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Година у знаку Ање 
Цревар, Чабе Силађија 
и рукометаша „Динама”

Спортски савез Панчева, који одне-
давно предводе председник Слобо-
дан Битевић и генерални секретар
Дејан Перић, наставио је лепу тради-
цију, па је и ове године изабрао нај-
боље појединце и клубове који су
обележили спортско лето за нама. По
правилу, манифестација која прати
избор и проглашење најбољих спор-
тисткиња и спортиста нашега града
увек је лепо посећена и представља јед-
ну од најлепших приредби у Панчеву.
Тако је било и у среду, 25. јануара, у
Културном центру.

Велико поштовање према панче-
вачким спортистима, али и Спортском
савезу нашега града, самим својим
присуством одали су и председник
Спортског савеза Србије Александар
Шоштар, председник Савеза за
школски спорт наше земље Жељко
Танасковић, као и покрајински се-
кретар за спорт Владимир Батез. Све
њих, али и све оне који су салу Кул-
турног центра испунили готово до
последњег места, како и доликује
правим домаћинима, поздравили су
Слободан Битевић и градоначелник
Саша Павлов.

– Панчево је град спорта, град бо-
гате традиције који је изнедрио вели-
ки број шампиона, али и средина у
којој расту нови будући асови. Изра-
жавам најдубље поштовање према
лауреатима, али и према свим оним
спортистима који ове године нису
добили признања, а били су у конку-
ренцији за њих. Година за нама је
једна од најбољих у историји панче-
вачког спорта. Имали смо два олим-
пијца, а поред Женског одбојкашког
клуба „Динамо”, и Рукометни клуб

ЈОШ ЈЕДАН СКУП ШАМПИОНА

ГРАД СПОРТА

„Динамо” успео је да се пласира у срп-
ску елиту. Прошле године смо из бу-
џета издвојили 300 милиона динара,
што је за 30 одсто више него у 2015.
Много се урадило и на спортској ин-
фраструктури. Надам се и верујем да
ће наши спортисти бити успешни и у
2017. години – обратио се градона-
челник Панчева присутнима.

За најуспешнији спортски колек-
тив у Панчеву у години за нама иза-

дљиво је тријумфовала Ања Цревар,
фантастична пливачица, најмлађа уче-
сница Олимпијских игара у Бразилу и
јуниорска првакиња Европе. Још један
велики пехар отишао је у руке пливача,
момка који је у Рио де Жанеиру трећи
пут учествовао на Олимпијским игра-
ма, али и четвртопласираног на шам-
пионату Старог континента у Берлину.
Да, најбољи спортиста Панчева је Чаба
Силађи, члан ПК-а „Тамиш”. 

бран је тренутно трећепласирани
тим Суперлиге и освајач Купа Војво-
дине – Рукометни клуб „Динамо”,
мада је велику конкуренцију имао у
Кошаркашком клубу „Тамиш”, који
је у 2016. години такође играо у Су-
перлиги, и ЖОК-у „Динамо”, дугого-
дишњем члану српске одбојкашке
елите и екипи која се пласирала на
завршни турнир Купа Србије.

Када је у питању најбоља панчевачка
спортисткиња, ту није било никакве
дилеме. Без праве конкуренције, убе-

Најбољи јуниор у граду је Алексан-
дар Колоцка, члан Спортског клуба
„Спартанс”, вишеструки првак земље
у дизању тегова, а у женској конку-
ренцији ово признање заслужила је
Биљана Релић, сјајна кајакашица
ККК-а „Панчево”, која је поред нај-
сјајнијих одличја на државном шам-
пионату освојила и две златне медаље
на Првенству Европе. Најуспешнији
кадети су џудисткиња Андреа Стоја-
динов, освајачица бронзе на шампи-
онату Старог континента у Финској,

и атлетичар Стефан Михајлов, тре-
нутно најбржи млади спринтер у на-
шој земљи. Признања у конкуренци-
ји најмлађих спортиста заслужили су
најбољи млади шахиста у Србији
Марко Милановић и триатлонка Ива
Божичковић.

Добрих спортиста не би било без
добрих тренера, а овога пута ласкаво
признање за најбољег тренера у на-
шем граду припало је Бојану Јовичи-
ћу, шефу стручног штаба Кошарка-
шког клуба „Тамиш”, који је у 2016.
години, други пут заредом, свој тим
увео у Суперлигу. Одлични резултати
овог младог стручњака нису прома-
кли ни Кошаркашком савезу Војво-
дине, који му је доделио награду за
најбољег у покрајини у лету за нама.
Бојан је велику конкуренцију имао у
Ивану Петковићу, тренеру рукомета-
ша „Динама”, Марку Спасову (ПК
„Динамо”) и Александру Владиса-
вљеву, првом „учитељу” популарних
„лавица” и помоћнику савезног се-
лектора.

Спортиста ветеран који је обележио
прошлу годину свакако је џудиста
„Динама” Славко Станишић, а при-
знање за најуспешнијег спортског
радника отишло је у руке Зорана Раја-
чића, председника удружења „Српска
Спарта”. Највећа спортска манифе-
стација у Панчеву у прошлој години
био је Светски куп у фитнесу и боди-
-билдингу, који је организовао Фит-
нес-клуб „Флекс”.

Специјална признања за такмича-
ре и тренере, а наше суграђане, који
раде и постижу резултате ван Панче-
ва, зарадили су кошаркаш „Црвене
звезде” Немања Дангубић, рукомета-
шица мађарског клуба „Вац” Сања
Радосављевић и легендарни руко-
метни тренер Љубомир Обрадовић.

» Наставак на страни 35



во ди це”, па ве ро ват но због су во ће
уста и зле ху де гр ло бо ље ни је успе -
вао че сти то да од го во ри ни на јед но
пи та ње.

По гу био се као ка кав ђак пр вак ко -
ји по ку ша ва да на бо лест из во за „учи -
те љи цу”, и у јед ном мо мен ту, за ве зан
као не раз мр си ва за вр зла ма, на кон
Ми њи не ба ра жне паљ бе из ла нуо и
ре че ни цу: „Ни сам до бро раз у мен”.

А требало је разумети јад ног Ми -
шу када га је, као по Ње го шу, по сле
ча ше меда (во де), сти гла и ча ша жу -
чи. На и ме, не ду го за тим на рад ном
ме сту, на ко јем се то ли ко да вао у
очу ва њу су на род ни ка, ма на сти ра и
дру гих те ко ви на, са че као га је ни ма -
ње ни ви ше не го мо мен тал ни рас кид
уго во ра о де лу на по сло ви ма (не)са -
вет ни ка. Све то па ра фи ра но ру ком
ње го вог (не)ше фа Мар ка Ђу ри ћа.
Из да де га на Ко со ву рав ну, жа лио се
по сле му че ни Ми ша...

На по слет ку је ис па ло мо гу ће да
Ва ци ћа, по пут Со фро ни је вог цр ва из
цр та ћа, у фа мо зној кан це ла ри ји, мо -
жда, ни је ни би ло.

Све у све му – (тра ги)ко мен ди ја за
не за бо рав. Да су се на го ми лу ску пи -
ли сви шам пи о ни „ша ле & ко ми ке”,
по пут Мић ка, Ке си ћа, Ива но ви ћа...,
те шко да би ова ко ур не бе сан шоу
мо гли да из ма шта ју.

И по сле се пи та мо за што наш на -
род про сто обо жа ва ри ја ли ти је...

Ј. Ф.

Ко со во и Ме то хи ју – Ми ша Ва цић
(обра ти ти па жњу на сред ње сло во у
пре зи ме ну ка ко не би до шло до бру -
тал не за бу не).

А та да је не у стра ши ви во ђа хо мо -
фо бич ног по кре та 1389 (или то ме
слич но) и са мо про кла мо ва ни за -
штит ник обес пра вље них Ср ба у „ју -
жној по кра ји ни” на тр чао на пра ву
ми ну. Тач ни је, на Ми њу (но ви нар ку
Ми ле тић с те ле ви зи је Н1), ко ја га је
сво јим „не у ме сним” пи та њи ма до ве -
ла до то тал не ло бо то ми је мо зга, па
си ро ти ма ли Ми ша ни је знао да сро -
чи две уна крст – ни шта та мо ра ди,
ни ко га је по звао, ни шта су ње го ви
ста во ви, ни ка ко се зо ве...

Та ко са те ра ном у миш ју ру пу, пре -
о ста ло му је са мо да на сав глас за -
ци ју че и за ме ни те зе – као, у ства ри,
он је обес пра вље на жр тва над ко јом
ме ди ји спро во де не за пам ће ну ха -
ран гу и не до зво ља ва ју му чак ни
основ но пра во на рад (и то да му, гле
чу да, пр во рад но ме ста шце за пад не
баш у на ре че ној кан це ла ри ји ци).
Ма, као да гле да те сце ну из „Мон ти -
ја Пај то на” у ко јој раз у ла ре не ба ки це
те ро ри шу јад не пан кер чи ће.

На ста вио је „вр ло” ди пло ми ра ни
еко но ми ста (сам се би та ко „на де -
нуо”) да ку ку ма че ка ко су му злоб -
ни ци ле по го во ри ли да не иде на ту
гро зну те ле ви зи ју. То ли ко се осе -
тио мал тре ти ра ним да је од до ма -
ћи на „је два ус пео да ис кам чи ча шу

Ча шу во де још
ни ко не по пи...

Онај чи ји се да љин ски упра вљач у
уто рак ују тру не ким чу дом за у ста -
вио на јед ној од рет ких „ег зо тич -
них” (и у не ким ви со ким кру го ви ма
не баш по пу лар них) те ле ви зи ја, мо -
гао ја да при су ству је још не у по ре ди -
во ве ћем чу ду. На оп ште за пре па -
шће ње, та мо је го сто вао кон тро верз ни
др жав ни упо сле ник у Кан це ла ри ји за

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

„Слалом” у патикама.

У Народној башти, ових дана

Снимио Владимир Ђурђевић

• Кад неко у Србији не псује, сви мисле да има говорну ману.

• Уз добру траву се најбоље пушта мозак на пашу.

• Тапкајући у месту, далеко смо догурали.

• Научио сам да гледам своја посла. То је мој бизнис.

• Захваљујући огледалу закључио сам да више не личим на себе. 
И да треба да променим огледало!

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

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ЖИВИМ У СРБИЈИ. ТО САМО УЗ ВИНО МОГУ ДА ПРЕБОЛИМ.

Петак, 27. јануар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Опор ту ни зам 
и при кљу че ни ја

По ку шај атен та та на Ве ли ми ра Или ћа! Ма, јок, ка жу у по ли ци ји, ау -
то мо бил му је био не про пи сно пар ки ран, на ме сту за ин ва ли де, па је
од нет; „пот пи су ју” да га је пре у зео истог да на.

Ве ља пак твр ди да му је пре се че на „ви љу шка” на ау то мо би лу, што
је учи ње но по што га је „па ук” по ку пио. По том је при ја вио и са о бра -
ћај ку, па је ту жи ла штво да ло на лог по ли ци ји да узме из ја ву од ње га.
Би ће ура ђе но и ве шта че ње во зи ла, ка ко би це ла си ту а ци ја би ла ја -
сни ја.

Да не пре ју ди ци ра мо, али све ово мно о о го ли чи на „one man show”
увре ђе ног и раз о ча ра ног Ча ча ни на. Илић је, јед но став но, у по след ње
две де це ни је на ви као да „из му зе” све што за ми сли од ко а ли ци о них
парт не ра, ко јих је би ло по при лич но. И то, по сма тра мо ли про ве ни -
јен ци ју стра на ка-парт не ра, пот пу но раз ли чи тих. За јед нич ко им је то
да су „Но ву Ср би ју” при ма ли у дру штво због Ве љи ног фон да гла со ва
у род ном гра ду и том де лу зе мље. Он лич но је ре дов но био „на ми ри -
ван” ви со ким др жав ним функ ци ја ма.

А ње го ва пар ти ја је по че ла успон као опо зи ци о на стран ка, од но сно
део ДОС-а, 2000. Убр зо, већ три го ди не ка сни је, скло пио је дил са
СПО-ом (Ву ком Дра шко ви ћем, с ко јим се „по ту као” сре ди ном де ве -
де се тих), а по том и с Ко шту ни чи ним ДСС-ом, чи ји је пра ти лац био
и 2007. Ка да је 2012. го ди не на власт до шао СНС, Ве ља је, гле чу да,
ус пео да се до го во ри и с њим. Чо век, ва и сти ну, уме да пре го ва ра,
опор ту но, до бо ла...

Али све му до ђе крај, па и по ли тич ким ро ман са ма. Из ра ди ше Или -
ћа: ни је до био ми ни стар ску по зи ци ју, ни ти је оти шао у по сла ни ке,
јер му је, ка ко ка же, ори ги нал но обе ћа но ме сто ди рек то ра „Ко ри до -
ра Ср би је”. Пуф – ни шта од то га, оде са нак пу сти, очи глед но је да се
овог пу та пре и грао, од но сно да је играч с дру ге стра не ус пео да га на -
са ма ри, ре ла тив но ла ко.

И, иде „осве та” у на ја ви – Илић не ће „ни ка да по др жа ти Ву чи ћа”,
по го то во ако пре ми јер од лу чи да се кан ди ду је на пред сед нич ким из -
бо ри ма. Исто вре ме но, ка зао је да „ве о ма це ни и по шту је ак ту ел ног
пред сед ни ка То ми сла ва Ни ко ли ћа”, да му је НС по мо гао да „по бе ди
на прет ход ним из бо ри ма”, те да је баш с њим на пра вио ко а ли ци ју
док је во дио СНС.

Огра да. Али и про зор че у мејнстрим свет; би ће да ра чу на с тим да
ће у свом кра ју до би ти из ве стан број по е на ако ле по го во ри о не ко ме
ко има сво је при ста ли це. У сва ком слу ча ју, не бо ји мо се за Или ћа,
сна ћи ће се он, ма кар мо рао да се при ми ри, тј. да не ста не с глав не
по ли тич ке сце не (не и ча чан ске) на го ди ну-дв е; по ка зао је икс пу та
ка кав по ли тич ки ка ме ле он уме да бу де.

Сво јим по те зом је, за то, у про блем зва ни „или си са мном или про -
тив ме не” уву као но во ср би јан ске пред став ни ке гра ђа на у ин сти ту ци -
ја ма си сте ма, као и град ске/оп штин ске од бо ре стран ке. Са да сви они
тре ба да од лу че да ли су им ми ли је функ ци је и из ве сни по ло жа ји про -
ис те кли из са рад ње с на пред ња ци ма или би да се по ли тич ки коц ка ју
др же ћи се ше фа пар ти је, ко ји их је у про шло сти, уста но ви ли смо, пре -
го ва рач ким спо соб но сти ма мно го пу та и на лич ној рав ни об ра до вао.
Ни је им, ло гич но је, ми ло због то га.

У на шем гра ду, Ми о драг Ра дој ко вић, пред сед ник Град ског од бо ра
„Но ве Ср би је” и Окру жног од бо ра за ју жни Ба нат, ни је ду го раз ми -
шљао: под нео је остав ку на те функ ци је и иш чла нио се из пар ти је. Он
је „при ме тио да сит ни, по ли тич ки ин те ре си по је дин ца угро жа ва ју
ко а ли ци ју” ко ја је стран ци са мо ко ри сти ла и по ја снио да би пр ви ис -
ту пио из до го во ра на ло кал ном ни воу да је имао ло ша ис ку ства у са -
рад њи са СНС-ом.

Не дво сми сле на од лу ка, а став, ка кав год да је, раз ли ку је ми сле ћег
чо ве ка од оног кон тра сор те.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић
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На кон што је у на шу ре дак -
ци ју сти гло не ко ли ко при ту -
жби гра ђа на ко је ука зу ју на
по тен ци јал ну ко руп ци ју, ре -
ши ли смо да у на ред ним
бро је ви ма „Пан чев ца” ис тра -
жи мо ак тив но сти за по сле -
них у пан че вач ком Цен тру за
со ци јал ни рад, с ди рек то ром
те уста но ве на че лу.

По тру ди ће мо се да уста -
но ви мо има ли не пра вил -
но сти ко је се по на вља ју
при ли ком до де љи ва ња де -

це јед ном од дво је ро ди те -
ља по сле раз во да, те ко ли -
ко је прак са у тим слу ча је -
ви ма у скла ду са за ко ни ма,
као и са оста лим про пи си -
ма и пра ви ли ма.

Ако на ше чи та тељ ке и
на ши чи та о ци има ју не ка
са зна ња у ве зи са овом те -
мом, по зи ва мо их да до ђу у
ре дак ци ју и по де ле их с на -
ма, а ми ће мо их као из во ре
ин фор ма ци ја за шти ти ти.

Р. Т.

Од лу ка Апе ла ци о ног
су да: стре ља ној же ни
вра ће на сва пра ва

Оста ло не ја сно да 
ли је из да ла Жар ка
Зре ња ни на

Апе ла ци о ни суд у Бе о гра ду
од био је жал бу Ви шег јав ног
ту жи ла штва из Пан че ва на
пре су ду Ви шег су да у на шем
гра ду о ре ха би ли та ци ји Зор ке
Рок нић Кра гић, Вр шчан ке ко -
ју су пар ти за ни 1944. јав но
стре ља ли у том гра ду због то га
што је из да ла на ци сти ма Жар -
ка Зре ња ни на, на род ног хе ро -
ја и во ђу пар ти зан ског устан ка
на те ри то ри ји ју жног Ба на та.

Апе ла ци о ни суд је та кву од лу -
ку обра зло жио ти ме да је Ви ши
суд у Пан че ву то ком по ступ ка
за ре ха би ли та ци ју утвр дио да
је Зор ка Рок нић Кра гић стре -
ља на без суд ског по ступ ка,
пре су де и пра ва на жал бу, што
је дра стич но кр ше ње људ ских
пра ва и нај ва жни јих прин ци па
кри вич ног за ко но дав ства.

Због то га је Апе ла ци о ни суд
за кљу чио да је њој по вре ђе но
пра во на жи вот без суд ског по -
ступ ка, у име по ли тич ких и
иде о ло шких раз ло га, па је Ви -
ши суд у Пан че ву оправ да но
пре су дио у ко рист зах те ва за
ње ну ре ха би ли та ци ју у пр во -
сте пе ном по ступ ку.

Ако је ве ро ва ти исто ри ји,
на ци сти и ге ста пов ци су 1942.
го ди не због по ступ ка Зор ке
Рок нић Кра гић уби ли Жар ка
Зре ња ни на.

На кон што им је, пре ма
исто риј ским до ку мен ти ма,
она до ја ви ла где се он тач но
на ла зи, се дам сто ти на при -
пад ни ка зло гла сне на ци стич -
ке по ли ци је и вој ни ка СС ди -
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ви зи је „Принц Еу ген” по чет -
ком но вем бра 1942. го ди не,
јед ног ју тра пре сва ну ћа, оп ко -
ли ло је ку ћу у Па вли шу у ко јој
су спа ва ли Зре ња нин, та да се -
кре тар Ко му ни стич ке пар ти је
за Вој во ди ну, и Стра хи ња Сте -
фа но вић, чел ник Окру жног
ко ми те та Ко му ни стич ке пар -
ти је за ју жни Ба нат.

На кон не рав но прав не бор бе
с не мач ким вој ни ци ма и ге -
ста пов ци ма њих дво ји ца су
уби је ни, а за ни мљи во је да су
се пре то га спре ма ли на пут у
Би хаћ, на Пр во за се да ње АВ -
НОЈ-а, где је тре ба ло да, по
Ти то вом по зи ву, пред ста вља ју
Вој во ди ну.

Ина че, по сле пр во сте пе не
пре су де Ви шег су да у Пан че ву
ко јом је Зор ка Рок нић Кра гић
ре ха би ли то ва на, ини ци ја тор
тог суд ског про це са – њен бра -
та нац Дра ган Кра гић, наш по -
зна ти струч њак за ме та лур ги ју,
из ја вио је да је из у зет но за до -
во љан због од лу ке су ди ја.

– Не мо гу да опи шем мо ја
осе ћа ња и емо ци је. Ово је би -
ла бор ба за част мо је фа ми ли -
је. Ни ког ни сам же лео да по -
вре дим, већ са мо да до ђем до
исти не – из ја вио је он но ви на -
ри ма.

До дао је да су пар ти за ни
спро ве ли ње го ву тет ку, ко ја је
у Вр шцу би ла це ње на про фе -
сор ка књи жев но сти, на ме сто
за стре ља ње ве за них ру ку,
пред ње ним ђа ци ма, ко ји су
све то гле да ли. Ка да су је до ве -
ли пред стре љач ки вод, хте ли
су да јој ве жу очи, али је она то
од би ла.

Дра ган Кра гић је из ја вио и
да је ње го ва тет ка не пра вед но
оп ту же на да је из да ла Жар ка
Зре ња ни на, јер то ни је исти на.
Пре ма ње го вим ре чи ма, во ђу
пар ти зан ског устан ка у ју -

жном Ба на ту на ци сти ма је
пот ка зао је дан му шка рац.

На кон што је ње го ва тет ка
стре ља на с број ним Вр шча ни -
ма, ње но те ло је ба че но у ве ли -
ку ја му ис ко па ну ван гра да, за -
јед но с дру гим на вод ним на -
род ним не при ја те љи ма.

Да би по кре нуо по сту пак за
ре ха би ли та ци ју тет ке, Дра ган
Кра гић је био оба ве зан да до -
ста ви су ду и из вод из ма тич не
књи ге умр лих. Ме ђу тим, ње но
име и лич ни по да ци су из бри -
са ни из тих књи га, што је би ла
прак са пар ти зан ских ор га на
вла сти по сле Дру гог свет ског
ра та са свим на вод ним на род -
ним не при ја те љи ма. Дра ган
Кра гић је због то га мо рао да
до ка зу је, уз по моћ два ју све до -
ка, да му је тет ка стре ља на.

М. Глигорић

Пред школ ски дис пан зер пан че -
вач ког До ма здра вља увео је у
по не де љак, 23. ја ну а ра, још је -
дан те ле фон ски број за за ка зи -
ва ње си сте мат ских пре гле да.

Ро ди те љи ове пре гле де мо гу
за ка за ти по чев од по след њег

по не дељ ка у ме се цу за на ред -
ни ме сец на уо би ча је ни број
309-219, сва ког рад ног да на
од 7 до 19 са ти, и на но ви број
062/807-30-99, али са мо у
пе ри о ду од 8 до 11 и од 14 до
16 са ти. Д. К.

ПРИ ХВА ЋЕН ЗАХ ТЕВ ЗА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ ИЗ ВР ШЦА

ЗОР КА (НИ)ЈЕ ИЗ ДА ЛА ЖАР КА?

Ор га ни за ци ја за раз вој ка ри -
је ре и омла дин ског пред у зет -
ни штва „Connecting” и Ре ги о -
нал ни во лон тер ски цен тар из
Пан че ва по кре ну ли су так ми -
че ње „Во лон тер ски иза зов”, у
окви ру ко јег ће се, као што и
на зив су ге ри ше, би ра ти нај бо -
ља во лон тер ска ак ци ја.

Кон курс ће тра ја ти до 15. ок -
то бра, а мо гу се при ја ви ти љу -
ди до бре во ље, не фор мал не
гру пе, удру же ња гра ђан ки и
гра ђа на или ком па ни је ко ји су
у пе ри о ду од 1. но вем бра про -
шле до 1. ок то бра те ку ће го ди -
не ре а ли зо ва ли во лон тер ску
ак ци ју на те ри то ри ји Ср би је.
Област у ко јој сте на пра ви ли
по зи тив ну про ме ну у свом
окру же њу мо же би ти не ка од
сле де ћих: пре вен ци ја за ви сно -
сти, со ци јал не ак тив но сти за
де цу и мла де, бри га о ста ри ји -
ма, кул ту ра и умет ност, за шти -

та око ли не, за шти та и збри ња -
ва ње жи во ти ња, бри га о си ро -
ма шни ма, о бес кућ ни ци ма или
о осо ба ма с по те шко ћа ма у
раз во ју, по др шка из бе гли ца ма
или мен тор ство и са ве то ва ње.

– На ша ми си ја је да ин спи -
ри ше мо и под стак не мо љу де с
те ри то ри је Бал ка на да кре и -
ра ју дру штве не про ме не кроз
про цес гра ђан ског ан га жма на
и до жи вот ног уче шћа у во лон -
тер ским про гра ми ма. „Во лон -

тер ски иза зов” пру жа при ли ку
да се јав ност упо зна с љу ди ма
до бре во ље, во лон тер ским ак -
ци ја ма и њи хо вим зна ча јем.
На гра дом же ли мо да учи ни мо
ви дљи вим све хе ро је и хе ро и -
не ко ји сво јим за ла га њем на -
ше ма ле све то ве чи не бо љим.
Же ли мо да им за хва ли мо,
зна ју ћи да во лон ти ра ње не ма
це ну – ис та као је Де низ Хо ти,
из вр шни ди рек тор ор га ни за -
ци је „Connecting”.

Пре ма ње го вим ре чи ма,
тре нут ни на град ни фонд из -
но си 75.000 ди на ра. На гра де
ће до бит ни ци ма би ти уру че не
5. де цем бра на тра ди ци о нал -
ном, пе том Сај му во лон ти ра -
ња, ко ји Ре ги о нал ни во лон -
тер ски цен тар ор га ни зу је по -
во дом Ме ђу на род ног да на во -
лон те ра.

За ин те ре со ва ни за уче шће на
кон кур су мо гу се при ја ви ти по -
пу ња ва њем при ступ ног фор му -
ла ра и сла њем ви деа с во лон -
тер ске ак ци је, а фор му лар, као
и сви де та љи и по ја шње ња у ве -
зи с кон кур сом мо гу се про на ћи
на зва нич ној пре зен та ци ји Ре -
ги о нал ног во лон тер ског цен тра
www.rvc.rs/volonterskiizazov.
До дат не ин фор ма ци је се мо гу
до би ти пу тем меј ла deniz.ho-
ti@connecting.org.rs или на те -
ле фон 063/305-816.

Д. К.

ЗА СВЕ ХЕ РО ЈЕ И ХЕ РО И НЕ

Отво рен кон курс „Во лон тер ски иза зов”
ВЕСТ ИЗ ПРЕД ШКОЛ СКОГ ДИС ПАН ЗЕ РА

Но ви број за за ка зи ва ње
си сте мат ских

Срп ска пра во слав на цр кве на
оп шти на Пан че во „Цен тар” и
Град Пан че во и ове го ди не су
ор га ни за то ри Све то сав ске
ака де ми је, ко ја ће би ти одр -
жа на 27. ја ну а ра, на Са вин дан,
од 18 са ти, у дво ра ни Кул тур -
ног цен тра.

По здрав ни го вор упу ти ће
до ма ћин про то је реј-ста вро -
фор Ра до слав Ми ла но вић.
Ово го ди шњу све то сав ску бе се -
ду го во ри ће исто ри чар умет -
но сти Ду шан Ми ло ва но вић, а
те ма ће би ти „Од нос Све тог
Са ве и Ру са”.

У про гра му ће уче ство ва ти
драм ски умет ни ци Све тла на
Бој ко вић и Ми ро слав Жу жић,

Пан че вач ко срп ско цр кве но
пе вач ко дру штво и ди ри гент
мр Ве ра Ца ри на, деч ји хор
ПСЦПД-а и ди ри гент Бор ја на
Стра жме ште ров, КУД „Стан ко
Па у но вић НИ С–РНП”, деч ји
ан самбл, пе вач ка гру па и там -
бу ра шки ор ке стар тог кул тур -
но-умет нич ког дру штва и Та -
тја на Ва си ље вић, по ла зни ца
Ма лог драм ског сту ди ја Кул -
тур ног цен тра. Улаз на Све то -
сав ску ака де ми ју је бес пла тан.

Шко ле у Ср би ји обе ле жи ће
27. ја ну а ра школ ску сла ву
Све ти Са ва, у част пр вог срп -
ског ар хи е пи ско па, про све ти -
те ља и твор ца за ко но дав ства.

М. Д.

