДО ШЕН
28. IX 1935 – 11. I 2017.

Сед мо днев ни по мен одр жа ће се 21. ја ну а -

ра 2017, у 11 са ти на Ка то лич ком гро бљу.

Син МОМ ЧИ ЛО и сна ја НА ТА ША

(31/2339719)

По след њи по здрав

ДУ ЈИ

од по ро ди це КО СТИЋ 

и БЛА ГА

(32/233971)

МИ ЛО РАД СТО ЈА ДИ НО ВИЋ
Дра ги бра те, за у век ћеш оста ти у на шим ми сли ма и ср -

цу. По чи вај у ми ру.

Брат ЗО РАН с по ро ди цом

(33/233973)

По след њи по здрав на шој дра гој

БИ ЉА НИ ЂУ ГА
1960–2017.

Син АЛЕК САН ДАР, се стра МИР ЈА НА, се стри ћи МИ ЛАН

и СЛО БО ДАН, ЉУ БИ ЦА и НА ДА

Са хра на ће се оба ви ти у пе так, 20. ја ну а ра, у 14 са ти, на

Но вом гро бљу у Пан че ву.

(46/233906)

По след њи по здрав

МИ ЛЕ ТУ ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ
сли ка ру

Ста на ри згра де у Ву ка Ка ра џи ћа 6

(47/233999)

Збо гом Дул ка

ДУ ШАН КА 

ДО ШЕН

Дул ка, не ма ви ше бо ла,

стра ха и са мо ће ко ју си

ти го ди на ма про жи вља -

ва ла.

По чи вај  у ми ру.

Тво је ко ле ги ни це 

СТА НА, СТАН КА, 

ЗА ГА и БО СА

(60/234025)

15. ја ну а ра 2017. го ди не на пу стио нас је наш во -

ље ни отац, су пруг, син и де да

СЛАВ КО СУ ШЕЦ

Уте хе не ма, за бо рав не по сто ји, по сто је са мо су -

зе и бол.

Ожа ло шће ни: мај ка БО ЈА НА, су пру га ВЕ РА,

ћер ка СА ЊА с по ро ди цом и брат МИ ЛЕ

с по ро ди цом
(66/234036)

МИ ЛИ ВО ЈЕ ЂОР ЂЕ ВИЋ

По след њи по здрав Ми ле ту од ко ле ги ни ца и ко ле га из

Удру же ња ли ков них умет ни ка Пан че ва „Све ти о ник”

(68/234038)

По след њи по здрав

БА ТА МИ ЛЕ ТУ ГУ ЦИ ЈА НУ
Жи ве ћеш у се ћа њу тет ка СТАН КЕ, МИ ЛЕ НЕ и тет ка

БЕ ЛЕ с по ро ди ца ма

(80/234056)

По след њи по здрав

МИ ЛЕ ТУ 

ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ

од са рад ни ка из 

КУЛ ТУР НО-ПРО СВЕТ НЕ

ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

(97/234091)

По след њи по здрав ку му

МИ ЛЕ ТУ
од ку ма СА ШЕ 

с по ро ди цом

(142/234206)
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СА ША ТО МО ВИЋ ФРА ЛЕ
1972–2003.

Увек си у на шим ср ци ма.

Тво ји отац и ма ти

(18/233945)

По сле ду ге и те шке бо ле сти пре ми нуо је

СТО ЈАН АН ЂЕ ЛО ВИЋ ЦА НЕ
1941–2017.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га МИ РО СЛА ВА, 

син ИВИ ЦА, ћер ка СО ЊА, сна ја БО СА, 

зет ДРА ГАН, унук ДРА ГАН и НА ТА ША, уну ка

АЛЕК САН ДРА и БО ЈАН
(96/234095)

По след њи по здрав зе ту

СТО ЈА НУ
од шу ра ка СТО ЈАН ЧЕ ТА

с по ро ди цом

(98/234096)

По след њи по здрав зе ту

СТО ЈА НУ

од сва сти ке БРАН КИ ЦЕ

(99/234097)

13. ја ну а ра 2017. на пу стио нас је наш во ље ни брат,
стриц и де да

СВЕ ТИ СЛАВ КЕ ПИЋ БЕ БА
1956–2017.

Ожа ло шће ни брат СТЕ ВАН, сна ја СЛА ВИ ЦА, си нов ци
ЖЕЉ КО и НА ТА ША, сна ја ГОР ДА НА и уну ци АЊА,

ЛА ЗА, СО ФИ ЈА и ЈО ВА НА
(103/2341099)

По след њи по здрав

ЈЕ ЛЕ НИ 

МАР ЈА НОВ
од ње не ЗЛА ТЕ

(105/234112)

14. ја ну а ра 2017. го ди не пре ми ну ла је на ша

ЈЕ ЛЕ НА МАР ЈА НОВ
1933–2017.

Чу ва ће мо успо ме не на њу.
Ожа ло шће не по ро ди це СИ МИЋ, МАР КОВ, ЈО ВИН,

ИДВО РАЦ, ТРМ ЧИЋ, ВУ КО ВИЋ, БУ ДИ МИР и СТОЈ КОВ
(106/234113)

По след њи по здрав бра ту

СТО ЈАН 

АН ЂЕ ЛО ВИЋ ЦА НЕ

ВЛА ДА с по ро ди цом

(14/233442)

Збо гом дра га ку мо

СТО ЈАН КА 

ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

Цео свој жи вот по све ти -

ла си по ро ди ци. Би ла си

ве ли ка мај ка, по но сна

ба ка и бри жна се стра.

Не ма ви ше ни бо ла, ни

бри ге.

По чи вај у ми ру.

По ро ди ца 

ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

(61/234020)

По след њи по здрав

СТО ЈАН КИ 

ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

рођ. Гру бе тић

1933–2017.

Тво ји: МИ ТА, ГО РАН

и СНЕ ЖА

(117/234145)

17. ја ну а ра је пре ста ло да ку ца ве ли ко ср це на ше ма ме, ба ке и све кр ве

ШАР ЛО ТЕ ТОТ
1940–2017.

До веч не ку ће ће мо је ис пра ти ти 21. ја ну а ра 2017, у 13 са ти, на Ка -
то лич ком гро бљу. По но сни што смо је има ли.

Ћер ка ИРЕ НА, син ЈА НОШ, уну ци СА ШКА, КСЕ НИ ЈА и МИ ЛАН 
и сна ја ЉИ ЉА НА

(135/234190)

По след њи по здрав дра гој се стри, тет ки и сва сти ки

ШАР ЛО ТИ ТОТ

За у век у ср ци ма тво јих РА ПА ЈИ ЋА

(136/234190)

17. ја ну а ра 2017. пре ми ну ла је на ша во ље на

НА ДА СА ВИЋ
рођ. Ја ко вић

1937–2017.

Са хра на ће би ти оба вље на 21. ја ну а ра 2017, на

Ста ром пра во слав ном гро бљу, у 14 са ти.

С по што ва њем и љу ба вљу ње ни: син РА ДО ВАН,

уну ка МЕ ЛА НИ ЈА и мно го број на род би на 

и при ја те љи
(140/234200)

17. ја ну а ра 2017, у 84.

го ди ни пре ми ну ла је

на ша дра га

ДУ ШАН КА

АВРА МО ВИЋ
1933–2017.

Са хра на ће се оба ви ти

23. ја ну а ра 2017, у 13 са -

ти, на Но вом гро бљу у

Пан че ву.

Ожа ло шће ни: 

син МИ ЛАН, ћер ка 

МА РИ НА, сна ја 

ЗО РИ ЦА, зет РА ДИ ВОЈ

и уну чад ЈЕ ЛЕ НА, 

СТЕ ФАН, МИ ЛАН 

и ПЕ ТАР

(141/234203)

По што ва ном зе ту

СТО ЈА НУ
АН ЂЕ ЛО ВИ ЋУ

по след њи по здрав од
сва сти ке ЉИ ЉЕ

с по ро ди цом
(132/234182)

11. ја ну а ра 2017. го ди не пре ми нуо је наш во ље ни

ЂОР ЂЕ МАР КО ВИЋ
1928–2017.

Брат ску љу бав смрт не пре ки да, а бол вре ме не

ле чи. Жи ве ћеш веч но у на шим ср ци ма.

Брат ЈО ВАН с по ро ди цом
(57/234016)

По след њи по здрав дра гом бра ту

ЂОР ЂУ МАР КО ВИ ЋУ

од бра та СЛО БА с по ро ди цом
(58/234017)

Те чо

ЂОР ЂЕ МАР КО ВИЋ

За у век у на шим ср ци ма.

БЛА ЖО и ВЕ РА с по ро ди ца ма
(28/233962)

По след њи по здрав 

ЂОР ЂУ МАР КО ВИ ЋУ
23. IV 1928 – 11. I 2017.

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји: ћер ка РУ ЖИ ЦА и унук БЛА ГО ЈЕ

(27/233962)

По след њи по здрав ку му

БЕБ ЦУ
од ку мо ва АНЕ 

и ТО МЕ с де цом

(26/239458)

ДРА ГАН 

МИЉ КО ВИЋ

1956–2017.

По след њи по здрав ку -

ма ши ну.

ВЛА ДА с по ро ди цом

(15/233942)

12. ја ну а ра пре ми нуо је

наш во ље ни и дра ги

СТЕ ВАН АР СОВ

1943–2017.

Са хра на је оба вље на 14.

ја ну а ра, у 12 са ти, на

Но вом пра во слав ном

гро бљу

За у век скро ман...

Тво ји нај ми ли ји: 

су пру га , де ца, уну ци,

род би на и ком ши је

(84/234065)

НА ДЕ ЖДА 

ТА ШИЋ
1931–2017.

По след њи по здрав 

се стри НА ДИ од се стре

ГОР ДА НЕ и се стри чи не

ЗО РА НЕ с по ро ди цом

(43/233990)

НА ДЕ ЖДА

ТА ШИЋ

1931–2017.

По след њи по здрав 

ма ми На ди од ћер ке

ВЕ СНЕ, зе та ДУ ША НА,

уну ка СА ШЕ и МА ЈЕ

и пра у ну ка СТЕ ФА НА

(44/233990)

По след њи по здрав оцу

СТЕ ВА НУ СОМ БОР ЦУ
од ћер ке МА РИ ЈА НЕ.

Оста ћеш за у век у мом ср цу и нај леп шем се ћа њу.

(144/234218)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

ЈО СИ ФО ВИЋ

др ФЕМ КА                      НА ДА
1998–2017. 2007–2017.

Про ла зи са мо вре ме, успо ме не оста ју.
По ро ди ца НО СКОВ

(102/134104)

Мно го је го ди на ту ге и жа ло сти про шло, али то вре ме ни је мо гло

да ума њи успо ме ну ко ју с љу ба вљу чу ва мо на на ше дра ге

ПА ВЛО ВИЋ

МИР ЈА НА       МИ ЛИН КО       СТО ЈАН КА

1949–1984. 1912–1996.                       1921–2007.

Се стра и ћер ка СПО МЕН КА и зет ВЕ ЛИ ЗАР

(110/И)

ЖАР КО РЕ ПО ВИЋ
1938–2009.

Го ди не про ла зе, а ту га и бол оста ју. 

С љу ба вљу по ро ди ца

(2/233911)

24. ја ну а ра 2017. су две

го ди не без

ЕВИ ЦЕ 

ДА МЈА НО ВИЋ

Ма ма на ша дра га, жи -

ви мо без те бе, тво је љу -

ба ви и сна ге.

Тво је ћер ке ДУ ДА 

и ГО ГА с по ро ди ца ма

(101/234102)

Дра ги 

ИВИ ЦЕ

бол и ту га ни ка да не ће

пре ста ти.