АКА ДЕ МИ ЈА У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ

У част Све том Са ви Ре зул та ти ви ше ме сеч ног ра да
на кон зер ва ци ји и ре ста у ра ци -
ји шест сли ка и де ло ва на ме -
шта ја из ле га та и ко лек ци је
Ол ге и Сте ва на Сме де рев ца
пред ста вље ни су у Све ча ној
са ли На род ног му зе ја. За ин те -
ре со ва ни мо гу по гле да ти по -
став ку до 4. фе бру а ра.

Про је кат „Кон зер ва ци ја и
ре ста у ра ци ја сли ка и на ме -
шта ја из ле га та и ко лек ци је
Ол ге и Сте ва на Сме де рев ца из
На род ног му зе ја Пан че во”
спро ве ло је оде ље ње за исто -
ри ју умет но сти ове кул тур не
ин сти ту ци је. Ми ни стар ство
кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу -
бли ке Ср би је до де ли ло је ми -
ли он ди на ра за ре а ли за ци ју
про јек та, на осно ву Кон кур са

за фи нан си ра ње или су фи нан -
си ра ње про је ка та из обла сти
за шти те, очу ва ња и пре зен та -
ци је му зеј ског на сле ђа у 2016.
го ди ни.

M. M.

ПО СТАВ КА У НА РОД НОМ МУ ЗЕ ЈУ

Сли ке и на ме штај 
по ро ди це Сме де ре вац

Ху ма ни тар ни кон церт „Свим
ср цем за Вла ду” би ће одр жан
у су бо ту, 28. ја ну а ра, од 21
сат, у клу бу „Ку пе”. На сту пи -
ће „Бе о град ски син ди кат” и
пан че вач ки „Second Hand”,
али и стен дап ко ми ча ри Ми -
о драг Сто шић, Ве ли мир То -
шић и Ми ро слав Ђор ђе вић.

Кар те се у прет про да ји
мо гу ку пи ти у ка фи ћи ма
„Ко фи шоп”, „Сал т’н’пе па” и
„У при пре ми”, а на дан кон -
цер та у „Ку пеу”. Це на ула -
зни це је 400 ди на ра.

При ход од про да је ула зни ца
би ће на ме њен за да ље ле че ње
де ве то го ди шњег Пан чев ца
Вла ди ми ра Ђор ђе ви ћа, ко ји
бо лу је од ци сте на мо згу. За
опе ра ци ју у Тур ској Ђор ђе ви -
ћи ма је по треб но 27.000 евра.
Реч је о пе то чла ној по ро ди ци,
а у рад ном од но су је са мо отац.

Вла ди ми ру је са шест го ди -
на ди јаг но сти ко ва на епи леп -
си ја, на кон че га су утвр ђе ни
про бле ми и ура ђе не опе ра ци -
је ту мо ра на јед ном бу бре гу и
на ср цу. М. Д.

ХУ МА НИ ТАР НИ КОН ЦЕРТ

Свим ср цем за Вла ду

На ши су гра ђа ни, вер ни чи -
та о ци „Пан чев ца”, од свог
оми ље ног шти ва не одва ја ју
се ни на го ди шњем од мо ру.

Љу би те љи зим ских спор то -
ва от пу то ва ли су у Фран цу ску,
у по зна ти ски-цен тар „Три до -
ли не”, а па у зу из ме ђу сла ло ма

и спу сто ва, уз то пле на пит ке,
нај че шће пре кра ћу ју чи та ју ћи
свој оми ље ни лист.

Свим чи та о ци ма „Пан чев -
ца” по здра ве из зе мље гал -
ских пе тло ва ша љу: Ти ха,
Дум ба, Шо не, Са ле, Иван,
Зо ки и Бла жа. А. Ж.

ОМИ ЉЕ НО ШТИ ВО И НА ОД МО РУ

Ни на скијање
без „Панчевца”

ПЕК „Со ко” ће у не де љу, 29.
ја ну а ра, у дво ра ни Кул тур ног
цен тра при ре ди ти пре ми је ру
до ку мен тар ног фил ма „Хо да -
ју ћи Све том го ром”, по све ће -
ног по хо ду чла но ва тог клу ба

од пла ни не Атос до ма на сти -
ра Хи лан дар. Том при ли ком
би ће при ре ђен при го дан кул -
тур но-умет нич ки про грам.
Про јек ци ја по чи ње у 19 са ти,
а улаз је сло бо дан. З. Ст.

ПРО ЈЕК ЦИ ЈА ФИЛ МА

Хо до ча шће

УСКО РО У НА ШЕМ ЛИ СТУ

Ко руп ци ја у Цен тру 
за со ци јал ни рад?



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

Укло ни ли смо на ци стич ка обе леж ја

4

Страну

припремила

Сузана
Првуљ

ПОЛИТИКА

Вуч ја вре ме на
Ово не ће би ти из бо ри са мо за пред сед ни ка, већ из бо ри
за очу ва ње по ли тич ке ста бил но сти Ср би је и ре ги о на. Ко
то не раз у ме, тај не раз у ме вре ме у ко ме жи ви мо. За вуч -
ја вре ме на ко ја до ла зе у ре ги он, Евро пу и свет тре ба нам
Ву чић.

(Зо ра на Ми хај ло вић, пот пред сед ни ца Вла де Ср би је и
функ ци о нер СНС-а, „Ве чер ње но во сти”)

* * *
Не раз у мем пи та ње. До био сам по ну ду из прав не слу жбе.
По сто јао је пе ри од раз го во ра, не мо гу да от кри вам с
ким, то су по вер љи ви де та љи. Над ле жне слу жбе ће од го -
во ри ти ка да про це не да је то по треб но за то што та ко је
по ста вље на си ту а ци ја. Су ви ше је злих је зи ка.

(Ми ша Ва цић, до ско ра шњи са вет ник у Кан це ла ри ји за
КиМ, при ли ком од го ва ра ња на но ви нар ско пи та ње ко га
је по звао да ра ди у тој ин сти ту ци ји, Н1)

* * *
Не ћу ви ше ни ко да по ни жа ва „Но ву Ср би ју”. Не ћу да ми
ви ше Ан дреј во ди „Но ву Ср би ју”. У Вој во ди ну он до ла зи
у ку ћу код чо ве ка и го во ри „ви мо ра те да пре ђе те”. Ко је,
бре, Ан дреј Ву чић да иде у ко а ли ци о ну стран ку и да ср -
ља та мо, уце њу је, по зи ва их на раз го вор? Не ћу то да до -
зво лим ни кад.

(Ве ли мир Илић, пред сед ник „Но ве Ср би је”, ТВ Ша бац)

* * *
Ву чић плус Да чић је до бит на ком би на ци ја. Уко ли ко
СНС то не ће, кан ди дат СПС ћу би ти ја.

(Иви ца Да чић, ми ни стар спољ них по сло ва и пред сед -
ник СПС-а, о из бо ру пред сед нич ког кан ди да та, „Тан југ”)

* * *
Зву чи бо ље не го што је сте. До бро је да шко лу је те љу де,
али ка да се вра ти те ко рак уна зад, схва ти те да сте по тро -
ши ли 970 ми ли о на ди на ра за не што што смо већ мо ра -
ли да зна мо и што смо мо ра ли да има мо као зна ње.

(Алек сан дар Ву лин, ми ни стар за рад, „Тан југ”)

КОНЦЕПТ

Петак, 27. јануар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

Убирање подршке
странака

Пре го во ри у то ку

Пре ма За ко ну о из бо ру пред -
сед ни ка ре пу бли ке, из бо ри
мо ра ју би ти рас пи са ни 90 да на
пре кра ја ман да та ак ту ел ног
пред сед ни ка, а не сме ју би ти
спро ве де ни у ро ку ма њем од
30 да на, ни ти ду жем од ше зде -
сет. Да кле, уко ли ко То ми слав
Ни ко лић, са да шњи шеф др жа -
ве, не под не се остав ку на ме -
сто пред сед ни ка пре ис те ка
ман да та, из бо ри ће си гур но
би ти одр жа ни у апри лу. По
овом дру гом, ма ње ве ро ват ном
сце на ри ју, гла са ли би смо већ у
мар ту. Још увек ни је по зна то
ни да ли ће се вла да ју ћа ве ћи -
на од лу чи ти и на рас пи си ва ње
ван ред них пар ла мен тар них
из бо ра. Пре о ста је нам са мо да
че ка мо. Пре го во ри кон стант но
тра ју, а гра ђа ни ма се ни шта
кон крет но не го во ри.

По је ди ни кан ди да ти су се у
пред сед нич ку тр ку упу сти ли
од мах на кон про шло го ди -
шњих из бо ра, а с дру ге стра не,
не ко ли ко по ли тич ких стра на -
ка, ме ђу ко ји ма је и СНС, још
увек не ма ју на ме ру да от кри ју
ко ме ће пру жи ти сво ју по др -
шку. Опо зи ци ја, али и ко а ли -
ци о ни парт не ри Срп ске на -
пред не стран ке не стр пљи во
че ка ју да се пре ми јер Алек -
сан дра Ву чић из ја сни о то ме.

Та јан стве ни
Иа ко је пре ми јер још пре не -
ко ли ко ме се ци ви ше пу та на -
гла сио да се не ће кан ди до ва ти
за ше фа др жа ве, ње го во укљу -
чи ва ње у пред сед нич ку тр ку с
вре ме ном је по ста ло све из ве -
сни је. У том слу ча ју би го то во
за си гур но вла да ју ћа ве ћи на
на сту пи ла с јед ним кан ди да -
том. Иви ца Да чић, ли дер Со -
ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је,
на вео је да ће се он, уко ли ко се
не по стиг не до го вор с на пред -
ња ци ма о за јед нич ком кан ди -
да ту, кан ди до вати за ту функ -
ци ју, али да пре све га че ка Ву -
чи ћа. Зо ра на Ми хај ло вић, пот -
пред сед ни ца Вла де, јед на је од
оних ко ји се за лажу за то да се
са да шњи пре ми јер на ђе у
пред сед нич ком ка би не ту, а
истог ми шље ња је и Ра сим
Ља јић, пред сед ник Со ци јал де -
мо крат ске пар ти је Ср би је. Он
је не дав но из ја вио ка ко пр ви
чо век Вла де Ср би је има нај ве -
ће шан се за по бе ду, и то у пр -
вом кру гу гла са ња. Ипак, То -
ми слав Ни ко лић је ви ше пу та
из ра зио же љу за још јед ним
ман да том, ис ти чу ћи ка ко је
од лич но оба вљао функ ци ју
пред сед ни ка. По зна то је да се
Ву чић и Ни ко лић по вре ме но

У СУ СРЕТ ПРЕД СЕД НИЧ КИМ ИЗ БО РИ МА

ТАК ТИ КА НЕО Т КРИ ВА ЊА КАН ДИ ДА ТА

Ми о драг Ра дој ко вић, пред -
сед ник Град ског од бо ра „Но -
ве Ср би је” и Окру жног од бо -
ра за ју жни Ба нат, под нео је
остав ку на те функ ци је и
иш чла нио се из пар ти је, због
не сла га ња с вр хом стран ке,
то јест с по ли ти ком ко ју во -
ди Ве ли мир Илић, пр ви чо -
век пар ти је.

Ра дој ко вић је за „Пан че -
вац”, у уто рак, 24. ја ну а ра,
из ја вио ка ко се лич но не
сла же са иде јом да „Но ва
Ср би ја” пред на ред не из бо ре
по тра жи дру ге ко а ли ци о не
парт не ре и рас ки не са рад њу
са Срп ском на пред ном стран -
ком.

– Сма трам да је ко а ли ци ја
ко ја је на пра вље на са СНС-ом
још 2012. го ди не до не ла ве о -
ма до бре ре зул та те, на ро чи то
у Вој во ди ни. Због ње је „Но ва
Ср би ја” оп ста ла као по ли тич -
ка стран ка. Као пред сед ник
ГО, а за хва љу ју ћи тој са рад -
њи, ја сам че ти ри го ди не оба -
вљао по сао чла на Град ског
ве ћа за обра зо ва ње – ре као је
Ра дој ко вић.

Он је на вео ка ко је у том
пе ри о ду по сто ја ла од лич на
са рад ња из ме ђу СНС-а и ма -
њих ко а ли ци о них стра на ка
и пре ци зи рао да му се ни ко
ни је ме шао у рад, ни ти му је
су ге ри са но ка ко да оба вља
свој по сао већ ни ка, без об зи -
ра на то што ни је при па дао
вла да ју ћој пар ти ји.

– То ком прет ход них да на
Ве ли мир Илић, чел ник
стран ке, дао је из ја ве ме ди -
ји ма, у ко ји ма сам при ме тио
да сит ни, по ли тич ки ин те -
ре си по је дин ца угро жа ва ју
ко а ли ци ју ко ја нам је са мо
ко ри сти ла – са оп штио је Ра -
дој ко вић.

Пре ма ње го вим ре чи ма,
„Но ва Ср би ја” си гур но не би
има ла по кра јин ског по сла -
ни ка из сво јих ре до ва да је
на прет ход ним из бо ри ма
на сту пи ла са мо стал но. Ра -
дој ко вић је ка зао ка ко не
же ли да у ло ка лу до ла зи до
не при ме ре не си ту а ци је с на -
пред ња ци ма са мо за то што
вла да ју ћа пар ти ја не ко ме
ни је ис пу ни ла не ке оче ки ва -
не же ље.

– Да сам имао ло ша ис ку -
ства у са рад њи са СНС-ом,
пр ви бих ис ту пио из ко а ли -
ци је – под ву као је он.

Под се ти мо, Ве ли мир
Илић је не дав но из ја вио ка -
ко ће „Но ва Ср би ја” на на -
ред ним из бо ри ма на сту пи ти
са мо стал но или у ко а ли ци ји,
али да јој СНС си гур но не ће
би ти парт нер, као и да не ће
по др жа ти Алек сан дра Ву чи -
ћа уко ли ко се бу де кан ди до -
вао за пред сед ни ка др жа ве.

Град ском од бо ру „Но ве
Ср би је” у на ред ном пе ри о ду
пред сто је из бор но вог по ве -
ре ни ка и при мо пре да ја ду -
жно сти.

крат ска стран ка, с Бо ри сом
Та ди ћем на че лу, та ко ђе се
још увек ни је огла си ла по во -
дом пред сто је ћих из бо ра.

Опо зи ци о не оп ци је
Иа ко се о кан ди да ту ри Са ше
Јан ко ви ћа при ча ло ме се ци ма,
за штит ник гра ђа на је тек не -
дав но са оп штио да ће се упу сти -
ти у тр ку ка да бу ду рас пи са ни
из бо ри. Па жњу јав но сти де фи -
ни тив но је при ву као апел 100
јав них лич но сти да се Јан ко -
вић од лу чи на тај по тез. Ње га
су пот пи са ли еми нент ни књи -
жев ни ци, но ви на ри, глум ци,
ре ди те љи, му зи ча ри, про фе со -
ри... Ме ђу пр вим по ли тич ким
пар ти ја ма ко је су ста ле уз ак ту -
ел ног ом буд сма на би ла је Но ва
стран ка, чи ји му је ли дер Зо -
ран Жив ко вић од мах пру жио
по др шку. Де мо крат ска стран ка
ре а гу је на исти на чин, бо ри ће
се за Јан ко ви ће ву по бе ду. Ли -
дер ДС-а Дра ган Шу та но вац
јав но је ре као да та пар ти ја ни је

НО ВА СР БИ ЈА

Ра дој ко вић под нео 
остав ку

Чла но ви Ли ге со ци јал де мо -
кра та Вој во ди не су у су бо ту,
21. ја ну а ра, ор га ни зо ва ли
укла ња ње на ци стич ких обе -
леж ја с ку ће на ших су гра ђа на
– по ро ди це Клајн.

Вла дан Ке ље вић, од бор ник
те стран ке у Скуп шти ни гра да,
осу дио је ван дал ско по на ша ње
екс тре ми ста и на гла сио ка ко
је не до пу сти во то што ло кал на
власт ни је пред у зе ла кон крет -
не по те зе ра ди укла ња ња тих
не при ме ре них гра фи та.

– Град ски оци ве о ма че сто
ис ти чу ка ко је бо гат ство Пан -
че ва у раз ли чи то сти, мул ти ет -
нич но сти и мул ти кул ту рал но -
сти, али очи глед но је то са мо
део све ча них го во ра. Са да
зна мо и ви ди мо да кад се де си
не што ова кво, не ма ниг де ни -
ко га. Град ни шта ни је ура дио
и сма тра мо да је то пот пу но

не до пу сти во – из ја вио је Ке -
ље вић.

Он је ис та као ка ко је ан -
ти фа ши зам јед на од те мељ -

них вред но сти на ко ји ма
по чи ва мо де ран свет и на -
вео ка ко су ли га ши то и по -
твр ди ли.

– Пан че во при па да свим до -
брим љу ди ма и на сва ки об лик
рас пи ри ва ња вер ске и на ци о -
нал не мр жње тре ба хит но ре а -
го ва ти. Ли га со ци јал де мо кра та
Вој во ди не још јед ном по зи ва
над ле жне ор га не да што пре
от кри ју по чи ни о це овог не ми -
лог до га ђа ја и пру же за шти ту
по ро ди ци Клајн – под ву као је
Ке ље вић.

Под се ћа ња ра ди, по ро ди ца
Клајн се не дав но, а на кон де -
вет на ест го ди на, вра ти ла из
Ка на де у Пан че во и кон стант -
но се су о ча ва са су гра ђан ском
не тр пе љи во шћу.

раз ми мо и ла зе, али то ипак не
зна чи да ће се пот пу но раз и ћи.

Ве ли мир Илић, ли дер „Но ве
Ср би је”, ко а ли ци о ни парт нер
СНС-а, ка зао је да си гур но не -
ће по др жа ти пре ми је ра у тр ци
за пред сед ни ка и да убу ду ће
не ће са ра ђи ва ти с на пред ња -
ци ма.

По крет „До ста је би ло” слу -
жи се истом так ти ком као и
СНС – ћу ти. Ли дер ДЈБ Са ша
Ра ду ло вић ре као је ка ко би от -
кри ва ње на сту па на пред сто је -
ћим из бо ри ма са мо ишло у ко -
рист вла да ју ћој пар ти ји, сто га
не ће об ја вљи ва ти име осо бе
ко јој ће По крет пру жи ти по др -
шку. Ма ло је ве ро ват но да ће
има ти пред став ни ка из сво јих
ре до ва, па с об зи ром на то мо -
же мо прет по ста ви ти ка ко ће
нај ве ро ват ни је ста ти уз Ву ка
Је ре ми ћа, Са шу Јан ко ви ћа
или не ког тре ћег, на при мер
Бо шка Об ра до ви ћа – ни шта
ни је не мо гу ће. Со ци јал де мо -

кал ку ли са ла у до го во ру с дру -
гим стран ка ма и да су се де мо -
кра те за ла га ле за јед ног за јед -
нич ког кан ди да та опо зи ци је. И
ви ше је не го очи глед но да ће и
при пад ни ци Ли ге со ци јал де -
мо кра та Вој во ди не по зва ти
сво је гла са че да за о кру же Јан -
ко ви ће во име на би рач ком ли -
сти ћу.

Ли дер Срп ског по кре та Две -
ри је го сту ју ћи на јед ној те ле -
ви зи ји на гла сио да је он већ
пет ме се ци у кам па њи за пред -
сед ни ка и да се ни у јед ном
тре нут ку ни је раз ма тра ла по -
др шка не ком дру гом кан ди да -
ту. Мо ра мо има ти у ви ду да се
због ути ца ја мно го фак то ра, тај
ње гов план, као и сви оста ли,
мо гу про ме ни ти пре ко но ћи.

Вук Је ре мић, бив ши ми ни -
стар спољ них по сло ва и ди -
рек тор Цен тра за ме ђу на род ну
са рад њу и одр жи ви раз вој, та -
ко ђе је кан ди дат за пред сед -
ни ка. Ме ђу тим, за раз ли ку од

ђен у соп стве ну по бе ду. Ка ко
се мо же чу ти у ме ди ји ма, он
сма тра да му је ди ну „опа -
сност” пред ста вља пре ми јер,
уко ли ко ре ши да уче ству је на
из бо ри ма.

Че до мир Јо ва но вић, пр ви
чо век Ли бе рал но-де мо крат ске
пар ти је, још увек ва га и пре го -
ва ра. Су де ћи по ње го вим из ја -
ва ма, ЛДП би, као и ве ћи на
про е вроп ских стра на ка, мо гао
да по др жи Јан ко ви ћа. Ако се
има у ви ду да је из ја вио ка ко
пре го ва ра са ДС-ом, та кав
епи лог при че би имао нај ви ше
сми сла.

Ра си па ње гла со ва
Де мо крат ска стран ка Ср би је,
ко ја је до жи ве ла на пу шта ње
при ста ли ца, чла но ва и функ -
ци о не ра у ве ли кој ме ри то ком
прет ход них не ко ли ко ме се ци,
ка да је врх пар ти је од лу чио да
ис кљу чи Сан ду Ра шко вић
Ивић из стран ке, има ће свог
кан ди да та – Алек сан дра По -

Јан ко ви ћа, он тре нут но уби ра
ма њу по др шку по ли тич ких
стра на ка. Као раз лог сво је
кан ди да ту ре, на вео је да во ли
Ср би ју и да не при ста је на ње -
но про па да ње. Сан да Ра шко -
вић Ивић, не ка да шња пред -
сед ни ца ДСС-а, да нас са мо -
стал ни по сла ник, ста ла је уз
Је ре ми ћа због то га што, пре ма
ње ном ми шље њу, је ди ни мо же
да спо ји де мо крат ско и на ци о -
нал но. За ни мљи во је то што
иа ко де мо кра те зва нич но по -
др жа ва ју Јан ко ви ћа, је дан
члан те стран ке, и то шеф од -
бор ни ка ДС-а у Скуп шти ни
Вој во ди не, Бо ри слав Но ва ко -
вић, је сте ме ђу они ма ко ји су
ста ли уз Је ре ми ћа.

Срп ска ра ди кал на стран ка
је од мах по за вр шет ку про -
шло го ди шњих из бо ра за по че -
ла кам па њу и тр ку за ме сто
ше фа др жа ве. Во ји слав Ше -
шељ, ли дер СРС-а, пр ви је на -
ја вио сво ју кан ди да ту ру, убе -

по ви ћа. Не ја сно је због че га се
ова пар ти ја од лу чи ла на тај
ко рак, с об зи ром на то да не ма
ре ал не шан се за оства ри ва ње
до брог ре зул та та.

Оче ку је мо да ће мо на би -
рач ком ли сти ћу уо чи ти и име -
на лич но сти ко је ће ве ро ват но
до би ти ви ше пот пи са при ку -
пља ју ћи оних 10.000 по треб -
них за кан ди до ва ње за ше фа
др жа ве не го гла со ва на са мим
из бо ри ма.

Гра ђа ни се по ла ко на ви ка -
ва ју на април ско „лу ди ло”, с
об зи ром на то да нам је на
сли чан на чин по че ла и 2016.
го ди на. На дај мо се да ће се
кан ди да ти так ми чи ти у ас -
фал ти ра њу пу те ва, пла но ви ма
за сма ње ње сто пе не за по сле -
но сти, оби ла ску дав но за бо ра -
вље них се ла и та ко да ље... Ка -
да би ма кар у пред сед нич кој
тр ци ра ди ли не што ка ко тре -
ба, на род би ра до сва ке го ди не
из ла зио на не ка кво гла са ње.
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У Ср би ји се од 22. до 28. ја ну а ра обе -
ле жа ва Не де ља пре вен ци је ра ка гр -
ли ћа ма те ри це. Ово го ди шња но ви на
је то што је Ми ни стар ство здра вља
на осно ву пре по ру ке Ре пу блич ке
струч не ко ми си је за ин фек тив не бо -
ле сти и Ре пу блич ке струч не ко ми си -
је за ги не ко ло ги ју и пред ло га Ин сти -
ту та за јав но здра вље пред у зе ло све
по треб не ме ре, те ће у 2017. го ди ни
и зва нич но по че ти до бро вољ на иму -
ни за ци ја де ча ка и де вој чи ца уз ра ста
од два на ест го ди на про тив ХПВ-а.

Тим по во дом смо пи та ли су гра ђа не
шта ми сле о та квом ви ду иму ни за ци је
и има ју ли уоп ште по ве ре ња у вак ци не.

ДРА ГАН БОГ ДА НО ВИЋ, мер чен дај зер:
– Ни сам до вољ но до бро упо знат с

вак ци ном ко ја шти ти од ху ма ног па -
пи ло ма ви ру са, али ге не рал но по др -
жа вам вак ци на ци ју. Имам по ве ре ња
у ме ди ци ну. Та ко ђе, ми слим да гра -
ђа ни ма тре ба по ди ћи свест о пре вен -
тив ним пре гле ди ма.

НИ КО ЛА ЈО ВА НО ВИЋ, 
ме на џер људ ских ре сур са:

– Имам мно го по ве ре ња у вак ци -
не, а чуо сам и за ову ко ја шти ти од

ХПВ-а. Ја бих, на при мер, и свом де -
те ту дао ту вак ци ну. По ред то га, по -
треб ни су нам еду ка ци ја и пре вен -
тив ни пре гле ди, ко ји су од ве ли ког
зна ча ја.

ТИ ХО МИР ОБ РА ДО ВИЋ, 
пен зи о нер:

– Мо ја де ца су већ ве ли ка, али и да
ни је та ко, ја бих им дао све вак ци не,
као и ту про тив ху ма ног па пи ло ма
ви ру са. Имам не у по ре ди во ви ше по -
ве ре ња у кон вен ци о нал ну ме ди ци ну
не го у ал тер на тив ну. Ипак, наш на -
род пре све га мо ра да поч не да од ла -
зи код ле ка ра и пре вен тив но, а не да
че ка по след њи тре ну так.

МИР ЈА НА ЧА ВИЋ, за по сле на:
– Не мам по ве ре ња у вак ци ну про -

тив ху ма ног па пи ло ма ви ру са. Чи та -
ла сам ис тра жи ва ња ко ја по ка зу ју да
он мо же узро ко ва ти не плод ност код
же на. Сва ка ко бих са че ка ла и још
бо ље се ин фор ми са ла. Што се ти че
оста лих вак ци на, не мам ни шта про -
тив, мо је де те их је ре дов но при ма -
ло. Из ме ђу оста лог, гра ђа ни би мо -
ра ли и на пре гле де да од ла зе пре -
вен тив но.

МИ ЛИ ЦА ЈО ВА НОВ СКИ, 
пен зи о нер ка:

– Ма ло сам скеп тич на и не знам
шта да ми слим о вак ци ни про тив
ХПВ-а. С об зи ром на то ка кве све
ин фор ма ци је мо же мо да чу је мо,
ми слим да је на род из гу био по ве ре -
ње у све да на шње вак ци не. Ипак,
лич но се ка јем што ни сам при ми ла
ону про тив гри па, јер сам не дав но
има ла озбиљ не про бле ме. Сма трам
да би пре све га мла ди мо ра ли ви ше
да бри ну о здра вљу и за шти ти, а од
ро ди те ља се оче ку је да их по др же у
то ме.

БО СИЉ КА СА ВИ ЧИЋ, пен зи о нер ка:
– Не ка да сам би ла при ста ли ца

вак ци на ци је, али у по след ње вре ме
ми се про ме ни ло ми шље ње. Ја се не
бих сло жи ла с тим да мо је де те при -
ми вак ци ну про тив ХПВ-а. Не дав но
сам ишла на пре да ва ње о ра ку гр ли -
ћа ма те ри це и знам да је број обо ле -
лих све ве ћи. Нео п ход но је да се же -
на ма по диг не свест о зна ча ју пре вен -
тив них пре гле да, а и у здрав стве ним
уста но ва ма тре ба да по сто ји по себ но
оде ље ње за мла де де вој ке.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

М. ЧАВИЋТ. ОБРАДОВИЋ М. ЈОВАНОВСКИ Б. САВИЧИЋ

НАША АНКЕТА

ИМА ТЕ ЛИ ПО ВЕ РЕ ЊА У ВАК ЦИ НЕ?

По де ље на ми шље ња

Н. ЈОВАНОВИЋД. БОГДАНОВИЋ

ХРОНИКА

Од 341 ми ли он ди на ра
еко-так се чак 91,23 од сто
оства ре но у Ра фи не ри ји
наф те Пан че во

Си ту а ци о ни цен тар 
у пла ну за 2017. го ди ну

Чла но ви Град ског ве ћа при хва ти ли
су Пред лог за кључ ка за ис пла ту тро -
шко ва на пла те по себ не на кна де за
за шти ту и уна пре ђе ње жи вот не сре -
ди не на сед ни ци одр жа ној 20. ја ну а -
ра. Реч је о на кна ди за тзв. еко ло шку
так су, ко ја пред ста вља и је дан од нај -
ва жни јих из вор них при хо да у град -
ском бу џе ту. Про шле го ди не је по
овом осно ву ин ка си ра но 397 ми ли о -
на ди на ра. У град ској Од лу ци о по -
себ ној на кна ди за за шти ту и уна пре -
ђе ње жи вот не сре ди не на во ди се да
се но вац ко ри сти за фи нан си ра ње
по сло ва у ве зи са за шти том жи вот не
сре ди не, што ре гу ли ше Од лу ка о бу -
џе ту Гра да.

Од овог из но са ви ше од 341 ми ли -
он ди на ра пред ста вља по ме ну ту еко-
так су, ко ја је оства ре на та ко што се
на пла ћу је из но су од 100 ди на ра по
то ни уто ва ре ног или ис то ва ре ног те -
ре та у све три фа бри ке у ју жној ин ду -
стриј ској зо ни – „Азо та ри”, „Пе тро -
хе ми ји” и Ра фи не ри ји.

За што вра ћа мо но вац фа бри ка ма?
За по сле ни у фа бри ка ма у ју жној зо -
ни кон тро ли шу уто ва ре не и ис то ва -
ре не ко ли чи не, као и да ли су пла ћа -
не еко-на кна де, и ти ре зул та ти се
до ста вља ју Се кре та ри ја ту за по ре ску
ад ми ни стра ци ју. За те услу ге ко је
они оба вља ју – а то је са да већ ви ше -
го ди шња прак са – у бу џе ту Гра да се
пла ни ра ју од ре ђе на сред ства и она
се усме ра ва ју на ра чу не три ју фа -
бри ка.

На осно ву Од лу ке о бу џе ту за 2017.
го ди ну, за ове на ме не је пред ви ђе но
3,7 ми ли о на ди на ра, а сред ства се,
као и ра ни јих го ди на, рас по ре ђу ју на
осно ву про цен та оства ре ног при хо да
у сва кој фа бри ци.

– Од 341 ми ли он ди на ра, чак
91,23 од сто оства ре но је у Ра фи не -
ри ји наф те Пан че во, 3,98 од сто у
„Пе тро хе ми ји”, а 4,79 од сто у „Азо -
та ри”. То зна чи да ће од 3,7 ми ли о -
на ди на ра ове го ди не Ра фи не ри ји
наф те Пан че во би ти усме ре но 3,4

Од по сло ва у овој го ди ни Град ски
штаб за ван ред не си ту а ци је ће се ба -
ви ти из ра дом про це не угро же но сти
од еле мен тар них не по го да, по бољ -
ша њем ис прав но сти си сте ма за јав но
уз бу њи ва ње и из ра дом пла на за за -
шти ту и спа са ва ње од еле мен тар них
не по го да и дру гих не сре ћа.

– Штаб ће ра ди ти и на об у ча ва њу и
при пре ма њу по ве ре ни ка ци вил не за -
шти те, али и на спро во ђе њу на ре ђе -
ња о фор ми ра њу је ди ни це ци вил не
за шти те оп ште на ме не – ре као је Ми -
ло ше вић.

Ко ми си ја за ис пи ти ва ње так си во зи ла
На сед ни ци Ве ћа да та је са гла сност да
се фор ми ра ко ми си ја за ис пи ти ва ње
по год но сти так си во зи ла за оба вља ње
так си пре во за. За да так ко ми си је би ће
да ис пи та по год ност пут нич ког во зи -
ла за так си ра ње, а по пре гле да ном во -
зи лу чла но ви ко ми си је ће има ти на -
кна ду од 160 ди на ра. Већ ни ци су при -
хва ти ли ре ше ње о обра зо ва њу Рад ног
те ла за им пле мен та ци ју Ак ци о ног
пла на гра да за уна пре ђе ње по ло жа ја
же на и род не рав но прав но сти за пе -
ри од од 2016. до 2018. го ди не.

М. Ди ми трић

ми ли о на ди на ра. „Пе тро хе ми ја” ће
по овом осно ву оства ри ти при ход од
151.000 ди на ра, а „Азо та ра” 181.000
ди на ра – ре кла је Ми ли ца Мар ја но -
вић, се кре тар Се кре та ри ја та за по -
ре ску ад ми ни стра ци ју.

Гра до на чел ни ка Са шу Па вло ва ин -
те ре со ва ло је за што је та ко ма ли про -
це нат код „Азо та ре” и „Пе тро хе ми је”.
Мар ја но ви ће ва је ре кла да је про це -
нат из ра чу нат на осно ву про ме та ко -
ји су фа бри ке са ме при ка за ле.

На осно ву на пла те ове так се и при -
ка за ног при хо да у пан че вач ком бу -
џе ту од 400 ми ли о на ди на ра (на
осно ву так се од 100 ди на ра по то ни),
до ла зи мо до по да тка да је по себ на
на кна да 2016. го ди не на пла ће на за
укуп но че ти ри ми ли о на то на ро бе.

За си ту а ци о ни цен тар 1,5 ми ли о на
ди на ра
На сед ни ци Град ског ве ћа усво јен је
и го ди шњи план ра да Град ског шта ба
за ван ред не си ту а ци је за ову го ди ну,
ко ји је пред ста вио Ми о драг Ми ло -
ше вић, шеф Оде ље ња за од бра ну и
ван ред не си ту а ци је. План ра да је са -
др жан у 17 та ча ка, а по ред уо би ча је -
них по сло ва, но ви на је фор ми ра ње
си ту а ци о ног цен тра.

– Пла ни ра но је ми ли он и по ди на ра
за за вр ше так си ту а ци о ног цен тра Пан -
че ва и два ми ли о на ди на ра за на бав ку
пум пи од но сно ком би но ва них пум пи
и агре га та у слу ча ју по пла ва. Пла ни ра -
на је и на бав ка јед ног во зи ла на ме ње -
ног за ан га жо ва ње у ван ред ним си ту а -
ци ја ма – ка зао је Ми ло ше вић.

СА СЕД НИ ЦЕ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

ФА БРИ КА МА НА КНА ДА
ОД 3,7 МИ ЛИ О НА

За су фи нан си ра ње ме диј ских про -
је ка та у овој го ди ни Ми ни стар ство
кул ту ре и ин фор ми са ња из дво ји ло је
257 ми ли о на ди на ра.

Ове го ди не би ће рас пи са но се дам
кон кур са за про јект но су фи нан си ра -
ње про из вод ње ме диј ских са др жа ја.

По од лу ци тог ми ни стар ства, за су -
фи нан си ра ње про из вод ње ме диј ских
са др жа ја за штам па не ме ди је, ра дио,
ин тер нет ме ди је и ме диј ске са др жа је
про дук ци ја ове го ди не би ће из дво је -
но 117 ми ли о на ди на ра, а за про из -
вод њу ме диј ских са др жа ја за те ле ви -
зи је 40 ми ли о на ди на ра.

За су фи нан си ра ње про је ка та из
обла сти јав ног ин фор ми са ња при -
пад ни ка срп ског на ро да у зе мља ма у
ре ги о ну Ми ни стар ство је обез бе ди ло
20 ми ли о на ди на ра, а за ме диј ске
про јек те из обла сти ин фор ми са ња
осо ба са ин ва ли ди те том 10 ми ли о на
ди на ра.

Ин фор ми са ње на је зи ци ма на ци о -
нал них ма њи на би ће по мог ну то са
40 ми ли о на ди на ра, а за су фи нан си -
ра ње про је ка та ко ји се ре а ли зу ју пу -
тем елек трон ских ме ди ја са се ди -
штем на те ри то ри ји АП Ко со во и Ме -
то хи ја осам ми ли о на ди на ра.

За су фи нан си ра ње про је ка та за ор -
га ни зо ва ње и уче шће на струч ним,
на уч ним и при год ним ску по ви ма,
као и за уна пре ђи ва ње про фе си о нал -
них и етич ких стан дар да у обла сти

јав ног ин фор ми са ња Ми ни стар ство
је из дво ји ло 20 ми ли о на ди на ра.

Др жав ни се кре тар за ин фор ми са -
ње и ме ди је Ни но Бра јо вић на ја вио
је ра ни је да ће ови кон кур си би ти
рас пи са ни 1. фе бру а ра 2017. го ди не.

М. Д.

УСКО РО РАС ПИ СИ ВА ЊЕ КОН КУР СА

За ме диј ске про јек те 257
ми ли о на

На састанку сугерисано
да менаџмент прилагоди
планску документацију 
реалним тржишним 
условима

Постоји воља да се из 
покрајинског буџета 
додатно издвоји новац и
за радове на новој згради
Завода

На састанку представника Града
Панчева и Покрајинске владе у
Новом Саду одржаном прошле не-
деље још једном је потврђена од-
лука да ће приоритет, када је реч о
здравству, у овој години бити об-
нова Опште болнице у Панчеву.
Председник Покрајинске владе
Игор Мировић 19. јануара је при-
мио делегацију Града Панчева, с
градоначелником Сашом Павло-
вим на челу.

У панчевачкој болници се лече
пацијенти из Јужнобанатског окру-
га, а та установа, нарочито њен Ин-
терни блок, спада у једну од најугро-
женијих на територији Војводине.

Председник Владе Војводине
Игор Мировић поновио је да је ком-
плетна реконструкција у Панчеву
уједно и најважнији пројекат војво-
ђанске владе и назначио да реали-
зација треба да почне што пре. За
прву фазу радова обезбеђена су
средства у буџету АП Војводине, а
укупно ће бити уложено око 400
милиона динара.

Градоначелник Саша Павлов из-
јавио је да радови на реконструкци-
ји Интерног блока треба да почну у
првој половини ове године и да ће
трајати око осам месеци. Оно што је
новина у овој причи у вези с рекон-
струкцијом Интерног одељења, је-
сте то да је на поменутом састанку у
Новом Саду покренуто и питање за-
вршетка радова и на згради Завода
за јавно здравље Панчево. То је са-
свим логично када ће већ Завод,
због радова у Болници, привремено

да се измести у просторије амбу-
ланте у Вука Караџића.

Стога се и разговарало о могућно-
сти окончања изградње нове зграде
Завода за јавно здравље у Панчеву,
која тренутно стоји недовршена у
Улици Милоша Обреновића, и то
због, како се чуло на састанку у Но-
вом Саду, нереалног пројекта. Тек
када се документација поново пре-
испита, биће размотрена могућност
да и Покрајина учествује у завршет-
ку изградње овог објекта.

– Менаџмент Завода за јавно
здравље Панчево треба да преиспи-
та планску документацију, да је
прилагоди тржишним ценама и да
сведе на оптимални минимум, како
би током ове године ребалансом по-
крајинског буџета био издвојен и
новац за ту намену. Очекујемо да ће
паралелно с радовима у Болници
бити изведени радови на завршетку
зграде Завода. Надам се да ће Завод
после завршетка радова на рекон-
струкцији Интерног блока прећи у
своју нову зграду, тако да укупно
очекујемо око 500 милиона динара
из покрајинске касе – рекао је Па-
влов.

Он је поново захвалио Покрајин-
ској и Републичкој влади на одлуци
да ове године новац буде уложен у
здравствене установе.

– Реконструкција Болнице је бол-
но питање за Панчевце већ година-
ма и задовољан сам што је наш при-
оритет истовремено и покрајински
у овој години – додао је Павлов.

Оснивач обеју здравствених уста-
нова је АП Војводина.

На састанку у Новом Саду, по-
ред Мировића и Павлова, учество-
вали су и покрајински секретар за
здравство Зоран Гојковић, в. д. ди-
ректора Опште болнице у Панчеву
Слободан Овука, директорка Заво-
да за јавно здравље Панчево Љи-
љана Лазић и директор Управе за
капитална улагања АП Војводине
Недељко Ковачевић. Процењује се
да је за завршетак радова на згра-
ди Завода потребно до 100 милио-
на динара.

М. Д.

ОД ПОКРАЈИНЕ ДОДАТНИХ 100 МИЛИОНА ДИНАРА

Могућ и завршетак зграде 
Завода за јавно здравље



Ком па ни ја НИС је је дан од
кан ди да та за пре сти жну на -
гра ду „European Business
Awards” у обла сти за шти те
жи вот не сре ди не и одр жи вог
раз во ја, ко ја вред ну је по -
слов ну ети ку и са вре ме ну по -
слов ну прак су. Ово при зна ње
се до де љу је од 2007. го ди не с
ци љем про мо ци је до бре по -
слов не прак се, ино ва ци ја и
ети ке у по сло ва њу на европ -
ском кон ти нен ту. Са мо у
2015/16. го ди ни у из бо ру је
уче ство ва ло 32.000 ор га ни -
за ци ја из 34 др жа ве.

Пре ма ре чи ма На де жде
Ко ко то вић, ше фа ка би не та
ге не рал ног ди рек то ра НИС-а
и пред став ни ка ру ско-срп ског
нафт ног ги ган та у Бри се лу,
НИС мо ра да по шту је енер -
гет ску по ли ти ку ЕУ и то већ
го ди на ма успе шно ра ди.
Нафт ни ре ги о нал ни ли дер је
још 2011. го ди не осно вао ор -
га ни за ци о ни део за енер гет -
ску ефи ка сност, про из вод њу
то плот не и елек трич не енер -
ги је и тр го ви ну. За хва љу ју ћи
тим ме ра ма ком па ни ја је ус -
пе ла да из соп стве не про из -
вод ње за до во ља ва јед ну тре -

ћи ну сво јих по тре ба за елек -
трич ном енер ги јом. По ред то -
га, НИС је по ве ћао енер гет ску
ефи ка сност за 25 про це на та.

– Овај до при нос аген ди чи -
сте енер ги је за пад ног Бал ка на
још је ва жни ји ако са гле да мо
ре ги о нал ни кон текст. НИС је
је ди на ком па ни ја у Ср би ји ко -
ја има по се бан ор га ни за ци о ни
део за пра ће ње енер гет ске и
еко ло шке аген де ЕУ – у Бе о -
гра ду и Бри се лу. На ше ко ле ге
из дру гих ком па ни ја у овом
сек то ру обич но се за пре па сте
ка да ви де да Ср би ја има
Амин ско по стро је ње за из два -
ја ње угљен-ди ок си да из при -
род ног га са, у ко ме се при ме -
њу ју нај са вре ме ни је тех но ло -
ги је за из два ја ње и скла ди -
ште ње угљен-ди ок си да, про је -
кат ка кав се рет ко мо же на ћи
у Евро пи – ре кла је На де жда
Ко ко то вић.

Пре ма на ја ва ма, НИС ће у
2017. го ди ни на ста ви ти да
раз ви ја два ве ли ка енер гет -
ска про јек та: ве тро парк и
тер мо е лек тра ну –то пла ну.
По ред то га, по че ће и сле де ћа
фа за мо дер ни за ци је пан че -
вач ке ра фи не ри је. З. Ст.

ПРЕ СТИ ЖНО ЕВРОП СКО ПРИ ЗНА ЊЕ

НИС у тр ци за на гра ду

Регионалнa развојнa агенцијa
„Ју жни Ба нат” осно ва на је про -
шле не де ље у Пан че ву. Уго вор о
осни ва њу за кљу чи ли су гра до -
на чел ни ци Пан че ва и Вр шца и
пред сед ни ци оп шти на Ко вин,
Ко ва чи ца, Али бу нар, Бе ла Цр -
ква, План ди ште и Опо во, као и
ди рек то ри гра ђе вин ских пред у -
зе ћа „Фин нет ин же ње ринг”
Пан че во и „Хај тим” Вршaц.

У Уго во ру о осни ва њу на во ди
се да су за да ци ове но во о сно ва -
не аген ци је: из ра да раз вој них
до ку ме на та и пра ће ње при ме -
не, са рад ња са ор га ни ма АП
Вој во ди не и дру гим ло кал ним
са мо у пра ва ма у при ме ни раз -
вој них пла но ва, спро во ђе ње

про гра ма струч ног уса вр ша ва -
ња за по тре бе раз во ја при вред -
них дру шта ва и пред у зет ни -
штва, раз вој ин фра струк ту ре и

ин сти ту ци ја за уна пре ђе ње ка -
па ци те та ло кал них са мо у пра ва
и оба вља ње по сло ва ме ђу на род -
не и пре ко гра нич не са рад ње.

На пр вој сед ни ци ће би ти
име но ван ди рек тор, усво јен по -
слов ник о ра ду и за кљу чен уго -
вор из ме ђу ове аген ци је и чла -
но ва Дру штва ко јим се уре ђу је
фи нан си ра ње аген ци је.

Се ди ште Ре ги о нал не раз вој -
не аген ци је „Ју жни Ба нат” д.
о. о. Пан че во би ће у Ка ра ђор -
ђе вој 4 у Пан че ву, а оче ку је се
да ће она по че ти да ра ди сле -
де ћег ме се ца.

Петак, 27. јануар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Обе ле жа ва ју ћи 
ју би леј, за по сле ни 
у По љо при вред ној
струч ној слу жби 
при ре ди ли мо но гра фи ју

„Са гле да ва ју ћи 60 го ди на по -
сто ја ња, уви ђа мо да се вре ме
тра ја ња дру га чи је ме ри, кроз
ре а ли зо ва не ак ци је, по стиг ну -
те ци ље ве и оства ре не ре зул -
та те”, ова ко по чи ње мо но гра -
фи ја „60 го ди на при ме ње не
на у ке у по љо при вре ди 1956–
2016”, ко ја је не дав но иза шла
из штам пе, у из да њу Ин сти ту -
та „Та миш” Пан че во.

Мо но гра фи ја пред ста вља
све до чан ство о зна чај ним ак -
тив но сти ма и до га ђа ји ма у ко -
лек ти ву, али и у по љо при вре -
ди на шег ре ги о на у про те клих
де сет го ди на, јер је ово пе ти
на ста вак из да ња, бу ду ћи да та
ком па ни ја сва ку на вр ше ну де -
це ни ју об зна ни и на овај на чин.
Оно што је обе ле жи ло по след њу
де це ни ју, а што мо же мо про чи -
та ти у овом из да њу, је сте тран -
сфор ма ци ја из дру штве ног у
др жав но при вред но дру штво,
под но вим по слов ним име -
ном: По љо при вред на струч на
слу жба Ин сти тут „Та миш” д.
о. о. Пан че во.

У пред го во ру су ау то ри мо -
но гра фи је, од но сно за по сле ни,
на ве ли: „Тран сфор ма ци јом
дру штве них по љо при вред них
пред у зе ћа кра јем про шлог и

ИН СТИ ТУТ „ТА МИШ” ПАН ЧЕ ВО

ШЕСТ ДЕ ЦЕ НИ ЈА ПРИ МЕ ЊЕ НЕ НА У КЕ 
У ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДИ

ЕКОНОМИЈА

по чет ком но вог ми ле ни ју ма
уло га ин ди ви ду ал них га здин -
ста ва у по љо при вред ној про -
из вод њи Вој во ди не по ста ја ла
је све зна чај ни ја. Та ко су
струч ни, кон трол ни и са ве то -
дав ни по сло ви у Ин сти ту ту
’Та миш’ све ви ше усме ра ва ни
ка по ди за њу кон ку рент но сти
ре ги стро ва них по љо при вред -
них га здин ста ва, ква ли те ту
по љо при вред них про из во да,
за шти ти око ли не и раз во ју се -
ла. Кон ти ну и ра ним опре ма -
њем и уво ђе њем раз ли чи тих
си сте ма и вр ста биљ не про из -
вод ње на оглед ном по љу, као и

фор ма ци је из де ло кру га ра да
Ин сти ту та, по пут тек сто ва о
про гра ми ма ме ра за шти те би -
ља и про гра ма у сто чар ству,
оглед ном по љу, све по пу лар -
ни јој ор ган ској и ин те гри са ној
про из вод њи, али и ин фор ма -
ци је о ла бо ра то ри ји „Та миш
агро лаб”, где се оба вља ју ис пи -
ти ва ња ква ли те та зе мљи шта,
се ме на, као и фи то не ма то ло -
шка и хе миј ска ис пи ти ва ња.

Ин сти тут „Та миш” је као
дру штве но пред у зе ће за ис тра -
жи вач ко-раз вој не услу ге у при -
вред ним де лат но сти ма осно ван
1956. го ди не као по љо при вред -
на ста ни ца, а 1994. го ди не до -
био је ста тус ин сти ту та. Ова на -
уч на уста но ва по слу је на те ри -
то ри ји Пан че ва, Али бу на ра,
Ко ва чи це и Опо ва. Оглед но по -
ље Ин сти ту та „Та миш” про сти -
ре се на 180 хек та ра.

За шест де це ни ја по сто ја ња
и на уч них до стиг ну ћа у по ме -
ну тим обла сти ма сва ка ко нај -
бо га ти ји део исто ри је чи ни ли
су и чи не за по сле ни.

Страну припремила

Марина
Димитрић

обез бе ђи ва њем усло ва у ла бо -
ра то ри ја ма за струч ни и на уч -
ни рад ус по ста вља ни су усло ви
за ства ра ње и уво ђе ње но вих
тех но ло ги ја у по љо при вред ну
прак су. Рад Ин сти ту та то ком
по след њих де сет го ди на про -
грам ски је био усме рен ка
одр жи вим си сте ми ма по љо -
при вред не про из вод ње”.

Ау то ри ове бо га то опре мље -
не мо но гра фи је об у хва ти ли су
те ме од осни ва ња и раз во ја до
са да шње де лат но сти, ни су
про пу сти ли да пред ста ве цео
ин сти тут, укљу чу ју ћи и за по -
сле не, а по бро ја не су и њи хо ве
сте че не ком пе тент но сти, ко је
су им пре сив не. У Ин сти ту ту
„Та миш” да нас су за по сле на
че ти ри док то ра на у ка и два
ма ги стра, че ти ри са рад ни ка су
на док тор ским сту ди ја ма, а од
по себ ног зна ча ја је то да је пет
са рад ни ка мла ђе од 35 го ди на.

Ли ста ју ћи мо но гра фи ју „60
го ди на при ме ње не на у ке у по -
љо при вре ди 1956–2016”, чи та -
лац мо же на ћи и ко ри сне ин -Дру штво пче ла ра Пан че во ове

не де ље на ста вља ор га ни зо ва ње
пре да ва ња за сво је чла но ве и
све за ин те ре со ва не су гра ђа не.
Два пре да ва ња би ће одр жа на у
пе так, 27. ја ну а ра, од 16.30, у
ма лој са ли град ске ку ће, а пре -
да вач ће би ти чу ве ни пче лар
прак ти чар Фе рид Ве ла гић.
Гост ће го во ри ти о спре ча ва њу
при род ног ро је ња и о ама тер -
ској про из вод њи ма ти ца.

Фе рид Ве ла гић је је дан од
нај ве ћих про из во ђа ча ма -
тич ног мле ча на про сто ри ма
бив ше Ју го сла ви је и си гур но
је дан од нај ве ћих од га ји ва ча
ма ти ца, а ау тор је и ви ше
књи га о пче лар ству.

Дру штво пче ла ра Пан че во
на во ди да ће ак тив но сти и
еду ка ци ја члан ства би ти на -
ста вље не то ком на ред ног
ме се ца.

ПЧЕ ЛАР СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПАН ЧЕ ВО

Пре да ва ња 
Фе ри да Ве ла ги ћа

Министарство просвете, науке
и технолошког развоја у сарад-
њи с Привредном комором
Србије, Сталном конференци-
јом градова и општина и једи-
ницама локалне самоуправе
започело је заједнички рад на
примени нове методологије
уписне политике за средње
школе за школску 2017/18,
чији је циљ сагледавање по-
треба привреде и упис у скла-
ду с потребама привреде.

Новом методологијом пред-
виђене су значајне улоге при-
вредне коморе и јединица
локалне самоуправе у утвр-
ђивању предлога плана и
структуре уписа ученика у
све средње школе на терито-
рији Јужнобанатског управ-
ног округа. Она треба да од-
слика реалне потребе при-
вредног развоја сваке локал-
не средине.

С обзиром на то да се ради
о новом и значајном проце-
су, који треба да допринесе
унапређењу система образо-
вања у земљи, неопходна је и
подршка и сарадња послода-
ваца и свих других актера у

процесу образовања, који ће
својим предлозима, сугести-
јама, а пре свега исказаним
потребама довести до шко-
ловања кадра потребног при-
вреди. Регионална привред-
на комора Јужнобанатског
управног округа позива све
заинтересоване привреднике
да се укључе у овај процес та-
ко што ће попунити изјаву о
намерама и упитник који се
налазе на њиховом сајту
www.rp kpan ce vo.co m.

Послодавци који нису за-
интересовани за учешће у ду-
алном образовању, а ипак
имају потребу за одређеним
средњошколским кадром, та-
кође могу да попуне обрасце.

На основу тих података
комора у Панчеву ће обра-
зложити потребе наше при-
вреде на састанцима с пред-
ставницима Школске управе,
НСЗ, локалне самоуправе и
других државних органа и
институција, а они треба да
резултирају предлогом пла-
на уписа у средње школе ко-
ји ће бити усклађен с потре-
бама привреде.

АНКЕТИРАЊЕ ПОСЛОДАВАЦА

Потребе привреде
у школском плану

ОСНО ВА НА РЕ ГИ О НАЛ НА РАЗ ВОЈ НА АГЕН ЦИ ЈА

„Ју жни Ба нат” кроз про јек те

СТРУЧ ЊА ЦИ И ЗА ПИ СА ЊЕ

Мо но гра фи ју на 157 стра на при пре ми ли су за по сле ни у Ин -

сти ту ту „Та миш”: дипл. инж. Ни ко ла Шкр бић, ко ји је од го -

вор ни уред ник, др Вла дан Угре но вић, уред ник, а у ре дак ци ји

су, по ред њих дво ји це, и др Хе ле на Мај сто ро вић и дипл.

инж. Ма ја Су ди мац. Ре цен зен ти из да ња су проф. др Ми ро -

слав Ма ле ше вић и др Дра ги ца Јан ко вић.

До сада је око 3.600 грађана, то
јест око 30 одсто корисника да-
љинског грејања у Панчеву пот-
писало уговоре о снабдевању то-
плотном енергијом с Јавним ко-
муналним предузећем „Греја-
ње” – сазнајемо у том предузећу.

У протекла три месеца уго-
вори су сукцесивно слати на
адресе 12.000 корисника да-
љинског система грејања, а у
напомени је наведено да ко-
рисник треба да врати потпи-
сане примерке у року од четр-
наест дана на адресу тог преду-
зећа, у Цара Душана 7. Угово-
ри се могу доставити лично, а
након што се овере и евиден-

тирају у ЈКП-у „Грејање”, је-
дан примерак се повратно ша-
ље кориснику.

Потписивање ових уговора
представља само формализа-
цију већ постојећег уговорног
односа између ЈКП-а „Греја-
ње” и корисника, који је на-
стао самим почетком испору-
ке топлотне енергије, а што је
прописано Законом о енерге-
тици. Садржај уговора су при-
премиле стручне службе
Градске управе Панчева, уз
асистенцију стручних служби
ЈКП-а „Грејање”.

Према Закону о енергетици,
снабдевач топлотном енерги-

јом и крајњи купац дужни су да
закључе писани уговор о снаб-
девању топлотном енергијом.
Садржај уговора прописују је-
динице локалних самоуправа,
у овом случају Град Панчево.

Уколико купац не врати
потписани уговор, то не значи
да је уговорни однос раскинут,

јер се искључење може извр-
шити само под условима про-
писаним одлуком и правил-
ником. Уговорни однос је на-
стао с даном почетка испоруке
топлотне енергије, а овим уго-
вором се то формализује, у
складу са одредбама Закона о
енергетици.