Тво ја тет ка МА РИ ЈА,

те ча ЗО РАН и се стре

ГОР ДА НА и МАР ЈА НА

с по ро ди ца ма

(114/234137)

Дра ги

ИВИ ЦЕ

Го ди не про ла зе, а бол и

ту га не пре ста ју.

Веч но ће ту го ва ти и

пла ка ти за то бом: 

АЊУ КА, де да и брат

СТЕ ВИ ЦА

(115/234137)

Пе то го ди шњи по мен

на шој дра гој

БО СИЉ КИ 
ПА ВЛО ВИЋ

Не до ста јеш нам као пр -
вог да на.

Су пруг РАЈ КО, 
по ро ди це 

МАК СИ МО ВИЋ 
и КНЕ ЖИЋ

(119/234149)

МИ РО СЛАВ 

МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ

ЕРА

1991–2017.

Су пру га с де цом 

и уну ци ма

(118/234147)

У су бо ту, 21. ја ну а ра 2017, у 11 са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву

да је мо го ди шњи по мен на шем во ље ном су пру гу, оцу и де ди

РА ДО СА ВУ НИ КО ЛИ ЋУ
1. III 1943 – 29. I 2016.

Био си наш нај ја чи осло нац у жи во ту, за шти та  и по др шка, стуб по -
ро ди це и узор.

У овом вре ме ну без те бе се ћа мо се тво је пле ме ни то сти и по жр тво -
ва но сти.

С љу ба вљу, по но сом и по што ва њем чу ва мо те у ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ЂУЛ КА, кће р ке ВЕ РА и МИР ЈА НА 
и уну ци ВЛА ДИ МИР и ЈЕ ЛЕ НА

(120/234154)

СЕ ЋА ЊЕ

ИВАН 

БРАЈ КО ВИЋ

20. I 2008 – 20. I 2017.

Про ла зи са мо вре ме, а

ту га оста је.

Су пру га СЕВ ДА, ћер ке

МИ РА и ВЕ СНА

с по ро ди цом

(121/234158)

ЛА ЗАР 

ОБРЕ НОВ

1933–2007.

На вр ша ва се де сет го -

ди на от ка ко ни си ме ђу

на ма, а пра зни ну вре ме

не мо же да из бри ше.

Тво ји нај ми ли ји

(125/234165)

СЕ ЋА ЊЕ

СТОЈ КО ВИЋ

ДУ ШАН          ВО ЈИ СЛАВ       ЉУ БИ ЦА
1995–2017.                  2012–2017.                    2013–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем ми сли мо на вас.

По ро ди це СТОЈ КО ВИЋ, СТАН КО ВИЋ, НЕ ДЕЉ КО ВИЋ и ПА НИЋ

(128/234168)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо 21. ја ну а ра, у 11 са ти,

на Но вом гро бљу, да ва ти го ди шњи по мен на шем дра гом

МИ ЛА НУ ПО ПО ВИ ЋУ

Се ћа ње на те бе чу ва мо с мно го љу ба ви и по што ва ња.

По ро ди ца

(129/23419)

СЕ ЋА ЊЕ

ГА ЈИЋ

СТО ЈАН                 ВИ ДО СА ВА
1924–2000.                           1927–2004.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо их од за бо ра ва.
По ро ди ца ГА ЈИЋ

(130/234180)

21. ја ну а ра на вр ша ва се пет на ест го ди на  ка ко са на ма ни је наш

ЉУ БО МИР БУ КВИЋ

Но се га у ср цу и чу ва ју од за бо ра ва брат ДРА ГАН 

и се стра СНЕ ЖА НА с по ро ди ца ма

(134/244188)

Оба ве шта ва мо род би ну

и при ја те ље да ће мо 21.

ја ну а ра 2017, у 11 са ти,

да ва ти ше сто ме сеч ни

по мен на шем дра гом

ДРА ГА НУ 

ЈА ГО ДИ ЋУ

Ње го ви нај ми ли ји

(143/234214)

23. ја ну а ра на вр ша ва се два на ест го ди на от кад смо те

из гу би ли

ИВАН ДРУ ЖИ НИЋ
Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Мај ка ДУ ШИ ЦА, отац ЈО СИФ и брат ДАР КО

(149/234230)

24. ја ну а ра 2017. на вр -
ша ва ју се че ти ри го ди не
од смр ти на шег во ље ног
оца, су пру га и де де

ДУ ША НА 
ЗЕЉ КО ВИ ЋА

Вре ме про ла зи, пра зни -
на оста је за у век.

Су пру га АНА, ћер ка
ДУ ШАН КА 

и уну ка АНА

(150/234233)

СЈЕ ЋА ЊЕ

СР ЂАН МЕ ДИЋ

20. I 2012 – 20. I 2017.

Про шло је пет го ди на

от кад ни си с на ма.

За у ви јек у на шим ср ци -

ма.

СА ЊА, НА ДА, ЉИ ЉА,

МИ ЛЕ и ЈУ ЦА

(156/234250)

СЕ ЋА ЊЕ

2007–2017.

РИ СТА 

ВУЈ НО ВИЋ

ПО РО ДИ ЦА
(7/р/233538)
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ТО МИ СЛАВ ЖИВ КО ВИЋ
23. I 2002 – 23. I 2017.

Увек ћеш би ти с на ма.

Тво је ћер ке МИ РА и НА ДА с по ро ди цом

(12/233938)

24. ја ну а ра 2017. на вр ши ће се де сет го ди -

на од смр ти на шег во ље ног

СТАН КА РА ДО СА ВЉЕ ВА
1945–2007.

Оста вио си траг ко ји се не бри ше, до бро ту

и пле ме ни тост ко ја се не за бо ра вља, љу -

бав ко ја је ве чи то при сут на и ту гу ко ја не

про ла зи. 

Тво ји нај ми ли ји

(20/239448)

21. ја ну а ра 2017, на гро бљу у Омо љи ци, у 10 са ти, да ва ћем о ше сто -

ме сеч ни по мен на шем дра гом

МИ ТРУ ИЛИ ЋУ

С љу ба вљу и по што ва њем су пру га ЦА НА, син ВЛА ДА, 

снај ка ГО ЦА и унук ЛУ КА

(24/239456)

Ше сто ме сеч ни по ме ни на шем во ље ном

ВА СИ ЂУ КИ ЋУ
25. VII 2016 – 21. I 2017.

Веч но у на шим ср ци ма.
Су пру га ЈЕ ЛА, син БО ШКО, уну ка УНА и ћер ка НЕ ДА

с по ро ди цом
(45/233994)

РА ДИ КА ПУ ЉЕ ВИЋ
1992–2017.

Вре ме про ла зи, а се ћа ње на те бе не бле ди.

Тво ји: БО ЈАН, НА ТА ША, БРАН КА и ТО МИ СЛАВ

(48/234001)

Осам го ди на

МИ ЛИ ВО ЈЕ
ТИ ЈА НИЋ 

Чу ва ју те од за бо ра ва РУ ЖА,

МИР ЈА НА и ВЛА ДА НА
(67/234037)

20. ја ну а ра на вр ша ва ју се три го ди не ту ге

и бо ла као сам из гу би ла дра гог и во ље ног

су пру га

ГОЈ КА МА НИ ЋА

Дра ги Гој ко, те жак је жи вот без те бе и на -

шег си на Зо ра на.

Тво ја не у те шна су пру га и Зо ра но ва мај ка

ЈА ГО ДА

(69/234039)

Ше сто ме сеч ни по мен

на шој не пре жа ље ној

прин це зи

КА ТА РИ НИ

МИ ТОВ СКИ

Ба ба ДО БРИ ЦА, тет ка

ЗО РИ ЦА, брат АЛЕК СА

и се стра ТЕ О ДО РА

(73/234044)

23. I 2005 – 23. I 2017.

ИВАН 

АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ

АР СА
Про шло је два на ест го -

ди на, али ни је дан дан

без се ћа ња на те бе.

Тво ји: та та, ма ма и брат

с по ро ди цом

(78/234053)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЛА ДИ СЛАВ ДРА ГО ЈЕ РАЦ
2009–2017.

У сва кој на шој при чи, у сва кој на шој су зи по сто јиш. 
Твој ча сни жи вот иза те бе оста вио је по нос тво јих

нај ми ли јих
(82/234060)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да
ће мо у уто рак, 24. ја ну а ра 2017, у 11 са ти,
на Ста ром пра во слав ном гро бљу у Пан че -
ву, да ва ти че тр де се то днев ни по мен на шој

ДРА ГИ ЦИ СУ ЈИЋ
Не мо же мо да ве ру је мо да је на ше по -
след ње ви ђе ње би ло та ко обич но. Ни смо
се ни опро сти ли.

„Ка ко ни смо зна ли”?

За то што се ни кад не зна.

По ро ди ца: су пруг ЂУ РИ ЦА, син БА НЕ,
сна ја ЈЕ ЛЕ НА, уну ке ДА НИ ЈЕ ЛА 

с по ро ди цом и ВЕ СНА

(83/234061)

20. ја ну а ра на вр ша ва се два де сет го ди на

од пре ра не смр ти на ше во ље не

ВЕ РЕ СТОЈ КО ВИЋ

Веч но ће нам оста ти у ср ци ма.

С љу ба вљу и ту гом ње ни нај ми ли ји

(91/234077)

Про шле су две ту жне

го ди не без те бе

МИ ЛЕ ТА 

КА ШИ КИЋ

2015–2017.

Увек ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма и ми сли ма.

По ро ди ца

(93/234085)

ЈУ РАЈ СТА ЗИЋ

1998–2017.

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма. Во љен и не за -

бо ра вљен!

С ту гом и љу ба вљу 

тво ји нај ми ли ји

(95/234089)

25. ја ну а ра на вр ша ва се

го ди ну да на отка ко ни је

с на ма

ИВАН КА 

СТА НИ МИ РО ВИЋ

Го ди шњи по мен да ва -

ће мо 22. ја ну а ра 2017.

го ди не, у 12 са ти, на Но -

вом гро бљу у Пан че ву.

Не до ста јеш нам мно го. 

Тво ји нај ми ли ји

(50/234996)

У по не де љак, 23. ја ну а ра 2017. на вр ша ва се че тр де сет да на од смр -

ти на шег дра гог

про то је ре ја РА ДО ЉУ БА ГЛИ ШИ ЋА

Тог да на у цр кви Св. Са ве одр жа ће се ли тур ги ја са по чет ком у 9 са -

ти, па ра стос у 10 са ти.

По мен на Но вом гро бљу око 11 са ти.

Ожа ло шће на по ро ди ца

(100/234098)

21. ја ну а ра 2017. на вр -

ша ва се шест ме се ци от -

ка ко нас је на пу стио

наш во ље ни

БРАН КО КА РА

По мен ће се одр жа ти у

11 са ти, на гро бљу Ко -

теж. 

С љу ба вљу и 

по што ва њем тво ји 

нај ми ли ји: син СА ША,

сна ја СНЕ ЖА НА 

и уну ка МИ ЛИ ЦА

(52/234009)

Ше сто ме сеч ни по мен

дра гом бра ту и уј ки

БРАН КУ КА РА

од по ро ди ца КА РА 

и ЦА РАН

(53/234009)

РАД МИ ЛА

ТРИ ФУ НО ВИЋ

8. I 2004 – 2017.

Се ћа ње на див ну мај ку

и ба ку.

Син ИВАН, уну ци 

МИ ЛОШ и МИ РО СЛАВ

(8/233922)

За че тр де сет да на

СТА НИ МИ РУ

РА МЈАН ЦУ

Во лео си Пан че во и цео

жи вот про вео у ње му и

за на век оде свом род -

ном се лу Ба ва ни шту.