ИЗ ЈКП-а „ГРЕЈАЊЕ”

Потписано око 30 одсто уговора

ЈАНУАРСКИ РАЧУНИ БЕЗ УВЕЋАЊА

Корисници даљинског грејања у Панчеву неће добити виши

рачун за јануар иако су, због ниских спољних температура, од

5. до 14. јануара топлане радиле без престанка, тако да је греј-

ни дан трајао 24 сата дневно – саопштава ЈКП „Грејање”.



Уче ни ци и на став ни ци
Основ не шко ле „Све ти Са ва”
по кло ни ли су про шле не де -
ље 36 ком пле та по сте љи не
пан че вач ком Деч јем ин тер -
ном оде ље њу и ти ме по ка за -
ли ве ли ку ху ма ност и со ли -
дар ност.

У тој обра зов ној уста но ви
пре но во го ди шњих пра зни ка
спро ве де на је ак ци ја про да је
ко ла ча, игра ча ка и књи га, а
при ход од про да је био је на -
ме њен за по моћ пан че вач кој
бол ни ци. Иде ја о ор га ни зо ва -
њу кам па ње по те кла је од
учи те љи це Све тла не Илић,
ко ја је пр ва при ре ди ла про -
дај ну из ло жбу ко ла ча у свом
оде ље њу. Убр зо је упра ва
шко ле, у са рад њи са ђач ким

пар ла мен том, ор га ни зо ва ла
ма сов ну ак ци ју, у ко ју су се
укљу чи ли сви уче ни ци од пр -
вог до осмог раз ре да.

У ор га ни за ци ји ХО „Све -
ти о ник”, у сре ду, 25. ја ну а ра,
у дво ра ни Кул тур ног цен тра
одр жан је кон церт хо ра „Во -
кал кидс” и пле сног сту ди ја
„Бе о денс”, а сав при ход би ће
ис ко ри шћен за по моћ Деч -
јем оде ље њу пан че вач ке бол -
ни це.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 27. јануар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Чла но ви Пла ни нар ског дру -
штва „Је ле нак” ор га ни зо ва ли
су осва ја ње пла ни не Руд ник у
су бо ту, 21. ја ну а ра. Ше сна ест
пла ни на ра, по ле пом зим ском
да ну, препешачилo je 15 ки -
ло ме та ра и са вла да ло успон
од 800 ме та ра. Пла ни на Руд -
ник, ко ја до ми ни ра цен трал -
ном Ср би јом, на ла зи се на око
120 ки ло ме та ра ју жно од Пан -
че ва и по зна та је по то ме што

има осам вр хо ва ви си не пре ко
1.000 ме та ра. Нај ви ши је Ве -
ли ки Шту рац, с 1.132 ме тра
над мор ске ви си не. За хва љу ју -
ћи из ван ред ним кли мат ским
усло ви ма Руд ник је про гла -
шен за ва зду шну ба њу.

Пре ма ре чи ма чла но ва
клу ба, „Је ле нак” ће у на ред -
ном пе ри о ду ор га ни зо ва ти
оби ла зак Хо мољ ских пла ни -
на и Див чи ба ра.

ХУ МА НИ ТАР НИ ОСНОВ ЦИ

По моћ Деч јем оде ље њу

БЕЗ БЕД НОСТ У СА О БРА ЋА ЈУ

Еду ка ци ја ма ту ра на та
ПРИ МЕ НА НОВE МЕТОДОЛОГИЈE УПИ СНЕ ПО ЛИ ТИ КЕ ЗА ШКОЛ СКУ 2017/2018. ГО ДИ НУ

ДУ АЛ НО ОБРА ЗО ВА ЊЕ 
У ПАН ЧЕ ВАЧ КИМ СРЕД ЊИМ ШКО ЛА МА
Ми ни стар ство до но си
но ве за кон ске ак те

Ви ше прак тич не на -
ста ве у пан че вач ким
фир ма ма

У по след њих го ди ну да на Вла -
да Ре пу бли ке Ср би је и ми ни -
стар ство за ду же но за про све ту
убр за ли су про цес уво ђе ња ду -
ал ног обра зо ва ња у срп ски
обра зов ни си стем и до не ли
низ ме ра ко је тре ба да про ме не
до са да шњу упи сну по ли ти ку.
Већ за на ред ну школ ску го ди -
ну ми ни стар ство обра зо ва ња
пла ни ра да бар до не кле уса -
гла си по тре бе тр жи шта са
упи си ва њем ђа ка у сред ње
струч не шко ле. У на ред ном
пе ри о ду би ће по кре ну та јав на
рас пра ва о за ко ну о ду ал ном
обра зо ва њу и би ће из ме ње ни
по сто је ћи за ко ни ко ји ре гу ли -
шу област обра зо ва ња.

У скла ду с тим, пан че вач ка
ло кал на са мо у пра ва при ре ди -
ла је у ма лој са ли Град ске
упра ве у сре ду, 25. ја ну а ра, са -
ста нак по во дом при ме не но ве
ме то до ло ги је упи сне по ли ти ке
у сред њим шко ла ма за школ -
ску 2017/2018. го ди ну. Са стан -
ку су при су ство ва ли чла но ви
Град ског ве ћа мр Та тја на Бо -
жић, за ду же на за обра зо ва ње,
и Ми лен ко Чуч ко вић, за ду жен
за област ра да, за по шља ва ња и
со ци јал не по ли ти ке, пред став -
ни ци при вре де, Школ ске упра -
ве Зре ња нин, оп шти на Ко вин,
Али бу нар и Ко ва чи ца, као и
ди рек то ри пан че вач ких сред -
њих шко ла.

Ве ћа од го вор ност Гра да
Пре ма ре чи ма Та тја не Бо жић,
но ва упи сна ме то до ло ги ја
пред ви ђа ве ће ан га жо ва ње ло -
кал не са мо у пра ве, ко је се
огле да у ор га ни за ци ји и по ве -
зи ва њу свих ре ле вант них су -
бје ка та у овом про це су.

пан че вач ким шко ла ма кроз
про грам „Уна пре ђе ње кон ку -
рент но сти сред њих шко ла пу -
тем по бољ ша ња усло ва за из -
во ђе ње на ста ве”.

Ка ко се мо гло чу ти на ску -
пу, у слу ча ју да шко ла пла ни -
ра да ре а ли зу је од ре ђе ни
обра зов ни про фил по ду ал ном
обра зо ва њу, мо ра при ба ви ти
из ја ву о на ме ри по сло дав ца с
де фи ни са ним оба ве за ма по -
сло дав ца. На кон свих спро ве -
де них ак тив но сти (шко ле ће
пред лог пла на упи са, за јед но
са из ја ва ма по сло да ва ца, до -
ста ви ти пу тем при ја ве „Упис у
сред ње шко ле 2017/2018” у
окви ру ин фор ма ци о ног си сте -
ма про све те „До си теј”) Ми ни -
стар ство про све те, на у ке и
тех но ло шког раз во ја РС до не -
ће ко нач ну од лу ку о бро ју и
струк ту ри упи са уче ни ка у
сред ње шко ле до 31. мар та, а
кон курс за упис уче ни ка у
сред ње шко ле за школ ску
2017/2018. го ди ну об ја ви ће
нај ка сни је до 1. ма ја.

– Не дав но је Ми ни стар ство
про све те, на у ке и тех но ло шког
раз во ја упу ти ло ди рек то ри ма
сред њих шко ла, школ ским
упра ва ма, При вред ној ко мо ри
Ср би је – ње ним ре ги о нал ним
пред став ни ци ма, На ци о нал ној
слу жби за за по шља ва ње – ње -
ним фи ли ја ла ма, и је ди ни ца -
ма ло кал них са мо у пра ва пи -
смо у ко јем се де фи ни шу ак -
тив но сти на при ме ни но ве ме -
то до ло ги је упи сне по ли ти ке за
школ ску 2017/2018. го ди ну. У
скла ду с тим, Град Пан че во је
из вр шио од ре ђе не при прем не
ак тив но сти – ре кла је Та тја на
Бо жић и ис та кла да ће на кон
овог пр вог са стан ка то ком фе -
бру а ра би ти ор га ни зо ван низ
дру гих на раз ли чи тим ни во и -
ма ка ко би се раз ја сни ле све
не до у ми це и спро ве ла но ва
упи сна по ли ти ка на што бо љи
на чин.

Са стан ци ће би ти ре а ли зо ва -
ни у са рад њи с над ле жном
Школ ском упра вом у Зре ња ни -
ну, ди рек то ри ма сред њих шко -

ла, по сло дав ци ма, пред став ни -
ци ма фи ли ја ле НСЗ, пред став -
ни ци ма Ре ги о нал не при вред не
ко мо ре у Пан че ву и дру гим за -
ин те ре со ва ним стра на ма.

Ре ал на по тре ба
Већ ник Ми лен ко Чуч ко вић
ис та као је да је циљ ових са -
ста на ка утвр ђи ва ње пред ло га
пла на и струк ту ре упи са уче -
ни ка у сред ње шко ле на те ри -
то ри ји гра да Пан че ва, за сно -
ва ног на пла но ви ма сред њих
шко ла и по др шци ло кал них
по сло да ва ца, ко ји ће пред ста -
вља ти ре ал не по тре бе при -
вред ног раз во ја на ше ло кал не
са мо у пра ве.

– Ва жно је ис та ћи да ће сред -
ње шко ле при ли ком пла ни ра -
ња упи са, по шту ју ћи при о рите -
те и зах те ве при вре де, мо ћи да
се опре де љу ју да ли обра зов ни
про фил упи су ју на уо би ча је ни
на чин или по ду ал ном мо де лу
– ре као је Чуч ко вић и до дао да
ло кал на са мо у пра ва по ма же
раз вој прак тич не на ста ве у

АК ТИВ НОСТ „ЈЕ ЛЕН КА”

Осво јен Руд ник

Уче ни ци Ма шин ске шко ле
Пан че во и Тех нич ке шко ле
„23. мај” у сре ду, 25. ја ну а -
ра, има ли су при ли ку 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 пан че вач ке струч не
ма шин ске шко ле ор га ни зо -
ва ла је за уче ни ке 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 „Са чу вај гла -
ву – оста ни на мо то ци клу
без бе дан”, на ме ње ном уна -
пре ђи ва њу обра зо ва ња и
вас пи та ња из обла сти без -
бед но сти у са о бра ћа ју уче -
ни ка за вр шних раз ре да
сред њих шко ла у гра ду Пан -
че ву, са ак цен том на без бед -
ној во жњи „дво точ ка ша” –

би ци кла, ску те ра и мо то ци -
кла, ко ји су ве о ма по пу лар -
ни ме ђу мла ди ма.

Про је кат за јед нич ки ре а -
ли зу ју Ко ми тет за без бед -
ност са о бра ћа ја гра да Пан -
че ва и спорт ско удру же ње
Мо то-клуб „Без бед ност” из
Бе о гра да. Уче сни ци ин тер -
ак тив не три би не сте кли су
основ на зна ња о без бед ном
уче ство ва њу у са о бра ћа ју у
свој ству во за ча и су во за ча на
„дво точ ка ши ма”. Те ма три -
би не об у хва ти ла је ди на мич -
ке за ко ни то сти рав но те же,
ути цај са о бра ћај них си ту а -
ци ја, тех ни ке во жње, ри зи ке
уче ство ва ња у са о бра ћа ју и
зна чај сиг на ли за ци о не и за -
штит не опре ме за без бед ну
во жњу.

Пра ви хе ро ји 
да на шњи це

Ин спи ра ци ја, по нос 
и узор за све нас

Ком па ни ја НИС и Фон да ци ја
„Ег зит” и ове го ди не су рас пи -
са ле кон курс „Youth Heroes”,
чи ја је основ на иде ја про мо -
ци ја мла дих, успе шних и ху -
ма них по је ди на ца ко ји пред -
ста вља ју позитивнe примерe у
дру штву. При зна ња „Youth
Heroes” до де љу ју се у че ти ри
обла сти: обра зо ва ње и наукa,
пред у зет ни штво и креативнe
индустријe, дру штве ни ак ти -
ви зам и кул ту ра и умет ност.
Пра во уче шћа на кон кур су
има ју сви мла ди уз ра ста од 15
до 30 го ди на с др жа вљан ством
или пре би ва ли штем на те ри -
то ри ји Ре пу бли ке Ср би је ко ји
су оства ри ли из у зет не ре зул -
та те из обла сти обра зо ва ња,
на у ке, кул ту ре, умет но сти,
дру штве ног ак ти ви зма, пред у -
зет ни штва и кре а тив не ин ду -
стри је.

Пре ма ре чи ма ор га ни за то ра,
на овај по тез су се од лу чи ли за -
то што у Ср би ји има пра вих
мла дих хе ро ја ко ји ства ра ју у
ти ши ни и по сти жу ве ли ке
успе хе (осва ја ју ме да ље на ме -
ђу на род ним на уч ним так ми -
че њи ма, уна пре ђу ју сво ју ло -
кал ну за јед ни цу, ства ра ју вр -
хун ска умет нич ка де ла, осми -
шља ва ју кре а тив не по ду хва те
итд.), а о чи јим по стиг ну ћи ма

НИС И ФОН ДА ЦИ ЈА „ЕГ ЗИТ” РАС ПИ СА ЛИ КОН КУРС „YOUTH HEROES”

Про мо ци ја успе шних мла дих љу ди
а пла но ви за бу ду ћи раз вој
кан ди да та но се 15 од сто по е на.
Кан ди да та мо же пред ло жи ти
ор га ни за ци ја, дру га осо ба, или
се мо же при ја ви ти са мо стал но
сла њем по пу ње ног кон курс ног
обра сца и фо то ко пи је до ку ме -
на та ко ји по твр ђу ју на во де из
кон курс ног обра сца, као што
су ди пло ме и уве ре ња о обра -
зо ва њу, при зна ња и на гра де из
обла сти де ло ва ња, из во ди из
ме ди ја итд.

Број ни про гра ми
Кон курс је отво рен до 11. фе -
бру а ра 2017, а но си о ци ти ту -
ле „Youth Heroes” би ће про -
гла ше ни у мар ту. Сви за ин те -
ре со ва ни кан ди да ти мо гу на -
ћи ви ше ин фор ма ци ја о при -
ја ви за кон курс на сај ту
www.youth-heroes.org. Рас пи -
си ва ње кон кур са пред ста вља
на ста вак кам па ње „Youth He-
roes”, ко јом НИС и Фондацијa
„Ег зит” про мо ви шу по зи тив -
ну стра ну срп ског дру штва.
На кон ор га ни зо ва ња кон фе -
рен ци је по све ће не успе шним
мла дим љу ди ма, ме ђу ко ји ма
су про мо ви са ни и сти пен ди -
сти НИС-а, ком па ни ја и фон -
да ци ја су уста но ви ле ово при -
зна ње као сле де ћи ко рак у
афир ма ци ји истин ских хе ро -
ја да на шњи це.

Ме наџ мент ру ско-срп ског
нафт ног ги ган та, по ред број -
них про гра ма на ме ње них мла -
ди ма, и на овај на чин на сто ји
да пру жи по др шку мла ди ма у
Ср би ји, у скла ду са сво јим сло -
га ном: „Бу дућ ност на де лу”.

на ша јав ност не зна го то во ни -
шта. НИС и „Ег зит” же ле да их
из ву ку из ано ним но сти, пред -
ста ве јав но сти и про мо ви шу
као зве зде у успо ну, ка ко би
они по ста ли ин спи ра ци ја, по -
нос и узор за сво је вр шња ке и
све нас.

По кре та чи про ме на
Ка ко ка жу идеј ни твор ци на -
гра де, сва ко вре ме ства ра сво -
је хе ро је, па сто га тра же мла де
хе ро је, по кре та че по зи тив них
про ме на, мла де љу де ко ји
упр кос све му и сви ма сва ког
да на вред но ра де, уче, ства ра -
ју, ин спи ри шу дру ге и бо ре се
да да ју мак си ма лан до при нос
да свој жи вот и сво је окру же -
ње про ме не на бо ље. По бед ни -
ци за 2016. би ће про гла ше ни у
мар ту 2017. го ди не.

Нај у спе шни ји ће би ти на -
гра ђе ни ула зни ца ма за „Ег зит
аван ту ру” и кур се ве за лич но
уса вр ша ва ње HR цен тра НИС-а,
а пр во пла си ра ни у сва кој ка те -
го ри ји до би ће и нов ча ну на -
гра ду у из но су од 100.000 ди -
на ра. Ово го ди шње ла у ре а те
при зна ња „Youth Heroes” иза -
бра ће жи ри са ста вљен од
пред став ни ка Фон да ци је „Ег -
зит”, ком па ни ја НИС и „Ringi-
er Axel Springer” и на ци о нал не
ме диј ске ку ће РТС-а. Ко ми си -
ја ће ева лу и ра ти при ја ве по
сле де ћем обра сцу: 50 про це на -
та вред но сти по е на но се до са -
да шњи успех и до стиг ну ћа
кан ди да та у јед ној од че ти ри
на ве де не обла сти. Ка ко је кан -
ди дат лич ним при ме ром по зи -
тив но ути цао на сво је вр шња -
ке, до но си 35 про це на та по е на,



Ве ро ва ње да ни ска тем пе -
ра ту ра ни је при ја тељ ви ру -
са, по ка за ло се исти ни тим,
ма кар су де ћи по бро ју ам -
бу лант них пре гле да и кућ -
них по се та у про те кле две
не де ље. Школ ски рас пуст је
сва ка ко до при нео овој ста -
ти сти ци и ума њио је број
де це с ре спи ра тор ним и
црев ним ин фек ци ја ма. Чи -
ни се, ипак, да су га стро ин -
те сти нал ни ви ру си ве о ма
от пор ни, па су не при ли ке с
по вра ћа њем и теч ним сто -
ли ца ма још увек при лич но
че сте, а ви сок крв ни при ти -
сак је и да ље глав ни раз лог
за ле кар ску ин тер вен ци ју.
По себ но су по го ђе ни па ци -
јен ти ко ји те ра пи ју узи ма ју
по вре ме но.

Нај ве ће опа сно сти ипак
вре ба ју на отво ре ном. За ле -
ђе не по вр ши не се на ла зе на
сва ком ко ра ку, па је и оним
мла ђи ма те шко да из бег ну па -
до ве у овој си ту а ци ји. Ни за по -
сле ни у на шој слу жби ни су би -
ли по ште ђе ни по вређи ва ња,

те је у са мо јед ној ноћ ној сме -
ни њих тро је за до би ло по вре -
де услед па до ва. На сву сре ћу,
ни је би ло те жих по сле ди ца, а
по сао је на ста вљен уз сти сну -
те зу бе и за во је, ко ји су ко ли -
ко-то ли ко ума њи ли бол.

Дру га ве ли ка опа сност је
смр за ва ње на тем пе ра ту ри
ва зду ха ко ја је уве ли ко ис -
под ну ле. Гу би так све сти и
ал ко хо ли са ност до во де до
фа тал них по сле ди ца. Ал ко -
хол ши ри крв не су до ве, па
они гу бе функ ци ју чу ва ња
те ле сне то пло те. У ово вре -
ме, из го ди не у го ди ну, су -
сре ће мо се с про бле мом ал -
ко хо ли са них ли ца ко ја за -
ти че мо у ду бо ком сну на
јав ном ме сту. Не рет ко усло -
ви жи во та тих не срећ ни ка
ни су ни шта бо љи ни на кућ -
ној адре си. По дат ке о су гра -
ђа ни ну ко ји је че сто ал ко -
хо ли сан и без све сти, а жи -
ви у тро шној ку ћи ци без
гре ја ња, с про зо ри ма пре -
кри ве ним да ска ма, про сле -
ди ли смо Цен тру за со ци -
јал ни рад. При јат но нас је
из не на ди ла ин фор ма ци ја,
до би је на два да на ка сни је,
да је ли це сме ште но у ко -
лек тив ни цен тар, у про сто -
ри ју с цен трал ним гре ја -
њем. Јед но ве ли ко бра во за
за по сле не у Цен тру за со ци -
јал ни рад, ко ји су овим по -
ка за ли да рад у јав ној слу -
жби не мо ра ну жно би ти
ствар сва ко днев не ру ти не,
опе ри са не од емо ци ја. Иста
кон ста та ци ја ва жи и за ме -
ди цин ску се стру ко ја је ука -
за ла на про блем.

И ме ди ци на ре за бо ли 
– и те ло и ду ша

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Петак, 27. јануар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Пре ма Ка лен да ру здра вља, у
пе ри о ду од 22. до 28. ја ну а ра у
це лој Евро пи, па и у на шој зе -
мљи, обе ле жа ва се Европ ска
не де ља пре вен ци је ра ка гр ли ћа
ма те ри це с ци љем да се по диг -
не свест же на о овом обо ље њу
и о на чи ни ма пре вен ци је.

По бро ју же на обо ле лих од ра -
ка гр ли ћа ма те ри це Ср би ја се
на ла зи на че твр том ме сту у
Евро пи, а по бро ју умр лих – на
дру гом, од мах по сле Ру му ни -
је. Сва ке го ди не се у на шој зе -
мљи у про се ку ре ги стру ју
1.244 но во о бо ле ле же не, а 482
женe из гу бе жи вот због ове бо -
ле сти, иа ко се са си гур но шћу
зна да она при па да гру пи нај -
пре вен та бил ни јих. Пре ма по -
да ци ма Ре ги стра за рак Зaвода
за јав но здра вље Пан че во, рак
гр ли ћа ма те ри це у Ју жно ба -
нат ском окру гу на ла зи се на
че твр том ме сту у укуп ном
обо ле ва њу и уми ра њу од свих
ма лиг них ту мо ра код же на.
Сва ке го ди не у на шем окру гу
30–60 же на обо ли, а 15–30 же -
на умре од те бо ле сти.

О фак то ри ма ри зи ка ко ји
ути чу на на ста нак ове вр сте
ма лиг ни те та, као и о то ме ка -
ко се бо лест мо же пред у пре -
ди ти, раз го ва ра ли смо са др
Сто ја ном Ви ше кру ном, спе ци -
ја ли стом ги не ко ло ги је и аку -
шер ства, на чел ни ком Слу жбе
за здрав стве ну за шти ту же на
пан че вач ког До ма здра вља.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Шта ути че на
на ста нак ра ка гр ли ћа ма те ри це
и ко је же не су нај у гро же ни је?

ВИ ШЕ КРУ НА: Фак то ри ри -
зи ка су: ра но сту па ње у сек су -
ал не од но се; че ста про ме на
парт не ра; ин фек ци ја ХПВ-
ом; не до вољ но ко ри шће ње
кон до ма при од но си ма с но -
вим или не по зна тим парт не -
ром и лош со ци о е ко ном ски
ста тус. Нај у гро же ни је су же не
код ко јих по сто ји ин фек ци ја
ху ма ним па пи ло ма ви ру си ма
ве ћег он ко ге ног по тен ци ја ла
(16/18). Са ма бо лест у по чет -
ним ста ди ју ми ма не да је ни -
ка кве симп то ме.

• Зна мо да без ин фек ци је
ху ма ним па пи ло ма ви ру сом
(ХПВ) не ма кар ци но ма гр ли -
ћа ма те ри це. Ко ли ко је тај ви -
рус рас про стра њен?

– Сва ко ко је сек су ал но ак ти -
ван, или је био сек су ал но ак ти -
ван, мо же до би ти ХПВ. Овај
ви рус се то ли ко че сто ја вља да
га ско ро сви сек су ал но ак тив ни
му шкар ци и же не до би ју то ком
свог жи во та. То ва жи и за љу де
ко ји има ју пол не од но се са мо с
јед ним парт не ром то ком свог
жи во та. Кон дом је за шти та од
пре но са ин фек ци ја ХПВ-ом,
али се ин фек ци ја мо же де си ти
чак и уз упо тре бу кон до ма. На
за ра зу овим ви ру сом мо же мо
по сум ња ти он да ка да се при -
ме те из ра сли не на ге ни та ли ја -
ма. Оне су нај че шће иза зва не
ХПВ-ом ни ског он ко ге ног по -
тен ци ја ла. Он ко ге ни ви ру си у
нај ве ћем бро ју слу ча је ва као
по сле ди цу не ства ра ју па пи ло -
ме, од но сно кон ди ло ме, те је
њи хо ва ди јаг но сти ка те жа. Да -
кле, не ма кар ци но ма гр ли ћа
ма те ри це без ХПВ-а, али има
ХПВ-а без он ко ло шког ис хо да.

• Шта под ра зу ме ва ју пре -
вен тив ни пре гле ди, ко ме се
они пре по ру чу ју и ко ли ко че -
сто? Шта се от кри ва ПАП те -
стом, а шта кол по ско пи јом?

– Же не мо ра ју ре дов но да
по се ћу ју свог ги не ко ло га, и то

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ДР СТО ЈАН ВИ ШЕ КРУ НА, ГИ НЕ КО ЛОГ-АКУ ШЕР

РАК ГР ЛИ ЋА МА ТЕ РИ ЦЕ ЈЕ ИЗ ЛЕ ЧИВ 
КА ДА СЕ УО ЧИ НА ВРЕ МЕ

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Ко си је, као и ли цу, по треб на
по себ на не га то ком зим ских
ме се ци. И она је јед на ко осе -
тљи ва на ни ске тем пе ра ту ре,
ве тар, снег, али и на сув ва -
здух од цен трал ног гре ја ња,
а сме та ју јој и син те тич ке
ка пе и агре сив ни шам по ни.
По себ ну тор ту ру за ко су
пред ста вља ста вља ње
ја ких ге ло ва и спре јо -
ва на ба зи ал ко хо ла,
ко ји до дат но ису шу ју
дла ку. Као за ме на би
мо гли да по слу же
бла ги пре па ра ти, по -
пут пе на.

У хлад ним да ни ма
ва шој ко си је по треб на
„ин фу зи ја” у ви ду хи -
дра тант них па ко ва ња,
ко ја ће те ко ри сти ти у
ком би на ци ји с про те -
ин ским. Хи дра тант но
па ко ва ње на док на ђу је
вла жност, а про те ин -
ско ће спре чи ти гу би -
так ке ра ти на и пу ца ње
ко се под спо ља шњим
ути ца јем. Не за бо ра ви те на
ду бин ску хи дра та ци ју, чи ји
је за да так да спре чи по ја ву
елек три ци те та.

Буј ној, ко вр џа вој, су вој и
фар ба ној здра вој ко си нео п -
ход ни су ли пи ди, па би рај те
пре па ра те ко ји их са др же.
Ма сној ко си при ја ју шам по -
ни за укла ња ње се бу ма. Ме -

ђу тим, пре па ра ти не мо гу
су штин ски ре ши ти про блем,
па је нео п ход но про ме ни ти
на чин ис хра не. Она тре ба да
бу де из ба лан си ра на та ко да
омо гу ћи не у тра лан pH ко же
гла ве. 

Не че кај те да вам се вла си
рас цве та ју, већ ши шај те кра -
је ве на два до три ме се ца. У
са ло ни ма по сто ји пу но ква -
ли тет них про гра ма за не гу
ко се и за тва ра ње дла ке. „Ре -
ме ди”, бо токс или „Oлаплекс”
– све су то пре па ра ти и трет -
ма ни ко ји хра не и не гу ју ва -
шу ко су чи не ћи да по ста не и
оста не здра ва. Ка да се „Ола -
плекс” до да у фар бу, он
шти ти ко су од ње ног ло шег
ути ца ја и га ран ту је не по вре -
ђе ну влас.

Са ми мо же те на пра ви ти
ма ску од жу ман це та, ме да и
ма сли но вог уља. Рас по ре ди -
те је од ко ре на до вр ха, ста -
ви те нај лон ке су и то пао пе -
шкир и оста ви те да де лу је
бар по ла са та, а по том опе -
ри те ко су на уо би ча је ни на -
чин. Ко са ће би ти ме ка, не -
жна, здра ва и сјај на.

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

Не га ко се то ком зи ме

про це нат за шти те пру жа вак ци -
на и ко је мо же при ми ти?

– Нај е фи ка сни ја ме ра пре -
вен ци је је вак ци на ци ја. Она се
пре по ру чу је де вој чи ца ма пре
пр вог сек су ал ног од но са, док
су у основ но школ ском уз ра сту.
Слу жба за здрав стве ну за шти -
ту же на До ма здра вља Пан че во
одр жа ла је број не три би не и
пре да ва ња у основ ним шко ла -
ма у гра ду и на се ље ним ме сти -
ма то ком ко јих су пре зен то ва не
пред но сти за шти те од ХПВ-а
вак ци на ци јом. Оче ку је се
обез бе ђи ва ње при ме не вак ци -
не на до бро вољ ној ба зи. Вак -
ци на се, ина че, мо же при ме -
ни ти до 26. го ди не, уз прет ход -
но те сти ра ње на ХПВ. Ако је
ХПВ ти пи за ци ја не га тив на,
вак ци на ци ја ће има ти ефек та.
Вак ци на је већ ду жи низ го ди -
на ре ги стро ва на у Ср би ји, али
још увек ни је бес плат на. Пре -
ма нај но ви јим са зна њи ма, би -
ће до вољ не две, а не три до зе
вак ци не, што је зна чај на олак -
ши ца у фи нан сиј ском сми слу.
Вак ци ни са ни су сто по стот но
за шти ће ни од ви ру са оних ти -
по ва ко је са др жи са ма вак ци -
на. Оно што бих по себ но же -
лео да ис так нем, је сте да ре -
дов не по се те ги не ко ло гу не
мо гу па ци јент ки њу за шти ти ти
од кар ци но ма гр ли ћа ма те ри -
це, али ре дов не кон тро ле мо гу
до ве сти до то га да се про ме не
на гр ли ћу уо че у нај ра ни јем
ста ди ју му. У тим слу ча је ви ма
пот пу но из ле че ње је си гур но,
уз ми ни мал ну хи рур шку ин -
тер вен ци ју, на кон ко је па ци -
јент ки ње на ста вља ју нор ма лан
и здрав да љи жи вот.

нај ка сни је го ди ну да на на кон
пр вог од но са па све до 65. го -
ди не, до ка да се пре по ру чу ју
пре вен тив ни пре гле ди у за ви -
сно сти од ПАП те ста и на ла за
кол по ско пи је. ПАП тест под -
ра зу ме ва да се у то ку ги не ко -
ло шког пре гле да под спе ку лу -
мом чет ки цом узме брис већ
љу ште них ће ли ја ко је об ла жу
гр лић ма те ри це и ће ли ја ко је
об ла жу цер ви кал ни ка нал. Те
ће ли је са чет ки це се раз ма зу ју
на ста кле ној пло чи ци, ко ја се
фар ба по ме то ди Па па ни ко лау
и ша љу се у ци то ло шку ла бо -
ра то ри ју, где се ка сни је ана ли -
зи ра тре нут но ста ње. По том се
гр лић пре ма зу је тро про цент -
ним рас тво ром сир ћет не ки се -
ли не. Ако по сто ји ин фек ци ја
ХПВ-ом, обич но се про ме ни
бо ја, од но сно из глед гр ли ћа и
зи до ва ва ги не. Кол по скоп је
за пра во ми кро скоп ко јим се
уве ћа ва ју про ме не, а ако је у
пи та њу ви део-кол по скоп, он да
се све те про ме не мо гу ви де ти
и на мо ни то ру. У мно гим зе -
мља ма Евро пе и све та се све
ви ше као скри нинг ме то да
узи ма брис на ХПВ, јер ПАП
тест по ка зу је тре нут но ста ње,
а ХПВ ти пи за ци јом се до ка зу -
је да се у бу дућ но сти мо же де -
си ти про ме на на гр ли ћу.

• На ко ји на чин се мо же за -
ка за ти пре вен тив ни пре глед?

– По треб но је да се же не ја ве
на пре глед, ко ји се од 1. ја ну а -
ра, им пле мен та ци јом ИЗИС-а,
за ка зу је по зи ва њем На ци о нал -
ног кон такт-цен тра 011/362-
0000, и да се опре де ле за иза -
бра ног ги не ко ло га. Ле кар ће
по том, у за ви сно сти од број них
фак то ра, од ре ђи ва ти уче ста -
лост пре гле да и вр сту по треб -
них ана ли за.

• Ко ли ко су Пан чев ке од го -
вор не ка да је реч о ре дов ним
од ла сци ма на пре гле де?

– Као ги не ко лог ко ји је већ
два де сет јед ну го ди ну у Слу -
жби за здрав стве ну за шти ту
же на, мо гу ре ћи да по сто је две
основ не гру пе па ци јент ки ња:
оне ко је се ја вља ју за би ло ка -
кав про блем чић и оне ко је се
прак тич но не ја вља ју ни ка да,
од но сно са мо он да ка да има ју
ве ли ки про блем. Оп ти мум би
био не ка сре ди на из ме ђу та
два екс тре ма. Же не мо ра ју
зна ти да су про ду же на и ван -
вре мен ска кр ва ре ња и бо ло ви
че сто узрок ја ко уз на пре до ва -
лог про це са, док по чет ни ста -
ди ју ми кар ци но ма нај че шће
не да ју ни ка кве симп то ме. Же -
не у Пан че ву су не где у про се -
ку за Ср би ју по бри зи за сво је
здра вље. Док се не бу де увео

ор га ни зо ва ни скри нинг, ко ји
под ра зу ме ва да све же не бу ду
по зи ва не на пре глед, де ша ва ће
се кар ци но ми гр ли ћа ма те ри -
це уз на пре до ва лог ста ди ју ма.
Оно што је по зи ти ван тренд,
по из ве шта ји ма пан че вач ког
За во да за јав но здра вље, је сте
да је у по след њих не ко ли ко го -
ди на смрт ност од кар ци но ма
гр ли ћа ма те ри це у Ју жно ба -
нат ском окру гу у опа да њу.

• Као јед на од ефи ка сних ме ра
прeвенције пред ла же се и иму -
ни за ци ја про тив ХПВ-а. Ко ли ки

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Празилук потиче из јужне
Европе и западне Азије, а уз-
гаја се од давнина. Као и
остале врсте лука, има пре-
познатљив и специфичан
мирис, али је најблажи по
укусу, није љут и не узрокује
сужење очију. Користи се као
главни састојак многих јела,
а нарочито као додатак сала-
тама. Као и код свег поврћа,

кувањем му се смањује коли-
чина витамина и минерала,
али кувани празилук постаје
добар извор мангана и
осредњи извор гвожђа. Овај
сјајан рецепт допашће вам се
на прво читање, а касније ће
вас освојити и укусом. Пред-
ности су, наравно, и брзина
припреме, мноштво свежег
поврћа и ниска калоричност.

Састојци: килограм свежег празилука, једна супена кашика масли-

новог уља, пет ченова белог лука, две свеже шаргарепе, две црвене

паприке шиље, 500 г немасног млевеног јунећег меса, две кафене

кашике соли, четвртина кафене кашике млевеног бибера, 400 г ољу-

штеног пелат парадајза и око пола литра воде.

Припрема: Поврће очистити и опрати, па исећи празилук и шарга-

репу на колутове, паприку на коцкице, а бели лук што ситније. Пра-

зилук прокувати у води до првог кључања, па га процедити и оста-

вити са стране. Издинстати лук на уљу, затим додати паприку и

шаргарепу. Убрзо додати месо, зачине, па налити водом. Крчкати

док се месо и поврће не скувају. На крају додати празилук и пелат,

добро измешати, па кувати још мало да се укуси фино сложе. Са

овим јелом се савршено слаже прилог од пиринча.

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

Празилук с јунетином

Ре дов ни пре гле ди и вак ци на ци ја су до бит на ком би на ци ја



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, 27. јануар 2017.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 

СТАЛНА АКЦИЈА

ПАКЕТИ У 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



Јав но пред у зе ће По шта Ср би -
је пот пи са ло је кра јем про шле
го ди не уго вор с јед ном при -
ват ном фир мом из Бе о гра да о
ку по ви ни пан цир них пр слу ка
за сво је за по сле не.

Уго во ром је пред ви ђе но да
пан ци ри мо ра ју да за до во ље
не ке усло ве. Из ме ђу оста лог,
да се мо гу но си ти ис под рад не
оде ће и да ис пу ња ва ју од ре ђе -
не стан дар де ка да је реч о от -
пор но сти на мет ке.

У уго во ру ко ји је та при ват -
на фир ма об ја ви ла на свом
сај ту пи ше и да су про бе пан -
цир них пр слу ка од но сно њи -
хо во упу ца ва ње из вр ше ни у
стре ља на ма Без бед но сно-ин -
фор ма тив не аген ци је и да су

при пад ни ци те слу жбе по зи -
тив но оце ни ли пр слу ке. За -
хва љу ју ћи то ме при ват на
фир ма ко ја их је ис по ру чи ла
до би ла је атест од БИА.

На сај ту фир ме ко ја је про -
да ла пан цир не пр слу ке По шти
мо же се про чи та ти да они пру -
жа ју по у зда ну за шти ту од ме -
та ка ка ли ба ра „лу гер 9 ми ли -
ме та ра”  и „.44 маг нум ре минг -
тон” и да су ура ђе ни по нај ви -
шим ме ђу на род ним стан дар -
ди ма.

Пи ше и да су ла ки и удоб ни
за но ше ње, да не сме та ју ко ри -
сни ци ма и да су до ступ ни у
свим ве ли чи на ма. У ин фор -
ма ци ји о њи хо вим ка рак те ри -
сти ка ма ни је на ве де на це на,

али је оста вљен број те ле фо на
на ко ји се за ин те ре со ва ни мо -
гу ја ви ти.

У ин фор ма ци ји о ку по ви ни
пан ци ра на ве де но је и да их је
По шта на ба ви ла за рад ни ке
обез бе ђе ња те фир ме. За што је
то учи ње но, ни је ја сно, с об зи -
ром на то да су до са да нај у -
гро же ни ји рад ни ци у По шти
Ср би је би ли по шта ри. Они су
че сто би ли жр тве на па да на о -
ру жа них пљач ка ша ко ји су им
оти ма ли но вац и тор бе.

Гра ђа ни ко ји чу ва ју тро феј -
но оруж је и има ју одо бре ње
за ње го во др жа ње мо ра ју да
га до 5. мар та ове го ди не, у
скла ду са чла ном 50 За ко на
о оруж ју и му ни ци ји, пре ре -
ги стру ју, про да ју, оне спо со бе
или пре да ју без на кна де у ко -
рист Ре пу бли ке Ср би је.

Не по сту па ње по на ве де ној
за кон ској од ред би ква ли фи ку је
се као пре кр шај, за ко ји је про -

пи са на нов ча на ка зна у из но су
од 5.000 до 150.000 ди на ра, а
мо же би ти из ре че на и за штит -
на ме ра од у зи ма ње оруж ја.

Све ин фор ма ци је у ве зи с
при ме ном За ко на о оруж ју и
му ни ци ји мо гу се до би ти у
По ли циј ској упра ви у Пан че -
ву, у кан це ла ри ји број 13,
или на те ле фон 013/325-152,
сва ког рад ног да на од 8 до 15
са ти.
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Мла дић ко ји је пу цао
и убио на кон што су
га два ли ца на па ла
пи што љи ма, 
осло бо ђен и 
про гла шен не ви ним

Слич на од лу ка до не та
и про шле го ди не

Уко ли ко не ко упе ри пи штољ у
вас или поч не да вас уда ра њи -
ме, има те пра во да пу ца те у
на па да ча да би сте се од бра ни -
ли и не ће те би ти осу ђе ни.

Ова кав за кљу чак се на ме ће
по сле ових да на об ја вље не
дру го сте пе не пре су де бе о град -
ског Апе ла ци о ног су да ко ја се
од но си на слу чај из 2007. го -
ди не. Бра не ћи се од на па да
јед ног ли ца и ње го вог бра та у
бе о град ском ка фи ћу, оп ту же -
ни Алек сан дар Па јо вић ус пео
је да из ву че пи штољ ко ји је
имао код се бе, да ис па ли три
мет ка у на па да ча, уби је га на
ли цу ме ста и на тај на чин от -
кло ни прет њу по свој жи вот.

У пр во сте пе ној пре су ди ко ју
је до нео бе о град ски Ви ши суд
оце ње но је да је Па јо вић био у
ви ше не го те шком по ло жа ју и
да је прет ња по ње гов жи вот би -
ла ствар на. На и ме, по кој ни
мла дић је пр во при сло нио Па -
јо ви ћу пи штољ на гла ву, а он да
му се у на па ду при дру жио и ње -
гов брат, ко ји је Па јо ви ћа уда -
рао дру гим пи што љем по гла ви.

Због то га су су ди је ко је су
до не ле пр во сте пе ну пре су ду
оце ни ле да је на пад ну ти био

МЕ ЊА ЛИ СЕ ДУ ГО ГО ДИ ШЊА СУД СКА ПРАК СА?

СА МО ОД БРА НА МО ГУ ЋА 
И ВА ТРЕ НИМ ОРУЖ ЈЕМ

ХРОНИКА

Страну припремио

Михајло
Глигорић

из у зет но упла шен за свој жи -
вот, као и да се на ла зио у ста -
њу су же не све сти и по ви ше не
афек тив не на пе то сти. У та квој
си ту а ци ји, за кљу чи ле су су ди -
је, ње го ве мо гућ но сти да схва -
ти те жи ну оног што је ура дио
и да упра вља сво јим по ступ -
ци ма би ле су знат но су же не,
па је за то оно што је ура дио
ока рак те ри са но као ну жна од -
бра на.

На сед ни ци одр жа ној кра -
јем де цем бра про шле го ди не
Апе ла ци о ни суд је по твр дио
пр во сте пе ну пре су ду и од ба -
цио жал бу Ви шег ту жи ла штва.
На осно ву то га, Алек сан дар
Па јо вић је у пот пу но сти осло -
бо ђен и про гла шен не ви ним.

Под се ћа мо, Апе ла ци о ни суд
у Бе о гра ду је про шле го ди не
осло бо дио и пен зи о ни са ног

ма јо ра Вој ске Ср би је Дра же на
По жа ра, ко ји је био оп ту жен
да је у са мо од бра ни убио два
ли ца.

Они су за јед но с још че ти ри
мла ди ћа се де ли не ко ли ко са -
ти у По жа ре вој ка фа ни, да би
по сле то га од би ли да пла те ра -
чун и иза шли на по ље. Ка да је
он по шао за њи ма и ус пео да
их стиг не, њих ше сто ри ца су
га на па ли, бру тал но пре ту кли
и на не ли му те шке по вре де.

Због то га је, у ин тен зив ном
стра ху за жи вот, из ву као пи -
штољ, пу цао у дво ји цу на па да -
ча и усмр тио их на ли цу ме -
ста, на кон че га су оста ли по бе -
гли. Не са мо да је Апе ла ци о ни
суд осло бо дио По жа ра кри ви -
це не го га ни је оп ту жио ни за
то што је но сио пи штољ без
до зво ле.

Иа ко ова два слу ча ја на го ве -
шта ва ју да су на ше су ди је ко -
нач но по че ле да то ле ри шу
пра во на пад ну тих да ва тре ним
оруж јем бра не сво је жи во те,
је дан дру ги слу чај го во ри да
про ме на све сти о ну жној са мо -
од бра ни још увек иде спо ро.

У јед ном од бе о град ских су -
до ва по че ло је су ђе ње Са шку
Бо ге ском, мла ди ћу ко ји је у са -
мо од бра ни на пао но жем ло по -
ва на кон што му је он у ка сним
ве чер њим ча со ви ма ушао у
стан. Иа ко је Бо ге ски та ко ђе
био у ста њу ин тен зив ног афек -
та и стра ха и при том бра нио не
са мо свој жи вот већ и су пру гу,
дво је ма ле де це и не по вре ди -
вост ста на, јер је ло пов имао
код се бе хлад но оруж је, су ди је
су то оце ни ле као пре ко ра че ње
ну жне од бра не!?

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

За вла сни ке 
тро феј ног оруж ја

Син ди кат за по сле них по ли -
ци је осу дио је на пад на по ли -
цај ца у Ба ра је ву, ко ме је је -
дан че тр де сет дво го ди шњак
пре два да на, док је био на
ду жно сти, но жем на нео те -
шке по вре де.

По во дом то га, пред сед ник
тог син ди ка та Де јан Ђу кић
упу тио је пи смо Вла ди, пре -

ми је ру и по сла нич ким гру па -
ма у Скуп шти ни и за тра жио
да се што пре усво ји за кон ко -
јим ће се по о штри ти ка зне за
све на па да че на по ли цај це.

Ђу кић је пред ло жио да се
сва ки на пад на чу ва ре ре да
убу ду ће тре ти ра као на пад на
др жа ву, а да се сва ком на па -
да чу из ри че ми ни мал но пе -
то го ди шња ка зна.

Уко ли ко је на пад ну ти по -
ли ца јац те шко по вре ђен, на -
па да чи ма би тре ба ло од ре -
ди ти не у по ре ди во те же ка -

зне, а ако је по ли ца јац уби јен
то ком вр ше ња ду жно сти, су -
ди је тре ба да из ри чу мак си -
мал не, 40-го ди шње ка зне.

Пред сед ник Син ди ка та за -
по сле них по ли ци је по звао је
Скуп шти ну и Вла ду Ср би је да
учи не све да се што пре усво -
ји за кон о по о штра ва њу ка зни
за на па да че на по ли цај це.

Он је на гла сио да се у про -
те клом пе ри о ду че сто де ша -
ва ло да су по ли цај ци у ин -
тер вен ци ја ма ри зи ко ва ли
сво је жи во те и да су би ли на -
па да ни, а да су ху ли га ни ма
ко ји су их по вре ђи ва ли или
пу ца ли на њих су ди је нео -
сно ва но из ри ца ле пре ви ше
бла ге или чак услов не ка зне.

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка
Син ди ка та за по сле них по ли -
ци је, због то га из гле да да по -
сто је ћи за ко ни ви ше шти те
на па да че на по ли цај це и кри -
ми нал це не го чу ва ре ре да.

Син ди кат за по сле них по -
ли ци је по звао је све ме ди је и
но ви на ре да по др же ову ини -
ци ја ти ву за по о штра ва ње за -
кон ске ре гу ла ти ве, јер ће то
олак ша ти бор бу по ли ци је
про тив на сил ни ка, уби ца и
пре кр ши ла ца за ко на и до -
при не ти по бољ ша њу без бед -
но сне си ту а ци је.

ЗАХ ТЕВ ЗА ПО О ШТРА ВА ЊЕ КА ЗНИ

Стро же ка зне за 
на па да че на по ли цај це

ИЗ НЕ НА ЂУ ЈУ ЋА ОД ЛУ КА

По шта ку пи ла пан цир не пр слу ке

У ја ну а ру је по чео упис у вој -
ну еви ден ци ју мла ди ћа ро ђе -
них 1999. го ди не, се дам на е -
сто го ди шња ка ко ји ће по ста ти
пу но лет ни ове го ди не, и оних
ко ји ни су ра ни је ис пу ни ли
вој ну оба ве зу.

Ли ца ко ја спа да ју у не ку од
ових ка те го ри ја тре ба да се ја ве
до по чет ка фе бру а ра те ри то ри -
јал ним је ди ни ца ма Ми ни стар -
ства од бра не у сво јим гра до ви -
ма, сва ког рад ног да на од 9 до
15 са ти, и да са со бом по не су
лич не кар те. Aко их не ма ју, до -
вољ но је да по ка жу не ки дру ги
до ку мент на осно ву ко јег ће
мо ћи да до ка жу свој иден ти тет.
Мла ди ћи ко ји жи ве у ино -
стран ству ову оба ве зу мо гу из -
вр ши ти у на шим ам ба са да ма.

Они ма ко ји не за вр ше тај по -
сао до ис те ка ро ка, би ће упу ће не

опо ме не на кућ не адре се и до ћи
ће под удар чла на 126. За ко на о
вој ној, рад ној и ма те ри јал ној
оба ве зи. То зна чи да не ће мо ћи

да до би ју по твр ду на осно ву ко -
је мо гу бо ра ви ти у ино стран -
ству, а по сто ја ће и мо гућ ност
да им бу ду из ре че не ка зне од

10.000 до 50.000 ди на ра или
ка зна за тво ра до 60 да на.

Упи си ва ње у вој ну еви ден ци -
ју код мно гих је иза зва ло страх
и на ве ло их на сум њу да је реч о
са чи ња ва њу спи ско ва на осно ву
ко јих ће се по зи ва ти на слу же -
ње вој ног ро ка. Тим по во дом
Ми ни стар ство од бра не је са оп -
шти ло да су те сум ње нео сно ва -
не, јер је ре дов на вој на оба ве за
пре че ти ри го ди не уки ну та и
по ста ла је до бро вољ на.

У скла ду с тим, пред ви ђе на
је мо гућ ност да се они ко ји то
бу ду хте ли, по сле упи си ва ња у
вој ну еви ден ци ју, при ја ве за
до бро вољ но слу же ње вој ног
ро ка. То би им омо гу ћи ло да
ка сни је на пре ду ју у про фе си о -
нал ном са ста ву Вој ске Ср би је
и да за сну ју стал ни рад ни од -
нос.

ДО ПО ЧЕТ КА ИДУ ЋЕГ МЕ СЕ ЦА

У то ку упис у вој ну еви ден ци ју

Магла, смањена видљивост и
клизав коловоз били су нај-
вероватнији узроци тростру-
ког удеса који се догодио у
среду, 25. јануара, на новом
путу Панчево–Београд. Пра-
во је чудо да у удесу није би-

ло повређених, с обзиром на
то да су се најпре сударили
цистерна и камион, после
чега је један аутомобил уда-
рио у возило којим су сао-
браћајци дошли да би обави-
ли увиђај.

У СРЕДУ УЈУТРО

Удес на новом путу 
за Београд

Иако серије попут „CSI Mi a -
mi” или „CSI New York” има-
ју многобројне обожаваоце у
Србији, они би се изненади-
ли кад би сазнали у каквим
условима раде српски фо-
рензичари и криминали-
стички техничари.

Синдикат српске полиције
објавио је текст у коме је
упозорио да се припадници
те изузетно важне службе за
МУП Србије суочавају с ве-
ликим проблемима. На при-
мер, немају довољно пла-
стичних кеса за паковање до-
каза и рукавица, а ситуација
није ништа боља ни с фоли-
јама за фиксирање трагова и
хемикалијама за лакше при-
мећивање отисака. Захтеви
криминалистичких технича-
ра да се ти проблеми реше

завршавају се објашњењима
да за тако нешто нема новца. 
Синдикат српске полиције је
упозорио да је то чудно ако
се узме у обзир да пара у бу-
џету МУП-а има, али да се
оне у великој мери троше за
непотребне ствари, попут
плаћања изгубљених судских
тужби које су поднели запо-
слени у полицији. 
За ту намену је прошле годи-
не исплаћено 1,6 милијарди
динара, иако је планирано
само 600 милиона, а у ового-
дишњем буџету за то је из-
двојена сума од чак 1,2 ми-
лијарде динара. Синдикат
српске полиције сматра да би
било много боље да се тај но-
вац искористи за рад форен-
зичара и криминалистичких
техничара. 

СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ 

Нема пара 
за форензичаре



Као што је већ познато, стар-
чевачки пчелари никад не по-
сустају, чак ни упркос екс-
тремно ниским температурама,
па су тако након краће и неиз-
бежне божићно-новогодишње
паузе наставили серијал пре-
давања еминентних струч-
њака.

Овог пута је у среду, 18. јану-
ара, у крцатој свечаној сали Ме-
сне заједнице, докторанд пче-

ларства Слободан Долашевић
говорио о значају квалитета ма-
тица и трутова и о томе како их
правилно оценити и унапреди-
ти производњу.

Овај млади стручњак из
Жаркова познат је и као добар
познавалац прилика у вези с

пчеларањем на Новом Зелан-
ду, у последње време веома
интересантном нашим меда-
рима, с обзиром на то да је та-
мо провео једну сезону бавећи
се репродукцијом матица.

– Основна разлика је у томе
што је тамо све подређено би-

знису и игри великих бројева,
па готово да нема произвођача
испод хиљаду кошница. Када
је реч о ангажовању наших
људи, од њих је тражено да,
пре свега, буду добри органи-
затори посла. У то, рецимо, не
спада врцање меда, за шта по-
стоје специјализоване фабри-
ке. Држава на разне начине
системски штити пчеларе, као
на пример од недопустивог
фалсификата воска у сатним
основама. Што се тиче меда,
најзаступљенији је онај од бе-
ле детелине, а најскупљи – од
мануке, чија цена може дости-
ћи и неколико стотина долара
по килограму – навео је Дола-
шевић.

Ба нат ски Бре сто вац: Ме сна
за јед ни ца је с Дру штве ним
во до при вред ним пред у зе ћем
„Та миш –Ду нав” до го во ри ла
ско ра шњи на ста вак ра до ва
на глав ном ко лек тор ском
ка на лу, по чев од Ули це Мо -
ше Пи ја де, пре ко Млин ске и
Жар ка Зре ња ни на, до Ули це
Ву ка Ка ра џи ћа.

Ба нат ско Но во Се ло: Ком ши је
и при ја те љи по ро ди це Крај -
њан, као и чла но ви ор ке стра
До ма кул ту ре, мо ле пле ме ни -
те Но во се ља не и све дру ге ху -
ма не осо бе да у не де љу, 29. ја -
ну а ра, у 18 са ти, до ђу у ма лу
са лу До ма кул ту ре ра ди до го -
во ра о на чи ни ма да се по мог -
не по ме ну тим љу ди ма. У тој
уста но ви ће у уто рак, 31. ја ну -
а ра, у 17 са ти, по че ти се ри јал
пре да ва ња за по љо при вред -
ни ке. ЈП Ди рек ци ја за из град -
њу и уре ђе ње Пан че ва је на
јав ном над ме та њу, по це ни од
708.000 ди на ра, про да ла јед ну
но во се љан ску пар це лу по вр -
ши не шест ари.

До ло во: Дом кул ту ре би ће у
пе так, 27. ја ну а ра, од 16.30,
до ма ћин пр ве све то сав ске
ака де ми је у том ме сту, ко ју
ор га ни зу ју Ве ли ка и Ма ла
цр ква, у са рад њи са основ -
ном шко лом. Ла зар Пеј чић
уче ство ва ће иду ћег ви кен да
на Сај му пи рот ске пе гла не
ко ба си це. Би ља на Пеј чић
осво ји ла је тре ће ме сто на
не дав но одр жа ној де ли блат -
ској „Пих ти ја ди”.

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”
из ве де на је у не де љу, 22. ја ну -
а ра, у До му кул ту ре. Та уста -
но ва обе ле жи ће у пе так, 27. ја -
ну а ра, сла ву Све ти Са ва. Пред -
став ни ци ДВП-а „Та миш –Ду -
нав” тра жи ли су од Ме сне за -
јед ни це ли сту при о ри тет них
ра до ва ко је би из во ди ли то ком
пред сто је ће се зо не.

Ива но во: У До му кул ту ре тра -
ју ра до ви на по ста вља њу изо -
ла ци је на тре ћи ни укуп не по -
вр ши не пла фо на у ма лој са ли.

Ја бу ка: Скуп шти на Ме сне
за јед ни це је јед но гла сно, с
три на ест гла со ва за, до не ла
од лу ку о усва ја њу ово го ди -
шњег фи нан сиј ског пла на.
На кон ду жег вре ме на са -
стан ку је при су ство ва ла и
ди рек тор ка ЈКП-а „Вод-
ком”, а од не дав но на тој
функ ци ји је Ива на Ива нов -
ски. Због ве ли ког мра за и
да ље се од ла жу ра до ви на
ре кон струк ци ји пе шач ке
ста зе по ред шко ле, за шта је
но вац обез бе ди ла ком па ни ја
НИС. Про јек ци ја фил ма под
на зи вом „Santa Maria della
Salute” одр жа на је у по не де -
љак, 23. ја ну а ра, у ве ли кој
са ли До ма кул ту ре.