ИВАН КА КРУ НИЋ из

Ба ва ни шта

(11/233932)

СЛО БО ДАН 

ДА БИЋ
По ла го ди не про ђе.

ЧИ КА

(25/233959)
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20. I 1992 – 20. I 2017.

ДЕ ЈАН БО НИШ
вој ник

Го ди не од ла зе и до ла зе, а ти оста јеш на ша тра -

гич на ствар ност, бол на и не про ла зна.

У веч ном бо лу мај ка ВЕ РА и се стра КА ТА РИ НА
(10/233928)

21. ја ну а ра 2017. на вр ша ва се пет го ди на од смр -

ти на ше су пру ге, мај ке, та ште и ба ке

ВЕ РЕ МЛА ДЕ НОВ СКИ
2012–2017.

Од смр ти је ни смо мо гли за бо ра ви ти, а тво ју пле -

ме ни тост до бро ће мо пам ти ти. Увек ћеш оста ти

с на ма у ле пим и те шким тре ну ци ма.

За у век за хвал ни су пруг АН ЧА, син ДРА ГАН 

и ћер ка ДРА ГА НА с по ро ди ца ма
(19/233947)

21. ја ну а ра на вр ша ва се по ла го ди не од смр ти

на шег су пру га, оца, све кра и де де

РИ СТЕ КА РА ВЛЕ

По се ти ће мо ње гов гроб, до не ти цве ће и за ли ти

су за ма.

Ње го ви: СО ФИ ЈА, БА НЕ, ИВА НА,

ДЕ ЈАН и ЈЕ ЛЕ НА
(34233975)

СЕ ЋА ЊЕ

МА РА 

ЂОР ЂЕ ВИЋ

22. I 2003 – 22. I 2017.

ДРА ГИ ША 

с по ро ди цом

(35/233979)

18. ја ну а ра на вр ша ва се го ди на от ка да ни је с на -

ма на ша дра га мај ка

АН ЂЕ ЛИ ЈА ПО ПО ВИЋ

Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Син ДЕ ЈАН, ћер ка НА ТА ША, уну ци ЗЛАТ КО 

и МИ О ДРАГ
(36/233981)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

СЛАВ КО 

РЕ ЛИЋ

21. I 2008 – 21. I 2017.

Вре ме про ла зи, оста је

ту га и пра зни на.

Су пру га ЈО ВАН КА

(37/233982)

МИР ЈА НА ЗО РИЋ
1960 – 22. I 2012.

Би ла си узор и при мер ка ко се до сто јан стве но жи ви до по след њег ча са.

Тво ју до бро ту и пле ме ни тост за у век ћу но си ти у мом ср цу.

Тво ја мај ка МИ ЛИ ЦА

Пе то го ди шњи по мен ће се одр жа ти 22. ја ну а ра 2017, у 11 са ти, на
Но вом гро бљу.

(38/233983)

Че тр де се то днев ни по -

мен дра гој су пру зи

ЉУ БИН КИ 

РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ

БИ НИ

од су пру га ЖИ ВО РА ДА

КР ЦЕ

(39/233985)

Че тр де се то днев ни по -

мен дра гој мај ци

ЉУ БИН КИ 

РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ

БИ НИ
од ћер ке БРАН КЕ 

и зе та ДРА ГА НА 

с по ро ди цом 

из Ри то пе ка

(40/233985)

Че тр де се то днев ни по -

мен дра гој мај ци

ЉУ БИН КИ 

РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ

БИ НИ
од си на БО ЖИ ДА РА

КР ЦЕ са си но ви ма 

НИ КО ЛОМ 

и НЕ НА ДОМ

(41/233985)

Про шле су че ти ри ту -

жне го ди не от ка ко ни је

с на ма

МИ ЛО РАД 

ВИ ШЊИЧ КИ

Ње го ву до бро ту и ле пе

ре чи пам ти ће мо до кра -

ја жи во та.

Су пру га МИ РА, син 

БА НЕ и унук МАР КО

(42/233988)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛАВ КО 

РЕ ЛИЋ РЕ ЉА

С љу ба вљу и 

по што ва њем по ро ди це

АЛЕК СИЋ

и МАР КО ВИЋ

(59/234023)

СЕ ЋА ЊЕ

РАТ КО 

ЈЕ РЕ МИЋ

2007–2017.

Ту га и бол за то бом не

пре ста ју.

Увек ће мо те се се ћа ти.

Тво ји нај ми ли ји

(65/234035)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да смо 14. ја -

ну а ра 2017. го ди не да ва ли ше сто ме сеч ни по мен

ЖИ ВО РА ДУ АН ЂЕЛ КО ВИ ЋУ
ЖИ КИ
1955–2016.

На пу стио си нас из не на да и ти хо, а бол и ту га ко -
ја се не мо же ни чим ме ри ти жи ве ће са на ма док
год смо жи ви.

Мај ка СТО ЈАН КА, се стра НА ДА, зет СЛАВ КО и
се стри ћи ДРА ГА НА и ВЛА ДИ МИР

(70/234041)

СЕ ЋА ЊЕ

БРАН КО 

ЛУ ЈАН СКИ

2013–2017.

Го ди не про ла зе, а ту га и

бол тра ју.

Су пру га и си но ви 

с по ро ди ца ма

(74/234048)

СЕ ЋА ЊЕ

ТО МА 

МАР КО ВИЋ

21. I 1995 – 21. I 2017.

По ро ди ца

(76/234052)

Дра ги наш бра те, не по -

сто је ре чи ко ји ма би

опи са ли ту гу и пра зни -

ну у ду ши  тво јим веч -

ним од ла ском

ДАМ ЊАН 
ПА У НО ВИЋ

Тво је се стре 
СВЕ ТЛА НА, СНЕ ЖА НА
и СУ ЗА НА с по ро ди цом

(77/234051)

Го ди шњи по мен на шем

во ље ном 

ДАМ ЊА НУ 

ПА У НО ВИ ЋУ

Во ље ни и до бри као ти

не уми ру.

Они од ла зе да бу ду ан -

ђе ли и са не ба гле да ју

нас.

Нај леп ше би би ло да си

ту са на ма.

Веч но ћеш жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Стри на ЉУ БИН КА и

чи ка СЛО БА

(79/234054)

МИ ЛАН КА 

СУ ВА ЧАР

Де сет го ди на је про шло

од тво је смр ти, а и да ље

нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(81/234059)

СЕ ЋА ЊЕ

АЦА 

КО ДРА НОВ

25. I 2011 – 25. I 2017.

Не до ста јеш нам.

По ро ди ца

(85/234072)

ЖИ ВАН 

ПО ПА ДИЋ

2010–2017.

Го ди не су про шле, а на -

ша ту га и бол за то бом

не про ла зе.

Тво је: МА РИ ЈА, 

НА ДИ ЦА и ЈО ВА НА

(92/234084)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛОЈ КО

КЕН ДЕ РЕ ШКИ

2015–2017.

Тво ји: ЈЕФ ТА, НЕ НА,

НЕ НАД и СНЕ ЖА 

с по ро ди цом

(109/234123)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

на на шу

МА РИ ЈА НУ МА ЈУ ЈО ВИ ЧИЋ
22. I 1999 – 22. I 2017.

Тво ји нај ми ли ји
(13/233942)

22. ја ну а ра 2017, у 11 са ти, одр жа ће мо че тр де се -

то днев ни по мен на шем дра гом оцу, на гро бљу у

Омо љи ци

ПЕ ТАР ВЕ СЕ ЛИЋ

Увек ћеш би ти с на ма.

Ожа ло шће ни: син ДРА ГАН и ћер ка БРАН КА

с по ро ди ца ма
(116/234142)



1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369

Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961

Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . 19771

Центар за обавештавање  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985

Информације о телефонским претплатницима

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811

Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400

Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228

Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200

Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313-349

Стоматолошка поликлиника  . . . . 513-338, 312-847

Завод за заштиту здравља  . . . . . . . . . . . . . 310-466

„Хало” за здраву бебу  . . . 011/3237-357, 3237-358

СОС телефон за жртве насиља у породици 

бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . 0800-100113

СОС дечја линија „Број за проблем твој” 

бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 0800-123456

Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495

Ветеринарска станица  . . . . . . . . 345-688, 344-821

Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148

Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932

ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315-400

Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . 319-220

Диспечер „Електровојводине”– централа  . . 315-020

Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161

Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547

Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104

Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398

Железничка станица  . . . . . . . . . . 341-111, 345-655

Беовоз – информације . . . . . . . . . . . . 011/3370-031, 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .011/3370-032, 011/3370-048 

АТП – информације  . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455

Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830

Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687

Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940

Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314-455

Народни музеј  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666

Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315

Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492

Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390

Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . 351-366

АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64

Помоћ на путу и шлеп-служба  . . . . . 065/987-27-24

ЈКП „Зеленило” – дежурна 

погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318-958

Комунална полиција . . 013/308-950, 065/866-25-37

Систем 48  . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Пред ва ма је јед на из ван ред на
сед ми ца. Но вац ће до ћи из ви ше
из во ра. Мо жда ће те ус пе ти да
на пла ти те и не ке ду го ве. Мо гу ћа
је и по слов на по ну да, али ва ша
за ин те ре со ва ност је на ми ни му -
му. По ље љу ба ви је ста бил но.

Же ље и ствар ност вам се ове
сед ми це по кла па ју. По сло ви ће
вам ићи од ру ке. Има ће те ви ше
по ну да, па не ће те зна ти шта да
ода бе ре те. Не ке про бле ме ће те
ре ши ти уз зна чај ну ма те ри јал ну
до бит. Ма ло љу бо мо ре мо же да
бу де ин спи ра тив но, али ма ло.

Са ра ђуј те са же на ма и си гур но
ће те ус пе ти. До шло је ва ших пет
ми ну та да по ка же те шта и ко ли -
ко мо же те. Ка да све су ми ра те,
би ће ово јед на фи нан сиј ски ис -
пла ти ва сед ми ца. Љу бав је у ва -
зду ху! Ако сте сло бод ни, бу ди те
ма ло стр пљи ви ји и то ле рант ни ји.

На зи ре се по вољ но ре ше ње за
про бле ме с до ку мен ти ма. Не ки
ста ри по слов ни кон так ти ће се
по но во по кре ну ти и да ће вам мо -
гућ ност да се еко ном ски ста би ли -
зу је те. Сло бод ни Би ко ви се ак ти -
ви ра ју у љу бав ним осва ја њи ма.

Сре ћа је ове сед ми це на ва шој
стра ни. Прав не за вр зла ме ре ша -
ва те као од ша ле, а по сао ко ји
ду го че ка те ко нач но кре ће и до -
но си ма те ри јал ни до би так. Из бе -
га вај те па ра лел не ве зе, јер ће
све иза ћи у јав ност.

Шта год да пла ни ра те, мо ра те
се до бро ор га ни зо ва ти и гле да ти
ма ло да ље од соп стве ног но са.
Ва ше не стр пље ње мо же упро па -
сти ти до бру по слов ну при ли ку.
Рас по ло же ни сте за фле рт, што
мо же до ве сти до про бле ма с
парт не ром.

Пе ри од је по во љан за пра вље ње
ду го роч них пла но ва. Ди на мич ни
да ни с пу но са ста на ка и за до во -
ља ва ју ћих ре ше ња, али и мо гућ -
ност ве ће за ра де. Ма ло ће те за не -
ма ри ти парт не ра због по сла, али
има те сре ће јер је он пун раз у ме -
ва ња и љу ба ви.

Но вац до ла зи, не оно ли ко ко ли -
ко оче ку је те, али сти же ско ро
сва ко днев но. За вр ши те све што
сте од ла га ли. Пре ви ше до га ђа ја
у исто вре ме ма ло ће вас ири ти -
ра ти. По зив за пут ће вас об ра -
до ва ти. Го ри те од љу ба ви.

Про шлост вам ку ца на вра та.
Шта год да вас му чи, вре ме је да
поч не те да ре ша ва те про бле ме.
Ма њи су ко би са са рад ни ци ма
не ће вас по ре ме ти ти. Раз ми -
шља те о осо би ко ју сте упо зна ли
пре из ве сног вре ме на, али све
ће оста ти са мо ма шта ње.

Ове сед ми це по себ но тре ба да
па зи те шта пот пи су је те, јер мо -
же те би ти на са ма ре ни. Не ки
пла но ви ће се из не на да ме ња ти,
али на бо ље. Но вац ко ји че ка те
сти же. По др шка парт не ра вам је
по треб ни ја не го ика да.

На тре нут ке осе ћа те да бес у
ва ма ра сте и да је до шло вре ме
на пла те ду го ва. Пре но што кре -
не те у ак ци ју, на пра ви те план
при о ри те та и стро го га се др жи -
те, јер ће те та ко ус пе ти да скло -
пи те и ду го роч не по сло ве. По ја -
ча на страст.

Из не над ни пут до но си вам мо -
гућ ност ве ли ких про ме на. Ам би -
ци о зни сте и са мо у ве ре ни, али
вам се то мо же оби ти о гла ву ако
не бу де те па жљи ви. Ра ди те стро -
го у скла ду са за ко ном. Из бе га -
вај те љу бав не аван ту ре на по слу.
Ве о ма ва тре на сед ми ца.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
25. но вем бра: Ср ну – Зо ра на Ва си ље вић и Вук Ви до је вић; 28. но вем бра: Са ру – Ми ли ца Бу ди млић

и Ми ло рад Пан ду ров; 12. де це мбра: Алек сан дру – Гор да на и Жи во јин То до ро вић; 15. де цем бра: Те -

о до ру – Ма ри ја Ла за рев ски, Искру – Да ни је ла Сто ја но вић и Ми ша Ур шли; 17. де цем бра: Ду њу –

Алек сан дра и Ми лош Пан тић; 18. де цем бра: Искру – Ма ри ја и Вла ди мир Об ра до вић, Ми ли цу – Гор -

да на Ве лич ко вић и Пи тер Ранц; 20. де цем бра: На та ли ју – Са ве та Јо ва но вић и Дар ко Ереш; 21. де -

цем бра: Ду њу – Зо ри ца и Не над Ба лан, Да ни цу – Бла ги ца и Го ран Жи вој но вић, Ана ста си ју – Аг неш

и Мар ко Сто ја нов ски, Ви шњу – Ви шња Сте вић и Не ма ња Не дељ ко вић; 22. де цем бра: Искру – Ли ди -

ја Ђер фи и Де јан Ђу кић, Те о до ру – Ива на и Зол тан Пал, Алек сан дру – Ка та ри на Пе тра шо ва и Вла ди -

мир Плван, Ду њу – Ма ри ја на Ром чев Ра до ва нов и Вла ди мир Ра до ва нов; 23. де цем бра: Хе ле ну – Ли -

ди ја и Дра ган Јо ва но вић; 24. де цем бра: Ђор ђу – На та ша Бо ди ро га Ра до ва но вић и Бра ни слав Ра до -

ва но вић; 26. де цем бра: Ха ну – Иво на и Бо рис Јо ви чић; 28. де цем бра: Јо ва ну – Ан ге ли на Јо ва но вић

и Зо ран По тић, Лен ку – Ма ја и Не над Ко пу но вић; 30. де цем бра: Ан дре ју – Ма ну е ла Ра ду и Фло ри ан

Ба њаш; 31. де цем бра: Ива ну – Јо ва на и Вла да Ер де љан, Са ру – Алек сан дра и Дра ган Гли гор; 1. ја -

ну а ра: Ро бер ту – Ал ми ра Ра ма да но вић; 4. ја ну а ра: Уну – Бар ба ра Бо кун и Мар ко Ђо ко вић; 6. ја ну -

ара: Ма ри ју – На да и Пре драг Јо ва но вић; 9. ја ну а ра: Ле ну – Је ле на и Мар ко Мла де но вић. 

До би ли си на
29. но вем бра: Де ни са – Ан ђел ка Је ре мић и Па вле Јон; 8. де цем бра: Не на да – Ви о ле та Жу ла и Не -

над До ла ма; 16. де цем бра: Сте ва на – Је ле на и Ми тар Стан ков; 18. де цем бра: Ђор ђа – Јо ван ка и

Ни ко ла Гру јик, Ми хај ла – Ја сми на и Са ша Ђор ђе вић; 19. де цем бра: Лу ку – Вла сти сла ва и Ми ро слав

Сла да чек, Ен за – Ва лен ти на Кр стев ски и Слав ко Кр стев, Ни ко лу – Љи ља на Се ра фи мов ски и Ри ста

Ко ва че вић, Вик то ра – Је ле на и Пре драг Ла зић; 20. де цем бра: Сте фа на – Ма ри ја и Јо ван Илић, Алек -

се ја – Бо ја на Те ки ја шки и Да ли бор Пеј чић, Ни ко лу – Сне жа на Ћи рић и Да ни јел Тот, Ни ко лу – Ве сна

Жар ков и Ср ђан Ста мен ко вић;  21. де цем бра: Ан дри ју – Дра го сла ва и Мар ко Ду бак; 22. де цем бра:

Лу ку – Ана Ка ра фи лов ска и Ср ђан Ва нев ски, Ву ка – Алек сан дра Ци цо вић и Вла ди мир Жи вој нов; 24.

де цем бра: Ду ша на – На та ша и Дра ган Ми ле у снић, Алек су – Јо ва на и Алек сан дар Кру нић; 28. де -

цем бра: Ре љу – Ива на и Ср ђан Ко мла нов; 29. де цем бра: Стра хи њу – На та ли ја и Ми лан Мра о вић,

Алек су – Ти ја на и Јо ван Ма ри чић; 30. де цем бра: Ве ру – Јо ва на Ко та ри ца и Не бој ша Ни ка; 31. де -

цем бра: Алек су – Ми ли ца и Ми о драг Мај кић; 1. ја ну а ра: Сте фа на – Ди ја на Сте фа но вић и  Бо јан

Ива нов ски; 3. ја ну а ра: Ла за ра – Ми ли ца Ба лан и Ми лош Пе тро вић; 4. ја ну а ра: Ар се ни ја – Је ле на и

Вла дан Про стран; 5. ја ну а ра: Кон стан ти на – Ја сна и Ан тал Бол ди жар, Па вла – Ми ле на Кур ба ли ја и

Зво ни мир Ора вец, Или ју – Са ња и Ми лан Пе шић; 6. ја ну а ра: Сте фа на – Или ја на и Ми ла дин Мил -

чић, Бо жи да ра – Је ле на и Ми тар Ан дрић;8. ја ну а ра: Мар ја на – Ми ли ца и Ду шан Ђор ђе вић.

ВЕН ЧА НИ

12. ја ну а ра: Та ња Ка ла пиш и Ма рин ко Ми ло је вић.

УМР ЛИ

18. де цем бра: Да ни ца Ка рић (1936); 29. де цем бра: Ма ра Сми ља нић (1930); 30. де цем бра: Ми ха и ло

Сеф ке ри нац (1952), Зла тин ка Ћи рић (1926); 1. ја ну а ра: Пе тар Рил (1935); 2. ја ну а ра: Ве ли мир Ни нић

(1928), Јан ко Све тлик (1938); 3. ја ну а ра: Љу бин ка Ђи нић (1934), До бри вој Шајн (1939), Ми ло рад Лу кић

(1945), Све ти слав Вуч ко вић (1921), Јо ван ка Тра и лов (1934); 4. ја ну а ра: Со фи ја Дра гаш (1930), Дој на Бо -

жин (1951), Ти хо мир Бе лић (1948), Де сан ка Ста мен ко вић (1936), Ми хај ло Ри стов ски (1937), Го ран Пе јић

(1965); 5. ја ну а ра: Ме ла ни ја Ћур чин (1925); Љу би ша Ла за ров (1951), Ле па Ми ло са вље вић (1950), Мар -

та Ме дић (1929), Пе ра Рај ко вић (1941); 6. ја ну а ра: Ве се лин Та на си је вић (1948), Ју ли шка Ома ста (1948),

Ма ри на Па влов (1927), Сте ван Ра ни са вље вић (1924), Ру жи ца Фи ли по вић (1932), Ра ден ко Спа рић

(1926), Ра до ван Мом чи ло вић (1954); 7. ја ну а ра: Бра ни слав Пе тро вић (1941), Дра га Ву че тић (1940), Је -

ле на Ивић (1935), Бра ни слав Ми ла ди но вић (1952), Ста на Три фу но вић (1936), Гру ји ца Јо ва но вић (1950),

Јо ван ка Јо вић (1935), Љи ља на Ми хај лов ски (1944), Ла зар Ђур ђев (1937); 8. ја ну а ра: Дра ган Кри во ку -

ћа (1951), Ју ли ја на Па вло вић (1948), Бо жи дар Ко ва че вић (1926), Бра ни слав Мар ко вић (1933), Дра ган

Би цу ље вић (1967), Де сан ка Де спо то вић (1931), Ми ли ца Та сић (1940), Сла вој ка Ре љић (1935); 9. ја ну а -

ра: За гор ка Не дић (1931), Љу бо мир Нин ко вић (1937), На да Ма ле тић (1962), Јо ца Га сен бер гер (1928), Јо -

ван ка По пић (1943), Па вле Ђу кић (1923), Са ва Ма ној ло вић (1939), Ми ло дар ка Ка ле зић (1951); 10. ја ну -

а ра: Ми ља Пла нић (1936), Сне жа на Ма сло ва рић (1938), Љи ља на Гво зде но вић (1949), Жар ко Не бри гић

(1952), Дон ка Алек сић (1938), Пе тар Мар ја но вић (1935), Бо рис Кр стев ски (1956), Ми ца Ја го дић (1948),

Ма ри ја Ћо сић (1938), Ми ли во је Ђор ђе вић (1937), Ми ло рад Сто ја ди но вић (1954); 11. ја на у ра: То ми слав

Сте фа нов (1929), Ре жа Бра шњо (1926), Мар ко Вла чић (1941), Ан драш Пал фи (1937), Ду шан ка Са вић

(1936), До бри ца Ар сић (1949), Ељ ка Ду пљак (1936); 12. ја ну а ра: Сте па ни ја Опа лић (1934), Сте ван Ар -

сов (1943), На де жда Та шић (1931); 13. ја ну а ра: Јул ка Бог да нов (1925).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕШЕЊА – Двострука укрштеница: присност, разли-

чак, изрез, уа, слез, идо, низ, акин, от, икоји, Саудијац,

ткаоница. Анаграми:(1) Михаил Дудаш, (2) Дафне

Шиперс. Укрштени слогови: Милица Гацин, лема,

Лика, Рила, ре, бојадисање, го, Нона, јела, тога, вододе-

рина.

ДВОСТРУКА УКРШТЕНИЦА

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. интимност, 2. једногодишња биљка,

расте као коров у житу, 3. место где је нешто изрезано – узвик негодо-

вања, 4. врста лековите биљке – један вештачки језик, 5. ред – народни

певач код Киргиза, 6. основна тарифа (скр.) – било који, ма који, 7. жи-

тељ Саудијске Арабије, 8. радионица у којој се тка, ткачница.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

ВОДОРАВНО: 1. ТВ водитељка РТС-а, 2. премиса у филозофији (грч.)

– област у Хрватској, 3. планина у Бугарској – друга нота музичке ска-

ле, 4. мазање, бојење, 5. наг – име шахисткиње Гаприндашвили, 6. зим-

зелено дрво – хиљаду килограма, 7. јарак који издуби водена бујица.