Ка ча ре во: Удру же ње же на
„Ет но-ку так”, у са рад њи с
Ко ми си јом за здрав стве на и
со ци јал на пи та ња ме сне
скуп шти не и основ ном шко -
лом, обез бе ди ла је ин ва лид -
ска ко ли ца за сед мо го ди -
шњег Алек су Дра ку ли ћа, ко -
ја ће му би ти пре да та у су бо -
ту, 28. ја ну а ра, у 12 са ти, у
све ча ној са ли. Истог да на од
17 са ти би ће из ве де на 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”.

Омо љи ца: Све то сав ска ака -
де ми ја одр жа на је у ор га ни -
за ци ји шко ле у че твр так, 26.
ја ну а ра, у До му кул ту ре.
Зим ска шко ла за по љо при -
вред ни ке по че ће у су бо ту,
28. ја ну а ра, у 18 са ти, а на -
ред но пре да ва ње би ће одр -
жа но у исто вре ме у по не де -
љак, 30. ја ну а ра.

Стар че во: Скуп шти на Ме сне
за јед ни це при ре ди ће са ста -
нак на те му про јек то ва ња бу -
ду ће спорт ске ха ле. Дру штво
пче ла ра ће у не де љу, 29. ја -
ну а ра, од 11 са ти, у све ча ној
са ли Ме сне за јед ни це при ре -
ди ти пре да ва ње на ко јем ће
Жар ко Сте па но вић го во ри ти
о апи те ра пи ји – на уч ној ди -
сци пли ни ко ја се ба ви при -
ме ном пче ли њих про из во да
у очу ва њу чо ве ко вог здра вља
и ње го вом ле че њу.

Петак, 27. јануар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПРЕДАВАЊЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ У СТАРЧЕВУ

О матицама, трутовима и Новом Зеланду

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Омо љич ка ка на ли за ци ја
јед на од рет ких ве ћих
ин ве сти ци ја

Све очи упр те 
у ре ба лан се

Ве ћи на од бор ни ка Скуп шти не
гра да Пан че ва кра јем про те -
кле го ди не до не ла је од лу ку о
то ме ка ко ће би ти рас по ре ђен
но вац гра ђа на ко ји су их за то
„овла сти ли” на по след њим из -
бо ри ма.

Сво јим гла со ви ма у то ме су
бит но ути ца ли и ста нов ни ци
де вет се ла, па је увек за ни -
мљи во ви де ти ко ли ки ће део
бу џет ског ко ла ча би ти усме -
рен ка ру рал ни јим сре ди на ма.

Не кад је тај но вац до њих сти -
зао пре ко ме сних за јед ни ца, ко -
је су са ме од ре ђи ва ле у шта ће
ин ве сти ра ти. То вре ме је, на жа -
лост, про ху ја ло, па са да пред -
став ни ци ме сних скуп шти на
мо гу са мо да су ге ри шу, али ко -
на чан суд до но се град ски оци.

А ре кло би се да они ове го -
ди не ни су би ли на кло ње ни се -
ли ма, јер су им до де ли ли мр -
ша ве из но се. Оно што бо де
очи, тач ни је уши, је сте да је, за
раз ли ку од не ких прет ход них
го ди на, све ћут ке при хва ће но.

По кра ји на до не кле спа са ва
ствар
Увек се по ста вља пи та ње шта
ће и ко ли ко би ти ин ве сти ра но
у се о ску ин фра струк ту ру, а
ула га ње у њу се у ве ли кој ве ћи -
ни се ла и да ље се сма тра на су -
шном по тре бом. Не ра чу на ју ћи
не ке за о ста ле про шло го ди шње
по сло ве и на ста вак омо љич ке
ка на ли за ци је, за сад го то во ни -
шта озбиљ но ни је ис пла ни ра -
но. За сад, јер се љу ди ко ји во де
се ла на да ју да би на кон не ких
на ред них ре ба лан са бу џе та си -
ту а ци ја мо ра ла да бу де про ме -
ње на у њи хо ву ко рист.

Као што је ре че но, у Омо љи ци
ће би ти на ста вље на из град ња
ка на ли за ци је, пре све га за то

ви ше од шест и се дам сто, па
До лов ци са око шест, а на ра чун
Ива нов ча на сли ће се пре ко пет
и по ми ли о на. За раз ли ку од
пре ђа шњих вре ме на, ка да је
нај ма ње пан че вач ко се ло има -
ло и нај ма њи бу џет, са да се то
бит но про ме ни ло. Не по зна ти су
раз ло зи, али бу ду ћи да је ди но
Ива но во не ма ко му нал но пред -
у зе ће, у тај из нос ула зе и за ра де
за по сле них на одр жа ва њу јав -
них по вр ши на и гро бља.

Омољ ча ни ће по ла га ти пра -
во на че ти ри ми ли о на и че ти -
ри сто хи ља да; Гло гоњ ци ће
има ти три ми ли о на и две ста
пе де сет хи ља да, Бре стов ча ни
– два и по ми ли о на, а на са -
мом за че љу по но во је Но во Се -
ло, с је два не што пре ко два. И
опет је не ја сно по ком то кри -
те ри ју му, ако се зна да је то
ме сто тре ће по ве ли чи ни.

Пут се ла ове го ди не но вац
из град ске ка се (углав ном за
пла те и основ не тро шко ве)
ићи ће и шко ла ма, ам бу лан та -
ма, до мо ви ма кул ту ре, ко му -
нал ним пред у зе ћи ма...

Да ли су за по сле ни у на ве -
де ним уста но ва ма за до вољ ни
сал дом, пот пу но је де пла си ра -
но пи та ње...

Стар чев ци ма и Омољ ча ни -
ма пред сто ји и из ра да про -
јект не до ку мен та ци је за из -
град њу спорт ских ха ла и би -
ци кли стич ке ста зе ко ја би по -
ве за ла та два ме ста.

Би ће ула га ња у ам бу лан те у
Бре стов цу и Гло го њу, где се
оче ку је још не ко ли ко ин ве сти -
ци ја – на ста вак ре кон струк ци -
је во до вод не мре же, за тим ко -
нач ни за вр ше так објек та До ма
кул ту ре, као и из ме на про гра -
ма ко ма са ци је, за шта је пред -
ви ђе но не што ви ше од по ла
ми ли о на.

Ја бу ка че ти ри пу та „ја ча” 
од Но вог Се ла
Ме сне за јед ни це ће на сво је
те ку ће ра чу не ди рект но до би -
ја ти са мо сред ства у ви ду те ку -
ћих тран сфе ра, ко ји се од се ла
до се ла кре ћу из ме ђу два и
осам и по ми ли о на ди на ра.
Баш то ли ко ће то ком го ди не
при па сти Ја бу ча ни ма, нај ви -
ше због „пре те клих” ми ли он и
осам сто пе де сет хи ља да ди на -
ра од до на ци је НИС-а за уре -
ђе ње јед не ули це.

Дру ги су Стар чев ци, ко ји за
функ ци о ни са ње Ме сне за јед ни -
це има ју око се дам и по ми ли о -
на; сле де Ка ча рев ци с не што

ПЛЕ МЕ НИ ТИ НО ВО СЕ ЉА НИ СПРЕ МА ЈУ АК ЦИ ЈУ

За по моћ по ро ди ци Крај њан
И Но во се ља ни се, по пут ста -
нов ни ка не ких дру гих ме ста,
спре ма ју да ор га ни зу ју ху ма -
ни тар ну ак ци ју ка ко би по мо -
гли су гра ђа ни ма ко ји ма је то
пре ко по треб но. Овог пу та па -
жња је усме ре на на тро чла ну
по ро ди цу Крај њан у Ули ци 7.
ју ла број 12.

У тој оро ну лој ку ћи, без
при хо да, по др шке род би не и
би ло ка кве дру ге ре дов не по -
мо ћи, жи ви бо ле сна мај ка са
два ма ло лет на си на. Отац Ми -

рон Крај њан пре ми нуо је пре
ви ше го ди на и де ца га се је два
се ћа ју, а при том је нај ста ри ји
син мо рао да на пу сти ог њи -
ште, јер је све че тво ро жи ве ло
у јед ној со би, с об зи ром на то
да се оста так згра де сру шио.

Од пре о ста ле дво ји це, мла -
ђи је уче ник ви ших раз ре да
но во се љан ске основ не шко ле,
а ста ри ји, Јо нел, по ха ђа сред -
њу ма шин ску шко лу у Пан че -
ву. Као скро ман, тих, озби љан
и вре дан, већ одав но је по стао

гла ва по ро ди це. По ред то га
што је из у зе тан ђак, ак ти ван је
и у Ве ли ком на род ном ор ке -
стру До ма кул ту ре, у ко јем,
иа ко са мо ук, од лич но сви ра
тру бу. То му је омо гу ћи ло да
за ра ди по не ки на су шни ди нар
на сту па ју ћи с ло кал ним ду -
вач ким ор ке стром.

Због све га то га ком ши је и
при ја те љи Крај ња но вих, као и
чла но ви ор ке стра До ма кул ту -
ре, мо ле пле ме ни те Но во се -
ља не и све дру ге ху ма не осо бе

да у не де љу, 29. ја ну а ра, у 18
са ти, до ђу у ма лу са лу До ма
кул ту ре ра ди до го во ра о на чи -
ну по мо ћи овој по ро ди ци, ко ју
је оп хр ва ла те шка не ма шти на.

Иа ко би у да на шња су ро ва
вре ме на мно ги окре ну ли
гла ву на дру гу стра ну, ор га -
ни за то ри ве ру ју да има до -
вољ но љу ди спрем них да
отво ре ср це.

Све по дроб ни је ин фор ма ци -
је о то ме мо гу се до би ти на број
те ле фо на 060/56-55-590.

СЕЛО

што је за тај ка пи тал ни по сао,
пу тем кон кур са, По кра ји на
пред ви де ла два де сет ми ли о на
ди на ра. Због то га је Град мо -
рао да, у ви ду уче шћа, одо бри
упо ла ма њу су му.

Ка да је реч о фи нан си ра њу
вој во ђан ске вла сти, тре ба на ве -
сти и то да је Стар чев ци ма од ра -
ни је на рас по ла га њу оста ло, та -
ко ђе, два де сет ми ли о на за тре ћу
фа зу уре ђе ња Тр га нео ли та, тач -
ни је за нат кри ва ње пи ја це.

У још не ким се ли ма би ће
на ста вље ни за по че ти ра до ви,
за ко је је но вац обез бе ђен ла -
ни. По том осно ву уре ђи ва ће и
(нат кри ва ће) пи ја це и Ја бу ча -
ни и Гло гоњ ци, ко ји ће за јед но
с Но во се ља ни ма и Ива нов ча -
ни ма по де ли ти два де се так
ми ли о на за из град њу ка пе ла.

По око де вет ми ли о на са чу -
ва но је за из ра ду тех нич ке до -
ку мен та ци је и ра до ве на по ња -
вич ком мо сту на пу ту од Бре -
стов ца ка „Ја бу ко вом цве ту”,
као и за ћу при ју на На де лу ко -
ја спа ја Омо љи цу и Ива но во.

По зна то је и да ће Но во се -
ља ни до би ти пет ми ли о на за
по ста вља ње еко-че сме, а Ка -
ча рев ци ми ли он за ау то бу ско
ста ја ли ште.

Ма ли ша ни из До ло ва, али и
они ма ло ста ри ји, ужи ва ју
ових зим ских сне жних да на
сан ка ју ћи се на сво јим бр да -
шци ма.

До ло во је по зна то по мно -
гим спе ци фич но сти ма, а ме -
ђу њи ма су и бре го ви и до ли -
не ко ји до ми ни ра ју са мим
се лом и ње го вом око ли ном.
Иа ко у рав ни ци, ово ме сто
оби лу је за та ла са ним, ати -
пич ним кра јо ли ци ма, ко ји
су за ни мљи ви у сва ко до ба
го ди не, а на ро чи то у зим -
ским да ни ма. Још кад бре го -
ве по кри је снег, они по ста ју
пра ва ма ла иди ла.

Се ло је го то во са свих
стра на опа са но бре жуљ ци ма
по год ним за сан ка ње, али је -
дан је по себ но по пу ла ран.
Ка да пад не до бар снег, Дзи -
ка лов брег по ста је ме сто оку -
пља ња кли на ца и клин це за,
али и њи хо ве ста ри је бра ће и
се ста ра, па чак и ро ди те ља, и
то из го то во свих кра је ва се -
ла. Стр ми пра шња ви пут од
сто ти нак ме та ра ко ји спа ја
два де ла се ла то ком су вих
да на љу ди обич но из бе га ва ју
упра во због оштрог на ги ба, а
ка да пад не снег, он до би ја
сво ју пра ву на ме ну.

Н. Р.

САН КА ЊЕ У ДО ЛО ВАЧ КОЈ РАВ НИ ЦИ

Кад снег по кри је брег

СЕ ЛА ЗА САД НЕ СЛАВ НО ПРО ШЛА У ОВО ГО ДИ ШЊЕМ БУ ЏЕ ТУ?

ДА НИ ЈЕ ЗА ПО ЧЕ ТИХ ПО СЛО ВА, 
БИ ЛО БИ „МР ТВО МО РЕ”



Му зи ка
Пе так, 27. ја ну ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт ме тал/панк бен да „Мор тал ком бат” из Бе о гра да.
Гост кон цер та би ће бенд „Јор го ва ни”.
Су бо та, 28. ја ну ар, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
кон церт пле сног клу ба „Ба ле ри на”.
Су бо та, 28. ја ну ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: кон церт бен да „Бас и сте га”. Као спе ци јал ни го сти на -
сту пи ће бенд „Transeen” и Са на Га рић.
Су бо та, 28. ја ну ар, 21 сат, ка фе „Ку пе”: ху ма ни тар ни кон -
церт „Свим ср цем за Вла ди ми ра”. На сту пи ће бен до ви „Бе о -
град ски син ди кат”, „Пе ри од” и „Second Hand”.
По не де љак, 30. ја ну ар, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван
Бан дур”: „Зим ски кон церт” уче ни ка кла ви ра спец. проф. Ма -
ри је Ли ге ти Ба линт. На ре пер то а ру ће би ти де ла Ј. С. Ба ха, В.
А. Мо цар та, Р. Шу ма на, Ф. Шо пе на и дру гих ком по зи то ра.

Књи жев ност
Уто рак, 31. ја ну ар, 18 са ти, про сто ри је Књи жев ног клу ба
„Про та Ва са Жив ко вић” (Ди ми три ја Ту цо ви ћа 74): по ет ско
ве че чла но ва клу ба.
Че твр так, 2. фе бру ар, 17.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те -
ке: пред ста вља ње књи ге „Трип тих за ге ни ја” Вла ди ми ра
Ме де ни це. О књи зи ће го во ри ти ре жи сер, књи жев ник и ко -
лум ни ста Дра го слав Бо кан и ау тор.

Те мат ски про грам
Пе так, 27. ја ну ар, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: Све -
то сав ска ака де ми ја.

Из ло жбе
Че твр так, 2. фе бру ар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти: отва ра ње из ло жбе ли ков ног са ло на „30 x 30” Кул тур ног
цен тра Зре ња ни на. По став ку чи ни из бор ра до ва ау то ра из
Ср би је, БиХ, Цр не Го ре, Сло ве ни је, Тур ске, Сло вач ке, Ар ген -
ти не и Ита ли је при сти глих на ли ков ни кон курс „30 х 30” за
2016. го ди ну.

КУЛТУРА
Петак, 27. јануар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс

Дирљива прича о љубави и
искупљењу и о храбрости
двеју жена које се заклињу
да ће заборавити прошлост
и без страха следити своје
срце.

Када Никол открије да
јој је муж био неверан, ру-
ше се све њене илузије о
савршеном животу. Док је
окупирана бригом за свог
синчића Овена и обавеза-
ма око новог посла, Никол
упознаје помало неуглађе-
ног и необично искреног
Рока. Баш када њихова ве-
за почне да се развија, њен
бивши ставља све на коцку
како би је поново освојио.

Лин је деценијама игно-
рисала преваре свог мужа,
али сада је решила да стави
тачку на свој брак, подстак-
нута Николином снагом.
Док волонтира у школи, упо-
знаје Николаја, шармантног,

талентованог пекара из
Украјине. Иако жели да из-
бегне компликације које са
собом носи свака романтич-
на веза, Лин је ипак тешко да
одоли Николајевом отворе-
ном удварању – све док нео-
чекивани догађај не стави
њену одлучност на пробу.

„Збогом, прошлости” 
Деби Макомбер

Два читаоца који до среде, 1. фебруара, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на пита-
ње: „Шта то може партнера навести да деценијама трпи
преваре?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Збогом, прошлости” Деби Макомбер. Најзанимљивије
одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а
награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Деца уметници са својим менторима

Пан че вач ки пи сац и но ви -
нар Ва лен тин Мик је дан је
од ово го ди шњих до бит ни ка
по ве ље „Еми не ску” за „све -
о бу хват ни рад на по љу
књи жев ног ства ра ла штва,
као и због до при но са у
обла сти но ви нар ства”, ка ко
се на во ди у са оп ште њу. На -
гра да се до де љу је у окви ру
тра ди ци о нал не ма ни фе -
ста ци је „Dragul meu Emin”,
ове го ди не одр жа не де вет -
на е сти пут и по све ће не ру -
мун ском пе сни ку Ми ха ју
Еми не скуу, а чи ји је ор га -
ни за тор Кул тур но књи жев -
но дру штво „Tibiscus”.

Ова на гра да при па ла је
још пе то ри ци пи са ца, но ви -
на ра и сли ка ра из Ср би је и
Ру му ни је, а до де ла је упри -
ли че на у су бо ту, 21. ја ну а ра,
у Уз ди ну.

ЗА СВЕ О БУ ХВА ТАН РАД 

Повеља „Еминеску”
Валентину Мику

У га ле ри ји До ма ва зду хо -
плов ства „Икар” у Зе му ну у
уто рак, 17. ја ну а ра, отво ре на
је из ло жба сли ка Је ле не Бад -
ње вац Ри стић. По став ку чи не
пеј за жи и па но ра ме на ко ји -
ма су по зна ти мо ти ви Пан че ва
(из На род не ба ште, с та ми шког
ке ја...) и Бе о гра да (Са бор на цр -
ква, Храм Све тог Са ве, Ка ле -

мег дан...). Је ле на Бад ње вац
Ри стић је до са да има ла 29
са мо стал них и ви ше од две -
ста груп них из ло жби у зе мљи
и ино стран ству, уче ство ва ла
је у мно гим ко ло ни ја ма и до -
бит ни ца је број них при зна ња.
Члан је СУ ЛУ ВА и Удру же ња
ли ков них умет ни ка „Све ти о -
ник”.

СЛИ КЕ ЈЕ ЛЕ НЕ БАД ЊЕ ВАЦ РИ СТИЋ У ЗЕ МУ НУ

Мо ти ви Бе о гра да 
и Пан че ва

Први солистички концерт вио-
линисткиње Иване Иванић, уче-
нице завршне године средње му-
зичке школе „Јован Бандур”, у
класи професорке Санеле Благо-
јевић, одржан је у уторак, 24. ја-
нуара, у сали те образовне уста-
нове. Њен наступ је на клавиру
пратила професорка Невена Ра-
чић. Сала је била тесна за бројне
поштоваоце класичне музике,
али и младе виолинисткиње.

Извела је композиције Мо-
царта, Баха, Хачатурјана, Дон-
та, Паганинија и Де Фаље, које
припрема и за пријемни ис-
пит на академији у Братислави.
Са пет година је кренула у му-
зичко забавиште, а са седам је
почела да свира виолину.

– Својим талентом и преда-
ним радом стекла је висок ниво

образовања, а уједно и све ре-
чи похвале нас колега који

смо с њом радили и учество-
вали у њеном образовању и
напредовању. Изузетно је
свестрана и даровита особа.
Желим јој пуно успеха у да-
љем усавршавању и много
лепих концерата у будућно-
сти – искрена је професорка
Благојевић.

Ивана Иванић је учествова-
ла на бројним републичким и
на неколико иностраних так-
мичења из виолине, али и из
солфеђа, теорије музике, ка-
мерне музике... Вођа је орке-
стра СКПД-а „Ђетван”, с ко-
јим је такође постигла изван-
редне успехе, а певала је и у
хору ПСЦПД-а. Радо свира на
хуманитарним концертима.

ЛИКОВНИ ТРГ – ПУТУЈУЋИ АТЕЉЕ

РАДОВАЊЕ ЖИВОТУ И ЛЕПОТИ
Изложено више 
од четрдесет радова 
у Дечјем културном
центру

Уметници стварали 
и преносили своја 
искуства најмлађима

Манифестација „Ликовни трг
– путујући атеље 2016”, којој
су претходиле радионице одр-
жаване током прошле године,
крунисана је изложбом, која је
отворена у петак, 20. јануара, у
Дечјем културном центру.

Више од четрдесет радова
деце узраста од две до седам
година инспирисано је четрде-
сет шестим Салоном уметно-
сти и темом шестог међуна-
родног Бијенала уметничког
дечјег израза (БУДИ) – „У врту
различитости”. С малишанима
је радило петнаестак панчевач-
ких сликара и ликовних педа-
гога. Уметници, чија су дела
такође изложена, с њима су
разговарали, цртали, сликали,
преносили им своја искуства...

– Деца у себи имају ту клицу
уметности, лепоте, радовања
животу и свету око нас, а ми им
помажемо да каналишу своје
искуство и да на лакши и једно-
ставнији начин долазе до зани-
мљивих решења која им пружа
уметност која има толику ши-
рину да плени свако људско би-
ће. Организовали смо им посе-
ту четрдесет шестом Салону
уметности како би видели слике

и не би ли се, можда, оплеме-
нили на тај начин. Ми, аутори
тих радова, разговарали смо с
њима о сликама, они су поста-
вљали питања и заједно смо ту-
мачили и анализирали наше
радове. На основу тога су бира-
ли шта им се допало и транспо-
новали кроз свој ликовни језик
та дела, своје доживљено иску-
ство пренели су на папир. Ча-
робни су нам и занимљиви њи-
хови цртежи инспирисани на-
шим радовима. Деца су спонта-
на, „чиста”, једноставна, искре-
на и неоптерећена илузијама и

очекивањима – објашњава сли-
кар Емил Сфера.

Он је истакао да је важно и
да деца упознају праве умет-
нике, сликаре, ликовне педа-
гоге који живе у њиховом гра-
ду и да с њима комуницирају.

Пројекат „Ликовни трг” запо-
чет је 2009. године. Претходних
година теме сликарских радио-
ница биле су: шах, животиње,
биљни и животињски свет... Де-
ца су стварала на разним лока-
цијама у граду – на трговима,
улицама, на отвореном, у галери-
јама, Народној башти – заједно

са уметницима који су чланови
Удружења ликовних уметника
„Светионик”, које је и организа-
тор манифестације.

– „Ликовни трг” је зами-
шљен као манифестација на
отвореном, где уметници црта-
ју, сликају и симултано раде с
децом, демонстрирају своје уме-
ће и тако едукују децу о ликов-
ном, сликарском процесу, о на-
чину сликања и цртања – рекла
је Јелена Лалић, председница
удружења „Светионик”.

Пројекат је суфинансирао
Град Панчево.

КОНЦЕРТ ВИОЛИНИСТКИЊЕ ИВАНЕ ИВАНИЋ

Успешан први солистички наступ

Ком по зи ци је Гри га, Ел га ра и
Бри те на, ко је се сма тра ју би -
се ри ма кла сич не му зи ке за гу -
дач ки ор ке стар, из до ба ро -
ман ти зма, из вео је ка мер ни
ор ке стар „Ка ме ра та” на кон -
цер ту одр жа ном у уто рак, 24.
ја ну а ра, на ма лој сце ни Кул -
тур ног цен тра. Иа ко пан че -
вач ка пу бли ка че сто има при -
ли ку да га слу ша, са ла у ко јој
на сту па увек је пу на. А да се
пу бли ци до па да ре пер то ар и

на чин на ко ји овај ор ке стар
сви ра кла сич ну му зи ку, го во -
ре и ду ги апла у зи на кра ју
кон це ра та. Овог пу та је на бис
из вео Гер шви но ву ком по зи ци -
ју „Sumertime”.

Ка мер ни ор ке стар „Ка ме ра -
та” осно вао је Сре тен Јо вић
2010. го ди не. До са да је имао
ви ше од че тр де сет кон це ра та,
нај ви ше у на шем гра ду, а сви -
рао је и у Ко лар че вој за ду жби -
ни и Но во сад ској си на го ги.

„КА МЕ РА ТА” У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ

Би се ри кла сич не му зи ке 
за гу дач ки ор ке стар



Из ло жба скулп ту ра Гор ског
Ка ба да је отво ре на је у пе так,
20. ја ну а ра, у ка феу „Га ле ри ја”.
Из ло жен је део ра до ва из де се -
то го ди шњег ци клу са „Емо ци је
кроз вре ме”, не ких ко ји су ин -
спи ри са ни де чач ким и мла да -
лач ким да ни ма – пр слук са два
ли ца ко ји је био по пу ла ран у
де ве де се тим (озна ча ва не ма -
шти ну); ле го коц ка ко ја га под -
се ћа на игру из де тињ ства; ме -
так ко ји не уби ја, већ из ње га
из ле ћу „ша ре ни кли ке ри” и
„зве зда на пра ши на”...

Ка ба да ја пла ни ра да ове го -
ди не, у ју ну, ор га ни зу је де се -

то днев ну ко ло ни ју за ва ја ре у
Гло го њу, где и жи ви. Ка же да
је гли ну од ко је се пра ви цреп и
ци гла на ба вио при ли ком уче -
шћа на ин тер на ци о нал ном
сим по зи ју му скулп ту ре ве ли ког

фор ма та „Те ра” из Ки кин де.
План му је да уче сни ци бу ду
умет ни ци из зе ма ља бив ше Ју -
го сла ви је и да oбнови чу ве ну
„Пан че вач ку из ло жбу ју го сло -
вен ске скулп ту ре” (ПИЈС).

Ње го ви при ја те љи ва ја ри би
ра ди ли тех ни ком ста рог на чи -
на мо де ло ва ња упо треб них
пред ме та, она ко ка ко „пле ту”
и „зи да ју” у Зла ку си по ред
Ужи ца, али и она ко ка ко ра де
у цен тру за ли ков ну и при ме -
ње ну умет ност „Те ра”. По за -
вр шет ку ко ло ни је ра до ви на -
ста ли у њој, али и дру га де ла
уче сни ка, тре ба да бу ду из ло -
же ни на ви ше ме ста у гра ду.

Гор ски Ка ба да ја је ди пло ми -
рао на „Accademia di Belle Arti”
у Ве не ци ји, у кла си про фе со ра
Ан дреа Гра си ја, а ма ги стри рао
у кла си про фе со ра Ђу зе па ла
Бру на. До бит ник је пр ве на гра -
де на кон кур су за скулп ту ру у
мер ме ру, ко ја је по ста вље на на
јед ном кру жном то ку у Ве не -
ци ји. Имао је не ко ли ко са мо -
стал них из ло жби.

Љу бав не пе сме, 
пу не емо ци ја 
и не си гур но сти

Но ви спот за ме сец
да на

Де би-ал бум пан че вач ког бен -
да „Буч Ке си ди” – „По се сив но-
-оспул сив ни хо спул”, у из да њу
„Ламп шејд ме ди ја”, пред ста -
вљен је у пе так, 20. ја ну а ра, у
дво ра ни „Апо ло” До ма омла -
ди не. На кон цер ту су се као го -
сти пред ста ви ли при ја тељ ски
бен до ви из Бе о гра да – „Ви зељ”
и ППТ, као и „Мла ди Џек” из
Пан че ва, ко ји је та ко ђе не дав -
но об ја вио свој пр ви ал бум.

Ро кен рол трио ко ји чи не
Лу ка Ра цић (ги та ра и во кал),
Зо ран За ру би ца (бу бањ и во -
кал) и Ален Душ (бас-ги та ра и
во кал) по чео је да сви ра 2014.
го ди не. Од са мог по чет ка они
ства ра ју ау тор ску му зи ку, ко ју
и пу бли ка и кри ти ча ри до бро
при хва та ју.