УСПРАВНО: 1. француски сликар Жан Франсоа – место у Бачкој крај

Дунава, 2. лимарски производи – бог весеља и љубави код Старих Сло-

вена, 3. симбол калцијума – језик сефардских Јевреја – друштво еконо-

миста (скр.), 4. стари народ на територији данашње Француске – особе

које спроводе санацију, 5. потказивање (жарг.) – роман Емила Золе.

АНАГРАМИ

(2) НАЈБРЖА

ЕВРОПЉАНКА

(1) НАШ 

ДЕСЕТОБОЈАЦ

ИСПАДНЕШ

ФЕР

ИМАШ 

ЛУДИ 

ДАХ
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Дом за ли ца са оште ће ним ви -
дом „Збри ња ва ње” је ди на је
уста но ва со ци јал не за шти те
тог ти па не са мо у Ср би ји већ
и на про сто ру не ка да шње Ју -
го сла ви је.

По јам збри ња ва ње да ти ра
из 1952. го ди не, ка да је Са вез
сле пих Ср би је осно вао азил за
сме штај обо ле лих у ма на сти ру
Вој ло ви ца. Усло ви су би ли на
ни ском ни воу, све док че тр на -
ест го ди на ка сни је ни су из гра -
ђе ни објек ти па ви љон ског ти -
па на Ба ва ни штан ском пу ту,
на са мом из ла ску из гра да пре
рас кр шћа пре ма До ло ву и Ко -
ви ну.

Отад се ова уста но ва кон ти -
ну и ра но раз ви ја и по сте пе но
до би ја да на шњу фор му, што
ће мо по ку ша ти да до ча ра мо у
на ред ним ре до ви ма.

На ула зу у Дом за ли ца са
оште ће ним ви дом до че као нас
је љу ба зни до ма ћин – ди рек тор
Ми ло рад Си мо но вић, пр ви
ме ђу пе де се так за по сле них
ко ји 365 да на у го ди ни бри ну о
119 ко ри сни ка. По ред сле пих
и сла бо ви дих, у овој склад но
уре ђе ној оа зи уто чи ште су на -
шли и па ци јен ти с ком би но ва -
ним бо ле сти ма, па и с те ле -
сним ин ва ли ди те ти ма.

– Уста но ва је отво ре ног ти па,
што зна чи да се ње ни ко ри -
сни ци мо гу сло бод но кре та ти и
по же љи на пу шта ти уста но ву
уко ли ко по шту ју кућ ни ред.
Мно ги ис пу ња ва ју усло ве рад не
спо соб но сти, а до бар део њих је
у ста њу да се ба ви кре а тив ним
ак тив но сти ма. Ка ко је у пи та њу
и сме штај ста ци о нар ног ти па

ПРЕД СТА ВЉА МО УСТА НО ВЕ: ДОМ ЗА ЛИ ЦА СА ОШТЕ ЋЕ НИМ ВИ ДОМ „ЗБРИ ЊА ВА ЊЕ”

СВЕ ТЛОСТ НА КРА ЈУ ГРА ДА

По ред цен трал ног објек та,
ту су и та ко зва не ку ћи це за
ста но ва ње, а уста но ва по се ду је
и пла сте ни ке, сви њац и ко ко -
ши њац, о ко ји ма бри ну и ко -
ри сни ци уз над зор за по сле -
них.

– За хва љу ју ћи до на то ри ма
до би је на је са ла за ре кре а ци ју,
где ак тив но сти тре ба да во ди
фи зи о те ра пе ут. На жа лост, то
рад но ме сто нам ни је одо бре -
но, а по ка за ло се да је од ве ли -
ког зна ча ја ка да је јед но вре ме,
пре ко јав них ра до ва, тех ни чар
ко ји спро во ди фи зи кал ну те -
ра пи ју мно ги ма по мо гао да
ста ну на но ге. За то се за
струч на рад на ме ста ко ја нам

пре глед. Они ме сеч но пла ћа -
ју по че тр де сет хи ља да ди на -
ра, од че га им се пет хи ља да
вра ћа као џе па рац. Ако пен -
зи ја не по кри ва тро шко ве,
оста так под ми ру је др жа ва,
ко ја у це ло сти фи нан си ра и
бо ра вак со ци јал них слу ча је -
ва. А та квих је тре нут но три -
де се так, што го во ри да дру -
штво, ипак, бри не о нај у гро же -
ни ји ма. Увек мо же ви ше, али
не бу ни мо се... – на гла ша ва ру -
ко во ди лац До ма.

Од по чет ка ње го вог ман да та
пр ви пут је на пра вље на са ла за
ре кре а ци ју, за тим је ре но ви -
ра на „пу ши о на”, мо дер ни зо -
ва на је ку хи ња, а за ам бу лан ту
је на ба вље на ме ди цин ска
опре ма. У то ку је ре но ви ра ње
ход ни ка и со ба и ку пље ни су
но ви кре ве ти, сто ло ви и сто -
ли це.

Оп ти ми зам по бе ђу је де пре си ју
Ко ри сни ци су у про се ку ста -
ри ји љу ди, из ме ђу 60 и 70 го -
ди на, а сви су за ви сни од ме -
ди цин ских услу га и ка те го ри шу
се по сте пе ну бо ле сти у че ти ри
гру пе. Го то во по ло ви на је свр -
ста на у пр ву, нај те жу ка те го -
ри ју. Бри га о па ци јен ти ма, пре
све га због њи хо вих ком би но -
ва них смет њи, ве о ма је на пор -
на за за по сле не, а мо жда је и
нај те же ра ди ти на про стор ној
ори јен та ци ји сле пих. На сре -
ћу, за хва љу ју ћи ве ли ком за ла -
га њу рад ни ка, мно ги са да хо -
да ју без по мо ћи шта па.

За при јем но вих ста на ра До -
ма за ду же на је Ма ри на Вла ди -
са вље вић, со ци јал на рад ни ца,
ко ја на том ме сту ра ди де сет
го ди на.

– Пре не го што нам до ђу но -
ви ко ри сни ци, кон так ти рам с
њи хо вим срод ни ци ма и Цен -
тром за со ци јал ни рад. По
при је му ра дим на њи хо вој
адап та ци ји и пра тим им мал -
те не сва ки по крет. Има мно го
све тлих при ме ра, јер љу ди
нај че шће до ђу у не ком ло шем
фи зич ком и пси хич ком ста њу,
али убр зо сва ко осе ти бо љи -
так као ре зул тат не ге и по -
бољ ша ња ква ли те та жи во та.
Јед ном реч ју, ово им по ста не
дом у пра вом сми слу те ре чи.
Мо рам ис та ћи да жи те љи
уста но ве пар ти ци пи ра ју у све -
му, има ју дом ску за јед ни цу,

уче ству ју у из ра ди је лов ни ка,
во де груп не раз го во ре, има ју
пред став ни ке у управ ном од -
бо ру... – ка же со ци јал на рад -
ни ца.

Ана Мар ти но вић, рад ни те -
ра пе ут, ани ми ра ко ри сни ке
ка ко би сло бод но вре ме про ве -
ли што кре а тив ни је.

– По ред те жих слу ча је ва и
не по крет них па ци је на та сме -
ште них у цен трал ном објек -
ту, где до би ја ју це ло днев ну
па жњу, има мо и рад но ан га -
жо ва не ко ри сни ке ко ји жи ве
у та ко зва ним ку ћи ца ма. Они,
уз по моћ на ших рад ни ка,
оба вља ју раз не по сло ве: од
чи шће ња сне га до ра да на
пла сте ни ци ма – ис ти че те ра -
пе ут ки ња.

Др На та ша Ра до са вље вић
Сто ил ко вић, ле кар оп ште прак -
се, при ли ком при је ма сви ма
ура ди си сте мат ски пре глед, на -
кон че га им се по по тре би про -
пи ше хро нич на те ра пи ја. По -
том сле де ре дов не кон тро ле и,
ако је по треб но, упу ћи ва ње у
Оп шту бол ни цу на спе ци ја ли -
стич ке пре гле де.

– За раз ли ку од прет ход них
по сло ва, већ три го ди не ра дим
с па ци јен ти ма ко је пра тим,
мал те не, 24 са та днев но и ла -
ко мо гу да уо чим сва ку про ме -
ну. Има мно го те шких жи вот -
них суд би на, али су не ка ко сви
пу ни оп ти ми зма и ела на, па за
див но чу до нај ма ње има де -
пре си је – ис та кла је док тор ка.

Мо ти ва увек има на пре тек
А да је то та ко, уве ри ли смо се
и са ми у раз го во ру са овим
љу ди ма ко ји ма суд би на ни је
би ла пре ви ше на кло ње на. По -
ка за ло се да то ни ка ко ни је
раз лог за пре да ју. На про тив,
мо ти ва за жи вот увек има на -
пре тек...

Ре ци мо, Ол ги ца Ми ло је вић
(72) у До му је од 15. фе бру а ра
1963. го ди не, да кле још пре
пре се ље ња на тре нут ну ло ка -
ци ју. Вр ло је ело квент на и
спрет на, па јој ни је ни ка кав
про блем да по ма же спре ма чи -
ца ма. Злат ко То до ров (75) из
Пан че ва у уста но ви је за то што
је по стао крат ко вид и остао на
ули ци. До бро се адап ти рао, па
чак ра ди и као еви ден ти чар, а
ов де му баш све од го ва ра – од
сме шта ја, пре ко хра не, до

услу га се ста ра и со ци јал них
рад ни ка. С њим под ру ку др жи
се Бо сиљ ка Ма рин ко вић (35)
из бо сан ске Ка ле си је. Ту је од -
ма ле на, ле по јој је и не жа ли
се ни на шта. Злат ко јој је вер -
ни пра ти лац, а чак ју је во дио
у за ви чај.

Ми лан Ка тић (53) из Ло зни -
це нај ви ше во ли да игра шах и
у то ме је, ка ко ка же, про мен -
љи ве сре ће. Не би ра про тив ни -
ке; играо је и с бив шим ди рек -
то ром и по бе ђи вао га. Иван ка
Де ја нић (60) из Шап ца три

пра вља, јер се Дом по тру дио
да му обез бе ди опе ра ци ју на
Ба њи ци. На жа лост, пре о стао
му је све га је дан про це нат ви -
да, ко ји је из гу био као по сле -
ди цу до би ја ња ка та рак те, иа ко
твр ди да би бо лест би ла из ле -
чи ва да му је др жа ва по мо гла
на вре ме.

Ми лан Ба бић (71) бо лу је од
оф тал мо ло шког сле пи ла, па
не ма ни осе ћај све тло сти. Ов -
де је од ју на 1995. го ди не, на -
кон што га је из по стој би не
про те ра ла „Олу ја”. Је дан је од

го ди не је у уста но ви, а нај ви ше
јој се до па да ку ћи ца у ко јој оби -
ту је. По ред то га што во ли да
чи та, ужи ва и у гур ман лу ци ма,
по себ но ка да је на ме ни ју па -
суљ с ре бар ци ма.

Игор Пе тро вић (36), ро дом
из Ки кин де, по ла жи во та про -
вео је у ком плек су на Ба ва ни -
штан ском пу ту под бро јем
396. Ка же да му се здра вље по -

оних ко ји зна ју Бра је во пи смо,
а на у чио га је за по ла го ди не.
То уме ће де мон стри рао нам је
чи та ју ћи по след њи број ча со -
пи са „Ви ди ци за сле пе и сла -
бо ви де”.

А за све оне ко ји су има ли
сре ће да се на ђу под окри љем
ове уста но ве, ви ди ци су мно го
осве тље ни ји...

Ј. Фи ли по вић

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Флекица
Веома добар псић, који је
на улици пронађен у лошем
стању, сада je потпуно опо-
рављен, стерилисан, вакци-
нисан и чипован, што значи
да је спреман за нови дом.

Неколико посетилаца при-
хватилишта хтело је да га
удоми, али нажалост нико
се од њих није вратио да га одведе кући.

Флекица је захвалан, радознао и живахан млади пас који
жели само мало простора и времена неког племенитог чове-
ка. Може се видети у градском прихватилишту, а контакт-
-телефон за удомљавање је 352-148.

Шесторке
Цела ова чупава породица
тражи дом. Ради се о по три
мужјака и женке који су за-
једно с мајком пронађени
на улици непосредно пре
јаке зиме. Стари су два ме-
сеца и стасали су за удо-
мљавање, а обезбеђени су
бесплатна стерилизација и
чиповање за сваког пса.

Неки од њих имају кратке репиће, али је нејасно да ли су
тако рођени или им их је неко одсекао. И они се налазе у
градском прихватилишту у Власинској 1.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

са со ба ма с јед ним и ви ше
кре ве та, пред ви ђе не су чак и
оне за ин тим не па ро ве – по чи -
ње Си мо но вић у по зи тив ном
ду ху.

Од струч них ли ца, по ред
ди рек то ра, сед мог по ре ду од
осни ва ња, ко ји је до не дав но
ра дио као ти фло пе да гог, ту су
и те ра пе ут, со ци јал на рад ни ца,
ле кар оп ште прак се, не у роп -
си хи ја тар, по де вет ме ди цин -
ских се ста ра и не го ва те љи ца,
као и тех нич ко осо бље, спре -
ма чи це, за по сле ни у ку хи њи и
ве ше ра ју... Тре ба на по ме ну ти
да ме ди цин ска слу жба и пор -
ти ри ра де и у ноћ ној сме ни.

Дру штво, ипак, бри не...
Струч но осо бље, по ред оста -
лог, осми шља ва и рад сек ци ја,
као што су Бра је ва (на ко јој се
ку ца на Бра је вој ма ши ни), му -
зич ка, чи та лач ка, ша хов ска,
па квиз, ку гла ње, ва ља ње ву -
не, пра вље ње фи гу ри ца од
гли не...

не до ста ју сна ла зи мо ка ко уме -
мо, па ре ци мо уме сто днев них
пор ти ра има мо два ко ри сни ка
ко ји као еви ден ти ча ри бе ле же
ула ске и из ла ске – на во ди ди -
рек тор.

Ре пу бли ка и По кра ји на фи -
нан си ра ју Дом из бу џе та, од -
но сно пла ћа ју са мо струч не
рад ни ке, а оста так се до пу ња -
ва од пен зи ја ко ри сни ка, као и
од до на то ра, као што су у по -
след ње вре ме, пре ма Си мо но -
ви ће вим ре чи ма, би ли, ре ци -
мо, НИС (уз по сре до ва ње ак -
ту ел ног гра до на чел ни ка), Оп -
шта бол ни ца Пан че во (на ини -
ци ја ти ву ди рек то ра Сло бо да на
Ову ке), па „Срп ска Спар та”,
„СМС фит нес-сту дио”, „Пан -
тер си”, Уни ја же на Пан че ва,
па чак и пле ме ни ти по је дин -
ци, по пут пче ла ра Вој ка на
Ми лу ти но ви ћа.

– За ула зак у Дом по сто ји
про це ду ра Цен тра за со ци јал ни
рад. По тен ци јал ни ко ри сник
мо ра про ћи оф тал мо ло шки

Златко годинама брине о Босиљки

Најважнији је рад на просторној оријентацији

Ана и Марина планирају дневне активности

Корисници задовољни храном и смештајем

Милан вешто чита
Брајево писмо

За неопходна стручна места сналазимо се
како умемо.

Милорад Симоновић, 
директор Дома за лица са оштећеним видом

ФОТО-РЕПОРТАЖА



Субота, 14. јануар 2017. Дан
када је двадесетпеточлана
„експедиција” коју су чинили
рагби ветерани из Старчева и
Панчева кренула пут Теми-
швара, на утакмицу петог ко-
ла Европског челенџ купа из-
међу домаћег тима и екипе из
Париза.

Атмосфера у аутобусу била
је изузетно весела, јер се ретко
указује прилика да се уживо
погледају играчи који су на-
ступили на претходном Свет-
ском купу у рагбију за репре-
зентације Јужне Африке, Гру-
зије, Тонге, Самое и, наравно,
Румуније и Француске, а сада
наступају за клубове из Теми-
швара и Париза.

За разлику од путовања у де-
цембру, када су наши суграђа-
ни присуствовали мечу између

Темишвараца и ривала из
Лондона, овог пута су кренули
раније како би имали времена
да уживају у лепотама Теми-
швара, који због његове архи-
тектуре зову и мали Беч.

Прва тачка обиласка групе
из Старчева и Панчева била је
Српска православна црква.
Задивљени и одушевљени
оним што су видели, али и при-
јатно изненађени грађанима

Темишвара, који су се на сва-
ком кораку трудили да им по-
могну, наши суграђани су на-
ставили пут стадиона. Лако су
се споразумевали пошто је-
зичке баријере једноставно
нису ни постојале, јер је мало
становника Темишвара који
не говоре српски.

Стадион „Дан Палтиниса-
ну” већ нешто пре 14 сати
(термин предвиђен за почетак
утакмице) био је добро попу-
њен, а онда је, у 14.15, уследио
истински шок за све присутне.
Капитен француског тима од-
био је да изведе своју екипу на
терен због његовог лошег ста-
ња, па је утакмица и званично
одложена.

Разочарани и револтирани
одлуком надлежних, наши су-
грађани су време предвиђено
за гледање утакмице искори-
стили за обилазак централног
трга и уживали у лепотама Те-
мишвара. Посетили су и ре-
сторан који је у власништву
Осијечанина Миладина, где
ради кувар из Ечке који је го-
динама кувао за бивше пред-
седнике Југославије – Јосипа
Броза и Слободана Милоше-
вића.

Повратак из највећег банат-
ског града протекао је у пре-
причавању анегдота са утак-
мица и ранијих путовања раг-
биста Борца и Динама, а разо-
чарање због неодиграног меча
надоместила је лепота Теми-
швара.

ЛЕГЕНДЕ СЕ НЕ ЗАБОРАВЉАЈУ

ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ ЗА ДУДУ
Душан Новаков Дуда, осни-
вач, играч, тренер, председ-
ник и истакнути спортски
радник РК-а Динамо, добио је
признање Рагби савеза Србије
за животно дело и велики до-
принос развоју рагбија у на-
шој земљи.

– Рагби дух се одржао свих
ових година у нашем граду.
Самим тим што се овај спорт
развија у добром правцу и што
се Динамо такмичи у свим ка-
тегоријама, значи да мој труд
није био узалудан. Захвалио
бих свима који су подржавали
рагби, спорт који је постао
традиција Панчева – рекао је
Душан Новаков.

Наш град је одувек могао да
се поноси истинским спорт-
ским великанима и правим

легендама. Једна од њих сва-
како је и Душан Новаков, по-
пуларни Дуда.

СПОРТ
Петак, 20. јануар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

30

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

„МИ ЛЕ НИ ЈУМ” ИПАК НЕО СВО ЈИВ

овог ду е ла. Да су Пан чев ци
пру жи ли от пор фа во ри ту као у
дру гих два де сет ми ну та, све би
би ло мно го дру га чи је. И без бо -
до ва, по но сно би се вра ти ли из
Вр шца.

– Из ви ња вам се вр шач кој
пу бли ци због на шег сра мот ног
из да ња, јер су љу би те љи ко -
шар ке си гур но оче ки ва ли леп -
шу пред ста ву и озбиљ ни ји
тим. Ово ни је на ше пра во ли -
це, има ли смо мно го про ма -
ша ја, ло ших од бра на, ни смо
пре по зна ва ли основ не си ту а -
ци је, би ли смо у пот пу ном ра -
су лу у пр вом по лу вре ме ну. Ко -
на чан ре зул тат је чак при сто -
јан у од но су на оно на шта смо
ми ли чи ли. Има мо те жак рас -
по ред, не пи ше нам се до бро
ако ова ко на ста ви мо. Оче ку -
јем ре ак ци ју од мо јих игра ча –
из ја вио је тре нер Та ми ша Бо -
јан Јо ви чић за клуп ски сајт.

са мо шест по е на за де сет ми ну -
та. Да кле, по бед ник ду е ла у
„Ми ле ни ју му” мо гао се на слу -
ти ти већ по сле пр вог по лу вре -
ме на, јер су Вр шча ни на па у зи
има ли пред ност од чак два де -
сет осам по е на (46:18).

Без ика кве ди ле ме, би ло је
то нај ло ши је по лу вре ме Та ми -
ша у се зо ни, па ве ро ват но и од
ка да се над ме ће у КЛС-у. Па у -
за од пет на е стак ми ну та до бро
је до шла мом ци ма ко је пред -
во ди тре нер Бо јан Јо ви чић, јер
су у дру гом по лу вре ме ну за и -
гра ли мно го бо ље. Ипак, ни су
има ли до вољ но сна ге, али ни
вре ме на да на док на де ве ли ки
ре зул тат ски за о ста так.

Сам по раз од ти ма ка кав је
Вр шац не тре ба и не сме мно го
да за бри не, али остао је го рак
ути сак код свих на ви ја ча Та ми -
ша због на сту па њи хо вих ми -
ље ни ка у пр вом по лу вре ме ну

Тим из на ше га гра да играо је
у са ста ву: Не ма ња Ђор ђе вић
(три по е на), Вла ди мир Ве лич -
ко вић (се дам), Алек сан дар Ил -
кић (се дам), Вла ди мир Трај ко -
вић (три), Вла ди мир Ка ње вац,
Игор Ке сар (пет), Мла ден Вит -
ко вић (три), Ни ко ла Си мић
(три), Адам Мир ко вић (два на -
ест), Сте фан Са вић (де сет), Ду -
шан Ми ло ше вић и Ду шан Ву -
ле тић (шест по е на).

Због по ра за у Вр шцу Та миш
је из гу био при ли ку да се на ђе
у за вр шни ци Ку па Ра ди во ја
Ко ра ћа, а већ сле де ћег ви кен -
да пред сто ји му још јед но те -
шко го сто ва ње. 

У Бе о гра ду ће од ме ри ти
сна гу с до ма ћом Мла до шћу.
Ако се из ву ку по у ке из по -
ра за у Вр шцу, не тре ба сум -
ња ти да мом ци Бо ја на Јо ви -
чи ћа мо гу да на чи не из не -
на ђе ње.

Коб но пр во по лу вре ме

Још јед но те шко 
го сто ва ње

Утак ми ца ма три на е стог ко ла
про шлог ви кен да је на ста вље -
на пр вен стве на тр ка за бо до ве
у Ко шар ка шкој ли ги Ср би је.
Пан че вач ки Та миш је на про -
гра му имао јед но од нај те жих
го сто ва ња ове се зо не, јер је пу -
то вао у Вр шац, на мег дан са
исто и ме ним ли де ром шам пи -
о на та. Ју жно ба нат ски дер би је
у по пу лар ну дво ра ну „Ми ле -
ни јум” при ву као пре ко 2.000
љу би те ља игре под обру че ви -
ма. Вр шча ни су и пре по чет ка
су сре та ва жи ли за ап со лут ног
фа во ри та, али су се Пан чев ци
по тај но на да ли евен ту ал ном из -
не на ђе њу у ду е лу „под бре гом”...
На жа лост љу би те ља ко шар ке из
на ше га гра да, до ма ћин је у су -
бот њем ме чу био си гу ран и убе -
дљив: Вр шац –Та миш 79:59, по
че твр ти на ма 27:12, 19:6, 15:18
и 18:23.