– Зна мо се ја ко ду го, нај бо -
љи смо дру га ри. Лу ка Ра цић је
до шао на иде ју јер је имао го -
ми лу тек сто ва, а ја сам по мо -
гао сво јим пе вљи вим ре фре -
ни ма и та ко смо фор ми ра ли
бенд. Пр во смо „из ба ци ли” де мо-
-ал бум пре две го ди не, а по мо -
гли су нам дру га ри из „Љу би -
чи ца”, од но сно њи хов про ду -
цент – об ја шња ва За ру би ца.

За ни ма ло нас је шта пред -
ста вља на зив ал бу ма. Зо ран
За ру би ца је об ја снио да је у
пи та њу игра ре чи и дис лек ти -
чан ис пад.

КУЛТУРА
Петак, 27. јануар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ
КОН ЦЕРТ БЕН ДА „БУЧ КЕ СИ ДИ”

ПРЕД СТА ВИ ЛИ ПР ВИ АЛ БУМ

– Лу ки ни тек сто ви су љу бав -
ни, из пр вог ли ца, не си гур ни,
опи су ју ста ња ко ја се де ша ва ју
у ње го вој гла ви, и то не мо же
дру га чи је да се об ја сни не го као
не ка кво тра га ње за емо ци ја ма
ко јих је же љан, па ис па да да је
по се си ван – об ја шња ва он.

„Буч Ке си ди” пу бли ка пре по -
зна је по до брим спо то ви ма, чи -
ја је пре ми је ра увек би ла на
МТВ-у. Ка жу да по ја вљи ва ње на
те ле ви зи ји не га ран ту је успех,
али да је то ипак ле па и бит на
ствар. Пу бли ка мо же да оче ку је
но ви спот већ за ме сец да на.

– Ве о ма је те шко до ћи до
пу бли ке, јер ако са мо из ба циш

на ја ви ли овај ал бум, иде ју је
имао ба си ста Ален Душ, ко ји
га је и ре жи рао, а по мо гло нам
је мно го на ших дру га ра – при -
ча За ру би ца.

Бенд је до са да сви рао на
мно гим пре сти жним фе сти ва -
ли ма, као што су „Ег зит” у Но -
вом Са ду и „Ар се нал фест”,
„Berlin Music Fest Munchen” у
Кра гу јев цу, а са ра ђи вао је с
гру па ма „Јар бо ли”, „Штут гарт
он-лајн”, „Ар тан Ли ли”... За на -
ред ни пе ри од ње го ви чла но ви
пла ни ра ју ви ше свир ки у Пан -
че ву и Бе о гра ду, же ле да оби ђу
це лу Ср би ју, а да се по том упу -
те и у зе мље бив ше Ју го сла ви је.

ал бум, не мо жеш ни шта да по -
стиг неш. На чин на ко ји ми
при вла чи мо фа но ве су спо то ви.
Тру ди мо се да сва ки спот из гле -
да ка рак те ри стич но и атрак тив -
но ка ко би га „згра би ло” и пе -
сму по слу ша ло што ви ше љу -
ди. Спот мо ра да из гле да ја ко
до бро. Пр ви нам је био за пе -
сму „Ја имам план”, ко ји је
цео ра ђен из јед ног ка дра.
Дру ги, за пе сму „По ла пет”,
ра ди ла нам је Ста ша Бу ку ми -
ро вић, а глу ми ли су Ја сми на
Ве чан ски и Алек сан дар Срећ -
ко вић Ку бу ра – то је нај о збиљ -
ни ји спот ко ји смо до са да
сни ми ли. За тре ћи, ко јим смо

„Сем пер идем” је књи га о
де тињ ству, ко ја се мо же чи -
та ти као по ро дич ни ро ман,
али и као ме мо ар ски спис,
ко јим се по зна ти дра ма тург
и сце на ри ста Ђор ђе Ле бо -
вић, пост хум но, пред ста вио
као ве ли ки мај стор мо дер -
не ре а ли стич ке про зе.

Прем да за жи во та по знат
пре вас ход но као дра ма тург
и сце на ри ста, Ле бо вић је
пи сао и но ве ле и об ја вљи -
вао их у ча со пи си ма ше зде -
се тих и се дам де се тих го ди -
на XX ве ка. Oпус маг нум
Ђор ђа Ле бо ви ћа, по оце ни
кри ти ке, пред ста вља упра -
во ово ње го во те ста мен тар -
но де ло, ро ман-хро ни ка о
де тињ ству у Кра ље ви ни Ју -
го сла ви ји уо чи Дру гог свет -
ског ра та, ко ји је и због осо -
бе ног пи шче вог сти ла и
ори ги нал ног по ступ ка, као
и због те ме и ње не књи жев -
не тран спо зи ци је, пре по -
знат као ка нон ско де ло са -
вре ме не срп ске књи жев но -
сти. Ис при чан из пер спек -
ти ве де ча ка ко ји по сма тра

при бли жа ва ње „Ве ли ког Су -
но вра та” – ши ре ње на ци зма
у сво јој око ли ни ко ли ко и у
Евро пи – пи сац је у ви ду
имао па ра ле лу из ме ђу он -
да шњег лу ди ла и ра та ко ји
је у Ју го сла ви ји бук нуо де -
ве де се тих го ди на про шлог
ве ка. У ра ту је из гу био че тр -
де сет чла но ва сво је по ро ди -
це, а сам је, као че тр на е сто -
го ди шњак, про шао па као
Ау шви ца. 

„Сем пер идем” 
Ђор ђа Ле бо ви ћа

Два чи та о ца ко ји до сре де, 1. фе бру 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: „Због че га је ва жно пам ти ти зло чи не из Дру гог
свет ског ра та?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком
књи ге „Сем пер идем” Ђор ђа Ле бо ви ћа. 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.

За љу би те ље 
твр ђег зву ка

МОЈ избор МОЈ

Се ле на Си мић, 

буб њар ка и ко му ни ко лог

АК ТИВ НОСТ: Сви ми у жи -
во ту на и ла зи мо на раз ли чи те
пре пре ке и из ло же ни смо
сва ко днев ном стре су. Не ки
љу ди се про тив то га бо ре
спор том, не ки дру гим хо би -
ји ма, а ја сам се од лу чи ла за
сви ра ње буб ње ва. Већ де сет
го ди на сви рам тај ин стру -
мент у раз ли чи тим ме тал,
рок и панк бен до ви ма. Не ки
од њих, с ко ји ма тре нут но на -
сту пам, је су жен ски – „Не ме -
зис” и „Ви бра тор у ри кверц”,
као и пан че вач ки панк-ро ка -
би ли бенд „Го ут мер” („Goat-
mare and the Hellspades”). Ни
са ма ни сам све сна ка да се и
за што тач но по ја ви ла та иде -
ја о сви ра њу буб ње ва. Прет -
по ста вљам да ме је увек при -
вла чи ла енер гич ност тог ин -
стру мен та, као и чи ње ни ца
да си то ком му зи ци ра ња ак -
ти ван и пси хич ки и фи зич ки.
За са вла да ва ње осно ва сви ра -
ња буб ње ва ни је по треб но
пре ви ше вре ме на, за то бих
сва кој де вој ци и сва ком мом -
ку пре по ру чи ла да се упу сти у
слич ну аван ту ру и опро ба у
му зич ким во да ма.

ФИЛМ: Сви они ко ји ма се
сви де ла три ло ги ја „Ма -
трикс”, тре ба да по гле да ју
филм „Три на е сти спрат” ре -
ди те ља Јо зе фа Ру зна ка. Ра -
ђен је по исто и ме ној књи зи
пи сца Да ни је ла Ф. Га лу ја.
Рад ња фил ма сме ште на је у
де ве де се те го ди не про шлог
ве ка и на ве о ма уз бу дљив на -
чин се ба ви пи та њем на ше
ствар но сти и иде јом о то ме
да жи ви мо у ра чу нар ски си -
му ли ра ном све ту. Ру знак је
ве о ма успе шно екра ни зо вао
иде ју ко ја се још од ан ти ке

про вла чи кроз фи ло зо фи ју
за пад ног све та. Гле да ње овог
фил ма, као и „Ма трик са”,
мно го је ин те ре сант ни је и
про во ка тив ни је ако про чи -
та те Пла то но ву „Пе ћи ну”,
„Ме ди та ци је о пр вој фи ло зо -
фи ји” Ре неа Де кар та и „Си -
му ла кру ме и си му ла ци је”
фран цу ског фи ло зо фа и со -
ци о ло га Жа на Бо дри ја ра.
Овај филм пре по ру чу јем
свим љу би те љи ма на уч не
фан та сти ке, као и они ма ко -
ји во ле фил мо ве с нео че ки -
ва ним за пле ти ма у на ра ти ву.

МУ ЗИ КА: У по след ње вре ме
нај че шће слу шам осми сту -
диј ски ал бум „Ле ги је ха о са”
швед ског ме тал бен да „Арч
ене ми”, ко ји оду ше вља ва
ком би на ци јом ме ло дич них
ги тар ских ри фо ва и енер -
гич не ри там-сек ци је. Оно
што је нај ка рак те ри стич ни -
је за овај ал бум, је сте сна -
жна и ди рект на ли ри ка. На -
по ми њем да ова ква му зи ка,
као и овај му зич ки ал бум,
ни је за сва ко га, већ да ће ви -
ше при ја ти љу би те љи ма
твр ђег зву ка.

Стране припремила 

Милица
Манић

Из ло жба фо то гра фи ја „Хи -
лан дар ко ји во лим” Рај ка Р.
Ка ри ши ћа отво ре на је у по не -
де љак, 23. ја ну а ра, у фо а јеу
Кул тур ног цен тра.

Ау тор је по се тио ма на стир Хи -
лан дар три де сет де вет пу та и на -
да се да ће тај број би ти још ве ћи.
Ка же да се сва ки пут вра ћао с ве -
ли ком ри зни цом све тло пи са, фо -
то-за пи са, па се да нас на ње го вим
хард-дис ко ви ма на ла зи око
50.000 фо то гра фи ја по све ће них
Хи лан да ру и дру гим ма на сти ри -
ма на Све тој го ри. Че сто му је те -
шко да на пра ви ода бир за из ло -
жбу. Овом по став ком же лео је да,
кроз сво је ра до ве, при ка же срп -
ско цар ство на Све тој го ри у ви ше
сег ме на та, па по се ти о ци мо гу ви -
де ти пор тре те мо на ха, екс те ри је -
ре и ен те ри јер, Тро је ру чи цу, тр -
пе за ри ју Све тог Са ве ко ја је у из -
вор ном об ли ку и дан-да нас...

Сли кар Емил Сфе ра ка же да
је фо то гра фи ја да нас при сут на

у сва ко днев ном жи во ту и сви -
ма до ступ на кроз мо бил ни те -
ле фон, али да је све ма ње до -
брих фо то гра фи ја, а сва ки Ка -
ри ши ћев рад је умет нич ко де -
ло и пра ва ви зу ра.

Сфе ра је и сам имао при ли ку
да два пу та бо ра ви у Хи лан да ру

и ужи ва у ле по та ма тог ма на -
сти ра.

– Хи лан дар је јед на ри зни -
ца, то је ду хов на ака де ми ја
срп ског на ро да. Хи лан дар се
пи ше ве ли ким сло ви ма. Ле по
је то што га пред ста вља мо уо чи
сла ве Све ти Са ва. Све ти Са ва и

Све ти Си ме он за па ли ли су мо -
ли тве ну све ћу за срп ски на род
пре ви ше од 800 го ди на и та
све ћа и да ље го ри. То је стал -
на, не пре ки ну та мо ли тва ко ја
тра је и да нас и тра ја ће ве ко ви -
ма – при ча Сфе ра.

Рај ко Р. Ка ри шић је фо то -
гра фи јом по чео да се ба ви док
је био сту дент Ма шин ског фа -
кул те та у Но вом Са ду. До са да
је имао пре ко 60 са мо стал них
из ло жби, а ње го ви ра до ви су
би ли за сту пље ни и на ви ше
сто ти на ко лек тив них из ло жби
у зе мљи и ино стран ству. Члан
је УПИ ДИВ-а, УЛУВ-а и УЛУ -
ПУДС-а, Умет нич ког брат ства
ма на сти ра До брун и УНС-а.
Из дао је 97 фо то-мо но гра фи ја
и де вет на ест ми ни-мо но гра -
фи ја по све ће них на шим нај -
по зна ти јим цр ква ма и ма на -
сти ри ма СПЦ. До бит ник је ви -
ше де се ти на на гра да и при -
зна ња.

ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ РАЈ КА Р. КА РИ ШИ ЋА

Хи лан дар ко ји во лим

СКУЛП ТУ РЕ ГОР СКОГ КА БА ДА ЈЕ

Емо ци је кроз вре ме



Огњен Петронијевић и Или-
ја Вуковић победници су тур-
нира у шаху који је недавно
одржан у Основној школи
„Васа Живковић”, у органи-
зацији Друштва српско-ру-
ског пријатељства „Доситеј
Обрадовић” и Шаховског
клуба „Аљехин”.

Поред најбоље пласираних,
награђен је и Андреј Добри-
чан зато што је освојио треће
место, а такмичио се иако
има само четири године. Нај-
бољима је признања уручио
некадашњи познати
новинар РТС-а Сергеј
Шестаков, члан Управ-
ног одбора клуба „Аље-
хин”.

У трци за прво ме-
сто учествовали су и
шахисти клуба „Све-
тозар Глигорић” из
Бијељине у Републи-
ци Српској. Ово так-
мичење, на коме се за
титуле борило осам-
десеторо најмлађих, отворио
је Немања Ротар, члан Град-
ског већа задужен за омлади-
ну и културу.

– Овај турнир се организује
већ трећу годину заредом,
што је лепо, јер је шах можда
једна од најплеменитијих и
најинтелектуалнијих игара на
свету. Драго ми је да иза ова-
квог догађаја стоји Друштво
српско-руског пријатељства
зато што је шах игра којој се
даје велики значај у Русији и

њено играње се у тој држави
свесно подстиче. Русија је јед-
на од земаља које најоргани-
зованије и најозбиљније при-
ступају шаху и зато њени
играчи постижу добре резул-
тате – истакао је Ротар.

Предраг Томин, председ-
ник Шаховског клуба „Аље-
хин”, изјавио је да деца која су
се пријавила за турнир спада-
ју међу најбоље у Србији.

– Ако се узме у обзир и то
да се окупио велики број нај-
млађих, које су довели роди-

тељи, можемо само да будемо
задовољни и захвални дирек-
торки школе „Васа Живко-
вић” зато што нам је уступи-
ла школске просторије – до-
дао је он.

Предраг Обрадовић, пред-
седник Друштва српско-ру-
ског пријатељства, изјавио је
да је циљ организовања ша-
ховских турнира популари-
зација једне од најинтелек-
туалнијих и најкреативнијих
игара.

Ста нов ни ци Скро ба ре већ го то -
во ме сец да на има ју про бле ма
због ве ли ке ру пе у глав ној ули ци
ко ја је ис ко па на не по сред но уз
пе шач ку ста зу ко јом се кре ћу.

– Ду гач ка је око ки ло ме тар, а
ду бо ка око ме тар. Онај ко је то
ура дио, го то во нам је уни штио
пе шач ку ста зу и не зна мо ко ће
је по пра ви ти и вра ти ти у пре ђа -
шње ста ње. Због то га те шко до -
ла зи мо до сво јих ку ћа и га ра жа
– из ја вио је Дра ган Да кић, је -
дан од ста нов ни ка Скро ба ре.

Пре ма ње го вим ре чи ма, ру -
па је то ли ких ди мен зи ја да
ста нов ни ци Скро ба ре сва ко -
днев но стра ху ју од то га да би
не ко мо гао да упад не у њу и да
се по вре ди, по го то во у ве чер -
њим ча со ви ма, с об зи ром на
то да је нео бе ле же на.

– Не зна мо ко ме да се жа ли мо
и ко ме да се обра ти мо по во дом
овог про бле ма. Не дај бо же да
не ко упад не уну тра, не знам ка -

ко би га из ву кли – до дао је наш
са го вор ник.

Он је до дао да се прет по став -
ке ста нов ни ка Скро ба ре о то ме
ко је мо гао ис ко па ти ру пу кре ћу
у два прав ца. Јед но об ја шње ње
је да је то учи нио не ко ко је хтео
да се по ве же на глав ни струј ни

вод, а ни је имао све за ко ном
пред ви ђе не усло ве за то, па му
је Елек тро ди стри бу ци ја за бра -
ни ла да на ста ви ра до ве. По дру -
гој те о ри ји, ру пу су ис ко па ли и
због не по зна тих раз ло га оста ви -
ли не за вр ше ну упра во рад ни ци
Елек тро ди стри бу ци је.

„Пан че вац” је по во дом ово -
га за тра жио об ја шње ње од
над ле жних у Елек тро ди стри -
бу ци ји и та мо нам је ре че но да
је то јав но пред у зе ће из во ди ло
ра до ве у Скро ба ри.

Об ја шње но нам је да је ру па
ис ко па на ка ко би се у њу по ло -
жи ли ка бло ви ко ји би до при не -
ли по бољ ша њу на па ја ња елек -
трич ном енер ги јом у том ме сту.

Ме ђу тим, ка да су по че ли
мра зе ви, ра до ви су пре ки ну ти.
То је учи ње но јер би ве ли ке
хлад но ће мо гле ло ше да ути чу
на ка бло ве, као и за то што се
од по чет ка „си бир ских” тем -
пе ра ту ра зе мља стврд ну ла и
би ло је не мо гу ће ко па ти.

Чим хлад но ћа по пу сти и
тем пе ра ту ра пре ђе у плус, ра -
до ви у Скро ба ри би ће на ста -
вље ни. Струј ни ка бло ви ће
би ти по ло же ни у ис ко па ну ру -
пу, на кон че га ће она би ти за -
тр па на.

ЕПС по ру чу је 
гра ђа ни ма 
и вла сни ци ма 
фир ми: ако сум ња те
у ра чу не за стру ју,
има те осам да на 
за ре кла ма ци ју

По тро ша чи се 
ма сов но жа ли ли 
на очи та не ки ло ва те
и 2014. го ди не

Са мо не ко ли ко да на на кон
што је пре ми јер Ву чић из ја вио
на кон фе рен ци ји за но ви на ре
да су се 104 гра ђа ни на пи сме -
но жа ли ла на ви си ну де цем -
бар ских ра чу на за стру ју и да
је утвр ђе но да су би ли у пра ву,
усле ди ле су пр ве ре ак ци је.

Нај пре је Елек тро при вре да
Ср би је са оп шти ла да ће гра ђа -
ни ко ји сум ња ју у ис прав ност
ра чу на мо ћи да у ро ку од осам
да на под не су ре кла ма ци је. По -
сто ји мо гућ ност да то ура де
лич но, на шал те ри ма ЕПС-а,
или сла њем ре кла ма ци је пи -
смом, на адре су ко ја је на зна -
че на на пред њој стра ни ра чу на.

На кон то га је Алек сан дар
Ан тић, ми ни стар ру дар ства и
енер ге ти ке у Вла ди Ср би је, из -
ја вио да оче ку је да ће ЕПС у
нај кра ћим ро ко ви ма от кло ни -
ти гре шке ко је су на чи ње не
при ли ком из да ва ња јед ног
бро ја де цем бар ских ра чу на.

Он је на ја вио да ни је дан
гра ђа нин не ће би ти оште ћен
уко ли ко се то ком про це са ре -
кла ма ци је ра чу на утвр ди да је

ПО ВО ДОМ УВЕ ЋА НИХ РА ЧУ НА ЗА СТРУ ЈУ

ДРУ ГА „ГРЕ ШКА” ЗА ТРИ ГО ДИ НЕ

до шло до гре шке за ко ју је
крив ЕПС.

Ова спрем ност за пре и спи -
ти ва ње из да тих ра чу на и ис -
пра вља ње евен ту ал них гре ша -
ка би ла би за по хва лу да се
исти про блем не по на вља дру -
ги пут за три го ди не.

Кра јем ја ну а ра 2014. ве ли ки
број гра ђа на је та ко ђе по сум -
њао у ви си ну ра чу на за стру ју
и по чео ма сов но да оп се да
шал те ре ЕПС-а да би уло жио
жал бе.

Та да шња ми ни стар ка за
енер ге ти ку Зо ра на Ми хај ло вић
из ја ви ла је по во дом то га да је
очи глед но да је би ло гре ша ка
на ра чун по тро ша ча, али да оне

ви ше не сме ју да се по но ве, јер
ће од го вор ни ди рек то ри елек -
тро ди стри бу тив них ор га ни за ци -
ја у том слу ча ју би ти сме ње ни.

„ЕПС мо ра да вра ти но вац
оште ће ним по тро ша чи ма по -
сле оправ да них ре кла ма ци ја
или ће им из но си ко ји су нео -
прав да но уве ћа ни сле де ћи пут
би ти ма њи”, из ја ви ла је она
том при ли ком.

Због ово га ЕПС ду гу је гра ђа -
ни ма Ср би је об ја шње ње ка ко
је мо гу ће да се гре шка с ра чу -
ни ма по но ви ла два пу та за три
го ди не иа ко је обе ћа но да се то
не ће де си ти.

Уко ли ко је реч о про пу сти ма
оних ко ји су би ли ан га жо ва ни

на очи та ва њу стру је, тре ба ло
би да са да уме сто њих бу ду ан -
га жо ва ни дру ги. С дру ге стра -
не, ако је исти на да је гре шка с
ра чу ни ма на ста ла због, ка ко је
у по чет ку у ЕПС-у са оп ште но,
гре шке у ком пју тер ском про -
гра му тог јав ног пред у зе ћа ко ји
је ко ри шћен за еви ден ти ра ње
очи та них ре зул та та, над ле жни
мо ра ју да бу ду по зва ни на од -
го вор ност.

Гра ђа ни ко ји већ ско ро два
ме се ца због си бир ских хлад -
но ћа тро ше ви ше стру је не го
ина че ни су сме ли да до би ју
уве ћа не ра чу не без об зи ра на
то због че га је до шло до те
гре шке.

ХРОНИКА
Петак, 27. јануар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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УПО ЗО РЕ ЊЕ НАД ЛЕ ЖНИХ

Шет ња по Та ми шу 
ни је без бед на

Град ски штаб за ван ред не си -
ту а ци је оба ве шта ва гра ђа не да
ле де ни по кри вач ко ји се фор -
ми рао на во до то ци ма Та миш
и На дел, у пар ку при ро де По -
ња ви ца и на Пе ска ни ни је без -
бе дан за шет њу и кли за ње.

Ко му нал на по ли ци ја ре -
дов но ће оби ла зи ти те рен и
оба ве шта ва ти гра ђа не да по -
шту ју пра ви ла по на ша ња у
зим ском пе ри о ду ка ко не би
угро зи ли ни сво ју ни ту ђу
без бед ност.

ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ ИЗ „ВО ДО ВО ДА”

Но ви те ле фо ни 
за при ја ву ква ро ва

Јав но ко му нал но пред у зе ће
„Во до вод и ка на ли за ци ја” са оп -
шти ло је да ће гра ђа ни убу ду ће
мо ћи да при ја вљу ју ква ро ве на
те ле фо не 377-450 и 341-161.

Ово пред у зе ће упо зо ра ва
да би због хлад но ћа тре ба ло

за шти ти ти во до ме ре од смр -
за ва ња да њи хо ва ста кла не
би пу ца ла и апе лу је на по тро -
ша че да очи сте снег с по кло -
па ца скло ни шта во до ме ра
ка ко би по тро шња во де мо -
гла нео ме та но да се очи та.

ПРО БЛЕМ СТА НОВ НИ КА СКРО БА РЕ

Нео бе ле же на ру па у цен тру

Не мар у вези с ра чу ни ма зах те ва об ја шње ње

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

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

„Вре ме је за хро но. Ни ми -
нут ви ше за при пре му пра -
сен це та, ки фли ца, сар ме и
ко ла ча. Про ле ће сти же...”
064/8566...

„Са мо да пи там му жа... па
ћу вам ја ви ти.” 062/5628...

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

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

а тив ни јих од го во ра на пи та -
ње шта сма тра ју ма на ма ка -
пи та ли зма. Они ће осво ји ти
по је дан при ме рак књи ге
„Пе ћи на” Жо зеа Са ра ма га.

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

„Ма на ка пи та ли зма је ка -
пи тал. Или га имаш... или га
не маш. Исто та ко, пред ност
ка пи та ла је ка пи тал. Или га
не маш... или га имаш.”
063/8793...

„Ма на му је што ја ни сам
ка пи та ли ста.” 064/1792...

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Са мо да пи та му жа

АКТИВНОСТ СРПСКО-РУСКОГ ДРУШТВА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

Организовали шаховски 
турнир за најмлађе

Дирекција за изградњу и уре-
ђење града и њен Сектор за
просторно и урбанистичко пла-
нирање и пројектовање пону-
дили су општинама на терито-
рији јужног Баната да стручњаци
тог јавног предузећа, који су се
у Панчеву више пута до сада
успешно доказали израдом ур-
банистичких и других планова,
обављају и за њих те послове.
То је учињено да би Дирекција
увећала своје приходе.

Поводом тога, у згради
Градске управе је 25. јануара
одржан састанак коме су при-
суствовали градоначелник
Панчева Саша Павлов, дирек-
торка Дирекције за изградњу
и уређење града Маја Витман
и представници општина на
територији јужног Баната.

– Сектор за просторно и ур-
банистичко планирање урадио
је квалитетно и без иједне за-
мерке све планове који су би-
ли потребни у Панчеву и у
околним местима у претход-
ном периоду. То није за чуђе-
ње ако се узме у обзир да су их
радили квалитетни, квалифи-
ковани и одговорни људи. Они
су, између осталог, завршили
планове за будућу северну ин-
дустријску зону, чиме су се
стекли услови да у Панчево
дођу први инвеститори – иста-
као је Павлов.

Он је додао да локалне са-
моуправе у јужном Банату са-
да сарађују неупоредиво боље
него пре и подсетио на недав-
но формирање Регионалне
развојне агенције.

Представљајући Сектор за
просторно и урбанистичко
планирање, директорка Ди-
рекције Маја Витман рекла је
да су у њему запослени струч-
њаци разних специјалности,
као што су архитекти, урбани-
сти, електроинжењери, геодет-
ски и машински инжењери,
социолози, стручњаци за за-
штиту животне средине,
правници, инжењери саобра-
ћаја и други, и додала да сви
они имају неопходне лицен-
це. Додала је да су запослени
у Сектору за планирање ви-
ше пута до сада били награ-
ђивани.

Нагласила је да о њиховом
знању довољно говори то што
су сами урадили Просторни
план града Панчева, без помо-

ћи урбаниста из Новог Сада
или Београда.