Ко шар ка ши Вр шца су од са -
мог по чет ка утак ми це игра ли
сјај но, при ка за ли су јед ну од
сво јих нај бо љих пар ти ја то ком
се зо не и оства ри ли су је да на е -
сти три јумф, па су на ста ви ли
же сто ку тр ку с Ди на ми ком за
пр во ме сто.

Сам по глед на ре зул тат до -
вољ но го во ри о од но су сна га на
те ре ну. Мом ци ко је пред во ди
тре нер Вла ди мир Ђо кић ни шта
ни су пре пу шта ли слу ча ју, игра -
ли су мак си мал но ан га жо ва но,
чвр сто у од бра ни, а ефи ка сно у
на па ду. Ко ри сти ли су све гре -
шке ко шар ка ша из на ше га гра -
да, па су већ по сле пр ве че твр -
ти не сти гли до пред но сти од
пет на ест по е на. У на став ку ме -
ча Вр шча ни су та ко ђе би ли ве о -
ма убе дљи ви, па су ко ле га ма из
Та ми ша до зво ли ли да по стиг ну

ЖУЋА ПРЕДВОДИ „ДИЗЕЛКУ”
Фудбалере Железничара у пролећном делу сезоне у Српској
лиги „Војводина” као шеф стручног штаба предводиће Не-
над Стојчић, доскорашњи помоћник првог тренера Алексан-
дра Стевановића, који је, после две године рада на клупи по-
пуларне „дизелке”, због превеликих обавеза у Фудбалском
савезу Србије, одлучио да спора-
зумно напусти Железничар.

– Тешко смо прихватили одлуку
коју је донео тренер Стевановић, јер
смо имали одличну сарадњу и до-
бре резултате, али га у потпуности
разумемо. На место првог тренера
постављен је Ненад Стојчић, с ко-
јим желимо да остваримо опстанак
у Српској лиги. Прелазни рок још
није почео, али очекујем да ћемо се
адекватно појачати и испунити свој
циљ – рекао је председник Желе-
зничара Зоран Наунковић.

Тренер Ненад Стојчић поседује
А-лиценцу и предводио је: Глогоњ, Темпо из Сефкерина,
Омладинац из Опова, Раднички из Баранде, као и Борац из
Сакула, а у последњих шест месеци био је помоћник Аци
Стевановићу у Железничару.

– Прихватио сам позив да радим у једном врло озбиљном
клубу који годинама бележи добре резултате и верујем да ћу
својим радом и ангажовањем оправдати поверење – истакао
је Ненад Стојчић, популарни Жућа.

Железничар започиње припреме у понедељак, 23. јануара.

СРПСКА ЛИГА НА ВИДИКУ
После првог дела сезоне у Војвођанској лиги „Исток” ФК Ди-
намо 1945 заузима прво место на табели, а жеља свих у клу-
бу је да се ту остане и на крају сезоне.

– За нас из управе клуба нема одмора. Наш заједнички рад
је дао праве резултате у протеклом периоду. За три сезоне
смо прескочили три ранга, а желимо да наставимо тај низ и
да се пласирамо у Српску лигу, која је већ после првог дела

сезоне на видику. Иако смо
одрадили много ствари на по-
бољшању инфраструктуре,
тек смо на пола пута. Имамо
прволигашке услове, па мо-
рам још једном да захвалим
Градској управи, која је помо-
гла да све ово одрадимо на
најбољи начин, али и НИС-у,
који је много пута спонзори-
сао наше акције на стадиону.

Према свима у клубу, као и према играчима, измирене су све
обавезе и поносно могу рећи да смо на правом путу, који смо
зацртали још када смо дошли у клуб пре три године. Спрем-
но дочекујемо старт припрема и морам истаћи да ће стручни
штаб и фудбалери имати све услове за нормалан рад, које би
многи клубови вишег ранга пожелели – рекао је председник
Динама 1945 Горан Јањовић.

РАДОЈЕВИЋ ПОЈАЧАО МЛАДОСТ
Фудбалери Младости из Омољице завршили су јесењи део
сезоне у Првој јужнобанатској лиги на другом месту, са два
бода мање од водећег БАК-а из Беле Цркве. Управа клуба, с
председником Зораном Петровим и његовим најближим са-
радником, директором Драганом Лукићем на челу, вредно
ради како би били створени још бољи услови за наставак до-
брих резултата.

– После пропуштене прилике из прошле сезоне верујем да
ћемо се овог пролећа пласирати у виши ранг – истакао је Зо-
ран Петров.

Руководство Младости је
ангажовало новог тренера,
Жарка Тодоровића, а већ
пристижу и појачања у
играчком кадру. Ових дана
им је приступио искусни
везиста и сада већ бивши
капитен Динама 1945 Не-
над Радојевић.

– Довели смо провереног
и искусног играча, који ће много значити овом тиму у борби за
прво место – додао је директор ФК-а Младост Драган Лукић.

У Омољици се склапају коцкице за толико жељени пла-
сман у Војвођанску лигу...

Стране припремио

Александар
Живковић

РАГБИ ВЕТЕРАНИ ГОСТОВАЛИ У ТЕМИШВАРУ

ЛЕПИ УТИСЦИ – И БЕЗ УТАКМИЦЕ

У недељу, 17. јануара, у Ба-
њалуци је одржан међуна-
родни турнир у стреличар-
ству, на којем су чланови СК-
а Панчево остварили запаже-
не резултате.

У гађању олимпијским сти-
лом сениори Ненад Димић и
Дејан Форго освојили су сре-
брну односно бронзану меда-
љу, а Урош Јакоб је зарадио
најсјајније одличје у надме-
тању кадета.

Чланови клуба из нашега
града су срдачно дочекани,
склопили су нова познанства,
а цео турнир је протекао у из-
узетно ведром расположењу.

ТУРНИР У СТРЕЛИЧАРСТВУ

ОДЛИЧЈА ИЗ БАЊАЛУКЕ

ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА



КАДЕТСКО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У ШАХУ

МАРКО ОДБРАНИО ТРОФЕЈ

У сло ве нач ком гра ду Ру ше
про шлог ви кен да је одр жа но
тра ди ци о нал но ме ђу на род но
так ми че ње у стре ља штву, на
ко ме је на сту пи ло пре ко 250
так ми ча ра из осам зе ма ља. Ср -
би ја се пред ста ви ла са 45 стре -
ла ца, ме ђу ко ји ма је био и наш
су гра ђа нин Де јан Пе шић, члан
СД-а „Пан че во 1813”.

Пр вог да на тур ни ра Де јан је
на сту пио са се ни ор ском ре пре -
зен та ци јом Ср би је ко ја се над -
ме та ла у га ђа њу из ва зду шне
пу шке. С ре зул та том од 619,1
кру га за у зео је два на е сто ме сто
и знат но до при нео еки пи да
осво ји дру го ме сто у укуп ном
пла сма ну. Дру гог да на се над -
ме тао у по је ди нач ној кон ку рен -
ци ји и имао је 616,5 кру го ва.

На ред но ис ку ше ње за стрел -
це из на ше га гра да је сте фи на -
ле Ку па Ср би је по А-про гра му,

ко је ће би ти одр жа но 11. фе -
бру а ра у Сме де ре ву. На сту пи -
ће се ни о ри у га ђа њу из пу шке
– Де јан Пе шић и Га бри јел Да -
у то вић, као и ју ни о ри – „пи -
што ља ши” Ђор ђе Јов че вић и
Те о до ра Кља јић. По ред њих,
уче ство ва ће и му шка еки па из
на ше га гра да у га ђа њу из пу -
шке и жен ски тим у га ђа њу из
пи што ља.

У исто вре ме у Зре ња ни ну је
одр жа но тре ће ко ло Ли ге Вој -
во ди не за пи о ни ре, ка де те и
мла ђе ју ни о ре, у ко јем је уче -
ство ва ло осам так ми ча ра СД-а
„Пан че во 1813”.

Ђор ђе Јов че вић је, с 517 кру -
го ва, осво јио тре ће ме сто у кон -
ку рен ци ји мла ђих ју ни о ра у га -
ђа њу из ва зду шног пи што ља.
Ма ри ја Алек сић је по го ди ла

380 кру го ва ва зду шном пу -
шком, па је та ко ђе осво ји ла тре -
ће ме сто у кон ку рен ци ји ка дет -
ки ња, али и пе то ме сто у над ме -
та њу мла ђих ју ни ор ки. Ива на
Ви слав ски је, с 370 кру го ва, че -
твр та ка дет ки ња и ше ста мла ђа
ју ни ор ка. Да мја на Сто ја но вић је
де ве та, а Ема Пу зић де се та мла -
ђа ју ни ор ка у га ђа њу из ва зду -
шног пи што ља, те су осво ји ле
бо до ве за фи на ле Ли ге Вој во ди -
не, ко је ће би ти одр жа но 12.
мар та у Но вом Са ду.

Уче ство вао је и де би тант у га -
ђа њу из ва зду шне пу шке Сер геј
Ву ка со вић, ко ји је са 499 кру го -
ва за у зео де се то ме сто у кон ку -
рен ци ји ка де та. Бо је на ше га
гра да бра ни ли су и Те о до ра
Кон дић и Алек са Ра ко њац. На -
ред но ко ло Ли ге пи о ни ра Вој -
во ди не би ће на про гра му 29. ја -
ну а ра у Срем ској Ми тро ви ци.

У оквиру двадесет четвр-
тог Војвођанског фестива-
ла младих, у Суботици је
од 9. до 13. јануара одржа-
но Првенство Војводине у
шаху за кадете. Учествова-
ло је преко сто такмичара
узраста од осам до осамна-
ест година, а неколико нај-
успешнијих играча из сваке
класе стекло је право уче-
шћа на Првенству Србије.
Играло се девет напорних

кола, с пуним темпом игре
– 90 минута за 40 потеза,
плус 15 минута по играчу
до краја партије.

Наш суграђанин, осмого-
дишњи Марко Милановић,
двоструки првак Војводине
и двоструки шампион Срби-
је, учествовао је у групи ста-
ријих од себе, али је упркос
томе и ове године, трећи
пут заредом, освојио титулу
првака Војводине.

Од самог почетка па све
до краја такмичења Марко
је био на првом месту, па је
само једним ремијем, са 8,5
поена из девет партија, по-
тврдио своју надмоћ у ка-
детском шаху.

Поред треће титуле прва-
ка Војводине, овим тријум-
фом наш млади суграђанин
је обезбедио и бесплатно
учешће на наредном Првен-
ству Србије.

СПОРТ
Петак, 20. јануар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сце4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Ле де на дво ра на 
на Ба њи ци

У су бо ту до ла зи 
Је дин ство

Пр ви зва нич ни меч у но вој го -
ди ни од бој ка ши це Ди на ма од -
и гра ле су у че твр так, 12. ја ну -
а ра, у Бе о гра ду, где су у је да -
на е стом ко лу Су пер ли ге Ср би -
је од ме ри ле сна гу с до ма ћом
Цр ве ном зве здом. По пу лар не
пан че вач ке „ла ви це” су у пр -
вом де лу шам пи о на та са вла -
да ле „цр ве но-бе ле”, па и због
те чи ње ни це на то го сто ва ње
ни су оти шле с бе лом за ста вом.
Ипак, од пр вог ово се зон ског
ду е ла ових два ју ти мо ва про -
шло је до ста вре ме на, Зве зда
је кон со ли до ва ла сво је ре до ве,
а по ред озбиљ ног ри ва ла с
дру ге стра не мре же, од бој ка -
ши це Ди на ма су за про тив ни -
ка има ле и ве ли ку хлад но ћу у
спорт ској дво ра ни на Ба њи ци.
Бе о гра ђан ке су зна ле у ка квим
ће усло ви ма игра ти овај меч,
па су се на те ре ну по ја ви ле у
„зим ској опре ми” – ис под дре -
со ва су има ле ма ји це ду гих ру -
ка ва. И по ред то га, игра ле су
ве о ма до бро, ис ко ри сти ле су
све гре шке го сту ју ћег ти ма, па
су на кра ју за слу же но три јум -
фо ва ле: Цр ве на зве зда – Ди на -
мо 3:0, по се то ви ма 25:20,
25:17 и 25:18.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ЗИ МА УКО ЧИ ЛА „ЛА ВИ ЦЕ”

бо ри ле, Ни на Ко цић и Је ле на
Ла зић ни су мо гле са ме про тив
рас по ло же них од бој ка ши ца у
цр ве но-бе лим дре со ви ма.

Ди на мо је по ку ша вао да па -
ри ра свом до ма ћи ну и у дру -
гом и у тре ћем се ту, али ви ше
од ча сног по ра за ни је мо гао да
пру жи. Тек на мо мен те „ла ви -
це” су под се ти ле на сво ја нај -
бо ља из да ња из ове се зо не,
што је би ло пре ма ло да би се
ре зул тат ски угро зи ла вр ло
раз и гра на Цр ве на зве зда.

Тре нер Алек сан дар Вла ди -
са вљев на рас по ла га њу је имао
еки пу у са ста ву: Ни ко ли на
Ашће рић, Је ле на Ла зић, Ка та -
ри на Си мић, Ни на Ко цић, Ми -
ле на Спре мо, Је ле на Ме да ре -
вић, Са ња Ђур ђе вић, Дра га на
Мар ко вић, Ја на Ћук, Ти ја на
Стој ко вић, Ми ли ца Јо ва но вић
и Ања Вла ди са вљев.

По сле ове рун де шам пи о -
на та упра во је Цр ве на зве зда
пре у зе ла че твр ту по зи ци ју
Ди на му на та бе ли, јер оба ти -
ма има ју скор од се дам по бе да

Ни ске тем пе ра ту ре омо гу ћи -
ле су да чла но ви клу ба Свет
ро ње ња из Пан че ва бу ду ак -
тив ни и у овом пе ри о ду. На -
и ме, на је зе ру Ада Ци ган ли ја
фор ми рао се ле де ни пре кри -
вач, па је ор га ни зо ва на спе -
ци јал на обу ка за ро ње ње под
ле дом.

– Ве о ма рет ко се де ша ва да
се Ада пот пу но за ле ди. По -
след њи пут је то би ло пре ско -
ро че ти ри го ди не и за то смо
бр зо ре а го ва ли и за на ше чла -
но ве ор га ни зо ва ли ову обу ку.
Ова кви за ро ни су ре зер ви са ни
ис кљу чи во за ис ку сни је ро ни -
о це, јер је ро ње ње под ле дом
екс трем ни на чин ба вље ња

овим спор том. Тем пе ра ту ра
во де је два сте пе на, а лед је де -
бљи не 20 цен ти ме та ра. То ком
про те клих се дам да на де се так
ро ни ла ца из на шег клу ба има -
ло је ово „ле де но” ис ку ство.
По ред вла да ња ро ни лач ким
ве шти на ма, да би се ова кви
по ду хва ти без бед но из ве ли,

нео п ход на је и по себ на опре -
ма, као што су су ва оде ла, ка -
ци ге и спе ци јал ни ре гу ла то ри
–ре као је Ја нез Крањц, ин -
струк тор у клу бу Свет ро ње ња.

Ме те о ро ло зи на ја вљу ју но -
ви хлад ни та лас, ко ји ће чла -
но ви овог пан че вач ког клу ба
ис ко ри сти ти за на ста вак ак -
тив но сти под ле дом.

АК ТИВ НО СТИ КЛУ БА СВЕТ РО ЊЕ ЊА

ЛЕ ДЕ НА ЧА РО ЛИ ЈА

„Ла ви це” су од лич но за по че -
ле овај ду ел. С не ко ли ко ефект -
них по е на Ни на Ко цић је свој
тим до ве ла у вођ ство, а он да су
Бе о гра ђан ке, ко је су се мно го
бо ље сна шле у пот пу но нео д -
бој ка шким усло ви ма, пре у зе ле
ини ци ја ти ву и пре о кре ну ле ре -
зул тат. Зве зда је вр ло до бро
игра ла у од бра ни, па је ус пе ла
да „укро ти” глав не по ен тер ке
из Пан че ва. Иа ко су се сјај но

и че ти ри по ра за, с тим да Бе -
о гра ђан ке са да има ју бод ви -
ше (21).

Већ иду ћег ви кен да пан че -
вач ке „ла ви це” ће би ти на но -
вом ве ли ком ис ку ше њу. У Ха лу
спор то ва на Стре ли шту до ла зи
Је дин ство из Ста ре Па зо ве,
тре нут ни ли дер Су пер ли ге и
је дан од глав них кан ди да та за
осва ја ње шам пи он ске ти ту ле.
Без об зи ра на то што су го шће
из ра зи ти фа во ри ти, Дра га на
Мар ко вић и ње не дру га ри це
не тре ба да се пла ше. Има ју
ле пу при ли ку да игра ју, али и
да се игра ју од бој ке, да се на -
ви ја чи ма при ка жу у што леп -
шем све тлу и по ка жу да њи хо -
ви до са да шњи ре зул та ти ни су
би ли слу чај ност.

Ди на мо је, уо ста лом, нај ве -
ћи део по сла у овој се зо ни ура -
дио већ у пр вом де лу шам пи о -
на та, ка да је по бе дио го то во
све ри ва ле у ели ти. Са да тре ба
ужи ва ти у ле пој од бој ци. Утак -
ми ца се игра у су бо ту, 21. ја ну -
а ра, од 19 са ти.

НАД МЕ ТА ЊЕ СТРЕ ЛА ЦА У СЛО ВЕ НИ ЈИ

ДЕ ЈА НУ СРЕ БРО С РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈОМ

ПР ВО ЛИ ГА ШКИ ДЕР БИ

По сле крат ко трај не па у зе утак ми ца ма је да на е стог ко ла на -

ред ног ви кен да би ће на ста вље на пр вен стве на тр ка за бо до -

ве и у Пр вој ли ги за од бој ка ше.

Дер би ове рун де шам пи о на та би ће од и гран у на шем гра -

ду, у Ха ли спор то ва на Стре ли шту, у су бо ту, 21. ја ну а ра. Та -

да ће сна ге од ме ри ти Бо рац из Стар че ва и Ко сов ска

Ми тро ви ца, ти мо ви ко је на та бе ли де ли са мо је дан бод.

Бо рац је на пе том ме сту, са ско ром од шест по бе да и че -

ти ри по ра за и са два де сет бо до ва, док еки па с Ко со ва има

по бе ду и бод ви ше.

Утак ми ца по чи ње у 16 са ти.



За о кру жи смо је дан без ма ло ме сеч ни
ци клус но во го ди шње-бо жић ног пра -
зно ва ња. И то ка ко и Ср би ма до ли ку -
је – „ на шом” Но вом го ди ном...

Док мно гим ко смо по лит ски на -
стро је ним су гра ђа ни ма она баш и ни -
је пре те ра но бит на, „пра ве па три о те”

са мо њу обе ле жа ва ју. Оно што је сва -
ка ко раз ли ку је од свет ске, је сте чи ње -
ни ца да го то во не ма она ко при сног
че сти та ња у по ноћ.

Ме ђу тим, ка да ју ли јан ска или срп -
ска пад не у да не ви кен да (као што је
са да био слу чај), то је згод на при ли ка

за љу би те ље до брог про во да да се би
да ју оду шка.

Та ко је, без об зи ра на то што се на -
ме сти ла у бак су зни пе так три на е сти,
у на шем гра ду би ло жи во и по зи тив -
но, а у то се и те ка ко уве ри ла и еки па
„нај ста ри јег на Бал ка ну”...
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Ју сти на 
Ми хај ло вић, 
гим на зи јал ка:
     
– За ви кенд пла ни рам
да се од ма рам код ку -
ће уз гле да ње се ри је,
као и да учим. 
Та ко ђе, ако по пра вим
оце ну, мо жда ћу уве че
с дру штвом свра ти ти
у „По гон”.

Фи лип По лић,
гим на зи ја лац:
    
– С об зи ром на то да 
је го тов рас пуст,
пла ни рам да об но вим
ком плет но гра ди во 
из пр вог по лу го ди шта.
То ком уче ња ћу пра ви ти
па у зе и од ма ра ћу се.

Игор 
Ми ло ва но вић,
сред њо шко лац:

– Нај ве ро ват ни је ћу 
за ви кенд свра ти ти 
с дру штвом у Ста ру
пи ва ру или на не ко
слич но ме сто. Пре ко
да на ћу се од ма ра ти
код ку ће.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Ква зи

Мо ра да је сја јан осе ћај ка да вам је ду с дла на. Или ка да је град

са мо на му ра лу за га ђен.

    Би ће да је фан та стич но има ти кри ла, си гур но је див но ле те ти!

    Ма да, јед но је ка да је све то ре ал ност, а са свим дру го ка да

вас она не по др жа ва, ка да ма шта те.

    То је, ипак, ква зи.

Тра го ви

Пу то ва ли во зом, ау то бу сом, ишли пе шке или на ру ка ма – оста -

вља те тра го ве. Сво је.

    Не ки се бр зо обри шу, дру ги ма за то тре ба вре ме, а има и оних

што веч но оста ју.

    По сто је ле пи и упе ча тљи ви, по ја вљу ју се и та кви за ко је ни ка -

да не би сте по же ле ли да су ва ши.

    Али они то је су.

Во ђе

Че сто ка жу да чо век тре ба да оде сам, да си ђе с пи је де ста ла, ка -

да је на вр хун цу. У ус пут ној љу бав ној ве зи, по што по диг не фир -

му до оп ти му ма, у по ли ти ци...

    Јер, у су прот ном, уме ју ства ри да се за ком пли ку ју, да те баш

за бо ли ка да тре снеш. Те шко је до не ти од лу ку о од ла ску, али још

те жа је све сност да си, из не на да, на вр ху дна.

    По од луч но сти се пре по зна ју во ђе.

У „ју ли јан ско” пу те ше стви је
кре ну ли смо из „Кор ду на”

Скок ну ли смо и на „ру стич ни” фо то-сешн
док смо још при чи стој све сти

„С раз ло гом” смо на вр ну ли до по пу лар не ка фа не
ка ко би смо ужи ва ли у од лич ном там бу ра њу

По след њим ато ми ма сна ге до ми ле ли
смо до то ли ко же ље не „Евро пе”

Ко ли ко је дуг пут од „за би тог Кор ду на” до „на пред не
Евро пе”, укла ви ри ли смо не где пред зо ру. Па и ми

циг... но ви на ри има мо ду шу, хик! Жи ве ли...

Сти гли смо и у „за ба че но” оку пља ли ште
бо е ма – „Ђе рам”, и то баш на то тал но ши зе ње

По том смо си шли и у Ста ру пи ва ру
на на здра ви мо уз пе сму на род ну

То ђи не шан со не су нас до зва ле и у „По друм”

Љу ба зно осо бље „Во за” нас је по зва ло 
да се укр ца мо на ма скен бал

Не ду го за тим у „Рас пу ћи ну” нас
је са че ка ла бо га та пив ска тр пе за

ДО ЧЕК СРП СКЕ НО ВЕ ГО ДИ НЕ У ГРА ДУ

КО КА ЖЕ ДА ЈЕ ПЕ ТАК ТРИ НА Е СТИ БАК СУ ЗАН?!