Директорка Дирекције за
изградњу и уређење града ис-
такла је да запослени у Секто-
ру за планирање имају добре
референце. Подсетила је да је
њих седамнаесторо, поред тог
документа, у последњих пет
година урадило и 29 планова
генералне и девет планова де-
таљне регулације, као и доку-
менте за фабрике у јужној зо-
ни, за нову депонију и за неко-
лико околних општина.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

Понудили своје услуге на тржишту

Страну припремио

Михајло
Глигорић



РЕ НО 4, 1990. плин,
ку ка, ре ги стро ван до
ја ну а ра 2018.
064/144-37-33.
(233923)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦА
ре ги стро ва на до ја ну -
а ра 2018. 064/144-37-
33. (233923)

РЕ НО ЛА ГУ НА, 1.9,
2006. го ди ште, од лич -
но ста ње, 1.900 евра.
063/892-12-08.
(234442)

ОПЕЛ за фи ра, 2001,
ди зел, ре ги стро ван,
се дам се ди шта, у до -
бром ста њу. 063/823-
29-61. (234431)

ВИН ТЕ РА гу ме
(М+С), са фел на ма,
175 х 70 х 13 и кров -
ни но сач. 066/804-46-
38. (2343829

ЈУ ГО 55, ду го ре ги -
стро ван, плин атест,
од ли чан. 061/188-29-
72. (234484)

ПРО ДА ЈЕМ опел ка -
дет, пе то ра вра та,
1989. го ди ште.
063/847-71-21.
(234468)

РЕ НО се ник 1.4, сек.
плин, 2002, ре ги стро -
ван до 28. де цем бра
2017, 1.700 евра, хит -
но. 063/823-10-13.
(234508)

ПРО ДА ЈЕМ пе жо 405,
ре ги стро ван. Форд
мон део, ре ги стро ван.
064/128-38-95.
(234530)

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. 062/193-
36-05. (234525)

ПРО ДА ЈЕМ трак тор
бе ла рус 820 еу ро лукс,
2013 се тво спре мач
320м, та њи ра чу 36
ди ско ва. 063/874-70-
77. (СМС)

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)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на
Ко те жу 1. 069/409-83-
42. (233909)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на
Со да ри. Тел. 063/872-
16-40. (234377)

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

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. (234451)

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.
(234392)

ТВ ПО ЛОВ НИ, 37, 55,
72, за мр зи вач го ре ње.
348-975, 066/348-975.
(233909)

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)

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

ТА пећ 6 кв, са точ ки -
ћи ма, цр ве на, у од -
лич ном ста њу.
064/144-37-33. (2339)

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

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

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

РАС ПРО ДА ЈА ко ка
но си ља, у до број но -
си во сти, са фар ме
„Да бић” у Пан че ву, по
це ни од 150 ди на ра
по ко ма ду. Вр ши мо
упис за 4. фе бру ар
2017. го ди не.
013/377-901. (2341)

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)

ДЕ БЕ ЛЕ сви ње на
про да ју. 063/748-05-
96. (234290)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, до ста -
ва, мон та жа, га ран ци -
ја. Ја ну ар ска ак ци ја.
062/892-15-00.
(234278)

ТА ПЕЋ 6 м2, цр ве на,
цер, у од лич ном ста -
њу, са точ ки ћи ма.
064/144-37-33.
(234269)

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

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, до ста -
ва, мон та жа, по вољ -
но. 061/198-81-42.
(234340)

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

ДЕ ТЕ ЛИ НА на про да -
ју. 631-443, Жив ко
Са вић. (234316)

ПРО ДА ЈЕМ гроб ни цу
на Ста ром гро бљу у
Пан че ву. 064/140-65-
99. (234316)

ПРО ДА ЈЕМ тр пе за риј -
ску ви три ну, очу ва но,
плин ски шпо рет, веш-
ма ши ну. 065/344-85-
77. (234314)

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. (4697)

КУ КУ РУЗ џа ки ран, 50
кг/1.000 ди на ра.
063/892-12-08.
(234441)

ПРО ДА ЈЕ МО сви ње и
тов не ћур ке. 069/343-
54-40. (234436)

ВИ ТРИ НА, ко мо да,
сто ло ви, сто ли це, гре -
ја ли це, ка уч, сто чи ћи,
по ли це, фо те ље.
062/361-676. 234409)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, су до-
ма ши не, фри жи де ре,
ма ши не за су ше ње,
га ран ци ја, из Не мач -
ке. 062/824-23-21.
(234394)

НА ПРО ДА ЈУ, два
жен ска цр ве но-бе ла
те ле та. 064/338-49-
27. (234367)

ЕЛЕК ТРИЧ НИ шпо -
рет, ре шо и ТВ, кре -
вет, ду шек, би бли о те -
ка, ре гал, ка ди це,
про зор, сто, сто ли це.
064/635-77-42. (2344)

ПРО ДА ЈЕМ по лов на
вра та и про зо ре.
063/836-37-29. (2343)

ПРО ДА ЈЕМ пи ца-пе ћ
и ду ваљ ку. 062/404-
144. (234450)

ВЕШ-МА ШИ НА, ком -
би но ва ни фри жи дер с
два мо то ра, ре гал,
уга о на гар ни ту ра, те -
ле ви зор 51 цм, тро сед
мој ца, тр пе за риј ски
сто са сто ли ца ма.
063/861-82-66.
(234461)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те, но ва ку хи -
ња 10.000 ди на ра.
371-568, 063/773-45-
97. (234455)

ДВО СЕД по вољ но,
2.500 ди на ра.
063/734-14-80.
(234497)

ПРО ДА ЈЕМ кру њач-
пре кру пач. 063/830-
10-35. (234496)

ПРО ДА ЈЕМ бо цу са
ме ди цин ским ки се о -
ни ком, ком плет но
спрем но за упо тре бу.
063/830-10-35.
(234496)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи 2, 3, 4, 6
кв, до ста ва, мон та жа,
га ран ци ја. 
064/366-57-87, 
335-930. (234526)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет -
но ре мон то ва не ТА
пе ћи, свих кв, до ста -
ва, мон та жа, по вољ -
но. Тел. 
064/972-49-23.
(234542)

ПРО ДА ЈЕМ пра сад,
30 евра ко мад, то вље -
ни ци евро ки ло грам.
Тел. 063/311-277.
(234538)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, по кућ ство,
ста ро гво жђе, оста ло.
066/900-79-04.
(234278)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не,
не ис прав не ТА пе ћи.
065/344-49-30.
(234501)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор -
де ње, ме да ље, но вац,
са то ве, пен ка ла. Тел.
013/315-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(234289)

КУ ПУ ЈЕМ алу ми ни јум,
аку му ла то ре, гво жђе,
лим, веш-ма ши не, за -
мр зи ва че, шпо ре те и
оста ло. 064/484-13-
76. (234439)

КУ ПУ ЈЕ МО 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.
(234439)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе,
обо је не ме та ле, веш-
ма ши не, за мр зи ва че,
шпо ре те, аку му ла то -
ре, те ле ви зо ре.
061/206-26-24.
(234439)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, аку -
му ла то ре, веш-ма ши -
не, за мр зи ва че, те ле -
ви зо ре и оста ли от -
пад. 061/322-04-94.
(234439)
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КУ ПУ ЈЕМ гво жђе,
лим, ба кар, ме синг,
ста ре сла ви не, веш-
ма ши не, фри жи де ре,
за мр зи ва че, аку му ла -
то ре, ка бло ве и оста -
ли ме тал ни от пад.
060/521-93-40.
(234452)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре ал бу -
ме са сли чи ца ма,
стри по ве, са то ве, упа -
ља че, но же ве, гра мо -
фон ске пло че, но вац,
пен ка ла, фо то-апа ра -
те, ула зни це, вој не
ства ри, сит не ан ти -
кви те те. 064/187-56-
80. (234483)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не,
не ис прав не ТА пе ћи.
065/344-49-30.
(234501)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не,
не ис прав не ТА пе ћи
свих вр ста. 064/366-
57-87, 335-930.
(234526)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста -
рин ски на ме штај, сли -
ке, са то ве, ста ру би -
жу те ри ју, ста ри но вац
и дру го. 335-930,
063/705-18-18.
(234526)

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

МИ СА, Зла ти бор ска
ули ца, плац 5 ари,
стру ја, во да, вла сник.
063/449-798. (23393)

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)

ХИТ НО про да јем 2.5
ара са ку ћом 40 м2 у
Ко за рач кој 32-б, ле га -
ли зо ва но, укњи жен.
063/450-541. (23422)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Пло чи ци, Ул. Кра ља
Пе тра бр. 90. Тел.
351-617. (234282)

КУ ЋА у Вој ло ви ци,
120 м2 + по себ на 45
м2, хит но, 25.000
евра. 062/185-86-73.
(234274)

ПЛАЦ на Ба ва ни штан -
ском пу ту, 57 ари, до
пу та, обје кат, во да,
стру ја, по вољ но.
065/507-09-84. (2343)

ЈА БУ ЧКИ пут, про да -
јем гра ђе вин ски плац,
са до брим при ла зом.
Тел. 069/213-97-37.
(234331)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа 60
м2, 4 ара, усе љи ва,
сре ђе на, 36.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(234322)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, у на се -
љу, од лич на ло ка ци ја,
ди рект на про да ја,
вла сник 1/1. При зем -
на укро вље на ку ћа
156 м2 бру то на 4.13
ари пла ца, огра ђе на,
са гра ђе на са г. до зво -
лом, пре леп рас по ред,
на ста вак ра до ва по
из бо ру. На објек ту
при кљу че на стру ја 3 х
25 А, град ска во да,
ка на ли за ци ја, пар кинг
за три во зи ла, гра ђе на
пр во кла сним ма те ри -
ја ли ма, све за сва ку
пре по ру ку. 063/637-
673, 063/749-02-17.
(234309)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 76 м2,
10 ари, усе љи ва,
43.000. (679), „Трем
01”, 336-031,
063/836-23-83.
(234352)

УЖИ цен тар, 136 м2,
10 ари, га ра жа, ба зен,
100.000. (679), „Трем
01”, 336-031,
063/836-23-83.
(234352)

ШИ РИ цен тар, 180 м2,
три стам бе не је ди ни -
це, 5 ари, 76.000.
(679), „Трем 01”, 
336-031, 
063/836-23-83.
(234352)

КУ ЋА, Пан че во, Ца ра
Ду ша на 100, 176 м2,
на 8 ари пла ца.
013/251-66-46.
(234359)

ПРО ДА ЈА гра ђе вин -
ских пла це ва 3 и 4
ара (по че так То по ле),
10 ари, Стре ли ште.
063/880-00-63.
(234360)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 119 м2,
на 11 ари, 25.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(234458)

КА РА У ЛА 43 м2, на 50
ари, 23.500 евра.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(234458)

СТА РА МИ СА, Ба ниј -
ска, 11,3 ара пла ца,
23.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(234458)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро соб -
на, 68 м2, на 10 ари,
42.500. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(234458)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу код
Зе ле не пи ја це, мо же и
за ме на. 063/814-56-
25. (234454)

ТЕ СЛА, ку ћа на 4,6
ари, 62.000; До њи
град, 100 м2, 7 ари,
34.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(234463)

ЗЛА ТИ БОР, ви кен ди -
ца на 3 ара, 38.000;
ве ли ки из бор ку ћа,
око ли на Пан че ва.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (234463) 

ДЕ БЕ ЉА ЧА, 180 м2,
7.5 ари, про да јем/ме -
њам за пан че вач ки
стан. 064/928-89-68.
(234466)

ПАН ЧЕ ВО, цен тар,
ку ћа 98 м2 + 26 м2, на
3 ара про да јем/ме -
њам. 063/768-96-43.
(234442)

КУ ДЕ ЉАР СКИ на сип,
но во град ња, 88 ари,
ПР, плац 5 ари,
38.000. (636), Стре ли -
ште не крет ни не”,
062/886-56-09.
(234434)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, од мах
усе љи во, 66 м2, ПР,
по моћ ни обје кат, кол -
ски улаз, плац 10,5
ари, 44.000, до го вор.
(636), Стре ли ште не -
крет ни не”, 
062/886-56-09.
(234434)

СТА РА Ко за рач ка, 80
м2, плац 6.5 ари,
26.000. (636), Стре ли -
ште не крет ни не”,
062/886-56-09.
(234434)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву од 3
лан ца, мра мо рач ки
атар, Чи бук, вла сник.
064/174-89-94.
(234433)

ПРО ДА ЈЕМ ви но град
(шу ма), мра мо рач ки
ви но гра ди, тре ћа дуж.
Тел. 013/275-30-80.
(234427)

ТЕ СЛА, ку ћа у мир -
ном кра ју, ка на ли за -
ци ја, тро фа зна, плац
3,6 ари, 48.000 евра,
за ме на. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (234418)

ПРО ДА ЈЕМ зе мљу у
Ба нат ском Но вом Се -
лу, њи ва 10187, њи ву
61 ар, 52 м2, ако ку -
пи те мо же те да за ме -
ни те за зе мљу у Пан -
че ву. 371-551,
065/829-41-91.
(234415)

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.
(234374)

ЗЕ МЉИ ШТЕ, 89.92
ара на про да ју код
Шу ми ца, Стар че во.
013/347-726,
063/193-78-40.
(234380)

ТЕ СЛА, 61 м2, 2 ара,
дво соб на, но ви ја при -
зем на, 38.000.  (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (234407)

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

МИ СА, но ви ја, ком -
плет но сре ђе на, 290
м2, 5,8 ари, 3 ета же,
мо же по себ но,66.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(234389)

ЈА БУ КА, ку ћа при зем -
на, 120 м2, хит но.
063/765-82-60. (2343)

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. (234395)

МЕ ЊАМ/ПРО ДА ЈЕМ
две ку ће на пла цу за
ма њи стан. 064/986-
21-74. (234474)

ТЕ СЛА, 80 м2, 3.5 ара,
ЕГ, укњи же на, 42.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (23447)

СТАР ЧЕ ВО, цен тар,
но ва ку ћа, 200 м2,
укњи же на, 14 ари,
42.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(234473)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 6
ари, плац 3 ара, згра -
де, по вољ но. 062/196-
53-04. (234472)

ПРО ДА ЈЕМ плац са
две ку ће, ши ри цен тар
гра да, по вољ но.
060/034-19-58.
(234520)

КУ ЋА, 170 м2, 3 ара,
но ва, по че так Вој ло -
ви це, Б. Је дин ства,
55.000 евра. 061/664-
39-26. (234531)

ТРИ ку ће на пла цу 7
ари, 100 + 50 + 60 ,
41.000, ста ра Ми са.
063/804-07-85.
(234531)

КУ ЋА, 100 м2, 3 ара,
17.000 евра, Ко за рач -
ка. 063/804-07-85.
(234531)

КУ ЋА 60 м2, 2.5 ара
пла ца, 15.000 евра.
063/804-07-85, Ко за -
рач ка. (234531)

ДЕО ку ће, 50 м2, 2
ара, по се бан ула за,
11.000 евра. 063/804-
07-85, Ко за рач ка.
(234531)

ОМО ЉИ ЦА, две је ди -
ни це, 4,65, са мо
14.500, Но во се љаснки
пут, ПР и ПК, 32.000.
„Мил ка М”, 063/744-
28-66. (234541)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Ко -
теж 1, две стам бе не
је ди ни це. „Ве сна 2”,
066/937-00-13.
(234537)

КУ ЋА за ру ше ње,
Стре ли ште, 6.15 ари,
за ме на за ку ћу – се ло.
063/744-28-66.
(234541)

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

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)

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

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

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

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

ХИТ НО, Со да ра, дво -
и по со бан, ЦГ, I, лифт,
те ра са, 40.000. (679),
„Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83.
(234352)

СО ДА РА, 38 м2, ЦГ,
VII, 1.0, сре ђен,
26.000. (679), „Трем
01”, 332-031,
063/832-23-83.
(234352)

ХИТ НО, Со да ра, 83
м2, ЦГ, I, две те ра се,
за ре но ви ра ње,
39.000. (679), „Трем
01”, 332-031,
063/836-23-83.
(234352)

УЖИ цен тар, гар со ње -
ра, ЦГ, III, 11.500.
(679), „Трем 01”, 332-
031, 063/836-23-83.
(234352)

ПРО ДА ЈЕМ,  54 м2,
Со да ра, ЦГ, V спрат,
без по сред ни ка.
064/824-17-13.
(234342)

ЦЕН ТАР, 60 м2, дво -
со бан, I, ЦГ, 38.500;
64 м2, дво и по со бан,
40.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(234322)

СО ДА РА, 54 м2, дво -
со бан, 27.000; 68 м2,
дво и по со бан, 39.000.
„Го ца”, 
063/899-77-00.
(234322)

ЦЕН ТАР 106 м2, че -
тво ро со бан, I, ЦГ,
65.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(234322)

ТЕ СЛА, 45 м2, дво со -
бан, 23.500; 54 м2,
28.000;  57 м2, дво и -
по со бан, 34.000; 70
м2, тро со бан, 35.500.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (234322)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 43 м2,
24.000; 61 м2, дво со -
бан, 28.000; 59 м2,
дво и по со бан, 29.000.
„Го ца”, 
063/899-77-00.
(234322)

КО ТЕЖ 2, 50 м2, са
ку хи њом, 30.000; 74
м2, тро со бан, 43.000;
110 м2, 55.000. 
„Го ца”, 
063/899-77-00.
(234322)

КО ТЕЖ 1, 57 м2, IV,
ЦГ, 26.500; 61 м2, дво -
со бан, 31.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(234322)

ПРО ДА ЈЕМ СТАН, 55
м2, Мак си ма Гор ког
24/3, гре ја ње, ин тер -
фон. Тел. 064/003-74-
80. (234307)

КО ТЕЖ 1, дво со бан
61 м2, III, ЦГ, 33.000,
до го вор. (677),  „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(234296)

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.
(234296)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 32 м2 + те ра са,
III, ЦГ, 20.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(234296)

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. (234296)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
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СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар;
тро со бан, 69 м2, ВП,
но ви ја град ња,
38.000. (677),  „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(234296)

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.
(234296)

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.
(234296)

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.
(234296)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 57 м2, две те ра се,
VII, 24.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(234296)

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

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 63 м2, V, 35.000,
ком плет ре но ви ран у
дво и по со бан. (636),
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 062/886-56-09.
(234434)

ЦЕН ТАР, но во град ња,
110 м2, ПР, 82.500.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 
062/886-56-09.
(234434)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 66 м2,
IV, 31.000. (636),
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 062/886-56-09.
(234434)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и по -
со бан, 64 м2, VI,
32.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 062/886-
56-09. (234434)

НО ВА МИ СА, јед но и -
по со бан, 38 м2, ПР,
ЕГ, 26.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 062/886-
56-09. (234434)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 58 м2, II, 30.000.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 062/886-
56-09. (234434)

ЦЕН ТАР, 60 м2, ПР +
I, ре но ви ра но, 42.000,
до го вор. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
062/886-56-09.
(234434)

50 КВМ, Ар хив, Зе ле -
на пи ја ца, пот кро вље,
6.000 евра. 061/114-
11-34. (234426)

ЈЕД НО СО БАН, Со да -
ра, ЦГ, ге нер ла но ре -
но ви ран, са на ме шта -
јем, усе љив од мах.
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(234418)

СТРО ГИ цен тар, I
спрат, дво со бан,  две
те ра се, од мах усе љив,
по го дан и за ор ди на -
ци ју, кан це ла ри ју.
345-534, 064/246-05-
71. (234458)

ДВО И ПО СО БАН, Те -
сла, ТА, две те ра се,
алу сто ла ри ја, но во
ку па ти ло, ЕГ, од мах
усе љив, до го вор. „Ди -
ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(234418)

ДВО СО БАН, ЦГ, Со -
да ра, по вољ но, про -
да јем/ме њам. „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (234418)

ДВО И ПО СО БАН, Ко -
теж, дво стра но ори -
јен ти сан, 62 м2,
34.000. „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(234418)

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.
(23412)

ТЕ СЛА, дво со бан, 57
м2, 29.000; јед но соб -
ни, 19.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (2341)

ЈЕД НО СОБ НИ, 31 м2,
цен тар, 16.500; Ко -
теж, 25.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (2341)

ТЕ СЛА, дво со бан, ре -
но ви ран, I, TA,
32.500. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(234407)

КО ТЕЖ 1, 57 м2, II,
дво со бан, те ра са,
дво стран, ЦГ, 32.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(234407)

МИ СА, леп јед но со -
бан, 37 м2, II, ве ли ка
те ра са, 20.000. (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (234407)

ГАР СО ЊЕ РА, 22 м2,
ЦГ, те ра са, по друм,
вла сник, Стре ли ште,
13.300. 
064/635-77-42.
(234408)

ПО ЧЕ ТАК Ко те жа 2,
нај леп ши дво со бан 53
м2, 35.500. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (234389)

СО ДА РА, јед но со бан,
35 м2, IV, те ра се, ЦГ,
18.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(234389)

СТАН, 45 м2, Ко теж 2,
Ки кинд ска, усе љив,
ЦГ. 063/272-152.
(234406)

ТЕ СЛА, че тво ро со бан,
79 м2, 49.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(234395)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
57 м2, 27.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(234395)

КО ТЕЖ 1, јед но и по -
со бан, 45 м2, 27.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(234395)

ТЕ СЛА, тро со бан, 63
м2, 42.000. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(234395)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, ком фо ран, 61 м2,
28.500. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (234395)

СА МАЧ КИ, ВП, 17 м2,
ЦГ, ком плет ре но ви -
ран, пре леп, 13.300.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58. (2344)

КО ТЕЖ 2, пре леп јед -
но и по со бан, 52 м2, +
Т, I, 36.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(234407)

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. (234407)

КО ТЕЖ 2, до бар дво -
и по со бан, 66 м2 + Т,
IV, 41.500. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(234407)

СО ДА РА, дво со бан,
53 м2, VII, ПВЦ, до -
бар, 28.000. (49),
„Му станг”, 069/226-
66-58. (234407)

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. (234369)

ТЕ СЛА, дво со бан, 50
м2, II, ТА, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(234369)

СО ДА РА, дво со бан,
58 м2, ТА, јед но и по со -
бан, 45 м2, ЦГ, 26.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (2343)

БЕ О ГРАД, Ка ра бур -
ма, 56 м2, I, TA, 850
евра/ква драт. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (234369)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан,
70 м2, Те сла. 064/867-
48-48. (234368)

БЛИ ЗУ цен тра, дво и -
по со бан, 60 м2,
30.000, Те сла, дво и -
по со бан, I,ЦГ, 30.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (234463)

СО ДА РА, тро со бан,
ЦГ, I, 38.500; тро и по -
со бан, III, 42.000, вој -
не дво и по со бан,
41.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (2343)

КЕЈ, че тво ро со бан, I,
до го вор, цен тар дво и -
по со бан, ЦГ, 51.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (234463)

СА ЛОН СКИ стан, 84
м2, 39.000; 104 м2,
50.000; 114 м2,
60.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (2343)

НО ВА МИ СА, при зе -
мље, 58 + 6 м2,
17.000, бли зу цен тра
дво и по со бан, 30.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (234463)
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ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво -
со бан, ком плет ре но -
ви ран, 48 м2, 27.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(234458)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но и -
по со бан, 38 м2, ТА,
III, 20.700. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68.  (234458)

КО ТЕЖ, јед но и по со -
бан, 45 + 12 м2,
24.000; јед но и по со -
бан, 45 м2, 26.500.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(234458)

КО ТЕЖ, јед но и по со -
бан, 39 м2, 19.000;
дво со бан, 61 м2,
27.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(234458)

НО ВО САД СКА, 50 м2,
ви со ко при зе мље, ре -
но ви ран, 30.000 евра.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(234458)

КО ТЕЖ, гар со ње ра,
28 м2, 19.500; дво со -
бан, 56 м2, 36.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.  (234)

ТЕ СЛА, тро со бан, 70
м2, 36.000; јед но и по -
со бан, 38 м2, 21.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(234458)

СО ДА РА, дво со бан,
56 м2, 26.500;  дво и -
по со бан, 70 м2,
36.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(234458)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво и -
по со бан, 66 м2, пр ви
спрат, 27.500 евра.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(234458)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 61 м2, 27.000;
дво со бан, 46 м2,
23.000 евра; гар со ње -
ра 21 м2, 13.000 евра.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-
68.(234458)

МИ СА, јед но со бан, 35
м2, 16.000; јед но и по -
со бан, 37 м2, 17.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-
68.(234458)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 
дво и по со бан, 69 м2,
38.000; јед но со бан,
37 м2, 23.000.(097),
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(234458)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Ко -
теж 2, ПГ, лифт, пот -
кро вље, 500 евра/ква -
драт. 062/818-89-82.
(234473)

ПРО ДА ЈЕМ ре но ви -
ран стан, 37 м2, код
Хо те ла „Та миш”.
064/829-29-02.
(234469)

НО ВИ СТА НО ВИ, Ц.
Ла за ра, 48 м2, јед но и -
по со бан, 65 м2, 
тро со бан. 
063/274-951. 
(234473)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и по -
со бан, 70 м2, но ви ја
згра да, ВП, ЦГ, сре -
ђен, 37.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(234473)

СО ДА РА, вој не згра -
де, дво и по со бан, 61
м2, ВП, ЦГ, без ула га -
ња, 37.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(234473)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
48 м2, ЦГ, ВП, усе љив,
28.000, до го вор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. 
(234473)

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.
(234473)

КО ТЕЖ 2, дво и по со -
бан, 70 м2, III, ЦГ,
усе љив, 40.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. 
(234473)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 55
м2, I, ЦГ, 38.000, до го -
вор. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(234473)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 56 м2, IV, ЦГ,
сре ђен, 31.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (234473)

ГАР СО ЊЕ РА на про -
да ју, вла сник, Ко теж
2. 063/314-676.
(234492)

КО ТЕЖ 1, јед но и по -
со бан, Осло бо ђе ња,
V, лифт, ЦГ, 26.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (234481)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ре,
при зе мље, II, ЦГ.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (234481)

СО ДА РА, јед но со бан,
35 м2, ЦГ, IV,
16.000. (320), 
„Пре ми ер”, 
352-489, 
063/800-44-30.
(234481)

ТЕ СЛА, дво со бан, 
54 м2, III, ТА, 
26.000. (320), 
„Пре ми ер”, 
352-489, 
063/800-44-30.
(234481)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, ВПР, 56 м2, ЦГ,
25.000. (320), 
„Пре ми ер”, 
352-489, 
063/800-44-30.
(234481)

ЦЕН ТАР, Пе тра Драп -
ши на, дво со бан, IV/V,
ЦГ, 34.000. (320),
„Пре ми ер”, 
352-489, 
063/800-44-30.
(234481)
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ЦЕН ТАР, дво со бан, I,
ЦГ, 35.000, улич но,
37, 22.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(234480)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
53, 28.000; Со да ра,
јед но со бан, ТА,
22.000; Стре ли ште,
дво со бан, I, 29.000.
(338), „Јан ко вић”,
348-025. (234480)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, 72 м2, II, 39.000;
62 м2, 33.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(234480)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 61 м2, 28.000;
јед но со бан, 32 м2,
20.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(234480)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, 64 м2, I, ЦГ,
37.500. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(234480)

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.
(234480)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, гар -
со ње ра, 23 м2, I, ТА,
сре ђе на, 17.000.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(234480)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 32 м2, ком плет но
ре но ви ран и опре -
мљен, 25.500. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(234480)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, 56 м2 + те ра са +
оста ва + по друм, VI
спрат, ЦГ, АЛ сто ла -
ри ја, ком плет но сре -
ђен, укњи жен, 34.500,
до го вор. 
064/613-24-28.
(234504)

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

ПЕН ЗИ О НЕ РИ, ку по -
ви на не по крет но сти
са Ва шим пло до у жит -
ком (оста је те у ста ну).
До жи вот но из др жа ва -
ње, пу на прав на си -
гур ност. Струч ни тим
„Ел пис” удру же ња,
Ми те То па ло ви ћа 6.
061/324-40-85.
(234505)

КУ ПИ ТЕ са да стан из
со ци јал ног про гра ма
до 50% ни же це не.
Кон сал тинг тим „Ел -
пис” асо ци ја ци је. По -
зо ви те и за ка жи те ваш
тер мин. 061/324-40-
85. (234505)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан 58
м2, V спрат, Гун ду ли -
ће ва 5, 27. 500  евра,
хит но. 
063/329-340. 
(234521)

ТА МИШ ка пи ја, 62
м2, III спрат, хит но.
063/329-340. 
(234521)

ТЕ СЛА, нов дво со бан,
51 м2, 19.000 евра.
061/168-10-51, за ме -
на за ма њи у цен тру.
(234522)

СТАН, III спрат, 39 м2,
но ва Ми са, 17.000
евра. 063/804-07-85.
(234531)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
70 м2, ЦГ, лифт,
36.000, до го вор. „Ве -
сна 2”, 066/937-00-13.
(234537)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 62 м2, сре ђен,
34.000, до го вор. „Ве -
сна 2”, 066/937-00-13.
(234537)

ЦЕН ТАР, про да јем
дво со бан 64 м2, нов,
700 евра ква драт. „Ве -
сна 2”, 066/937-00-13.
(234537)

ТРО СО БАН, цен тар,
78 м2, 40.000. „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(234541)

ДВО СО БАН до ули це,
7, ју ли, 11.000; Д.
Град 10.000. „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(234541)

ЦЕН ТАР, нов, I, 40,
те ра са, укњи жен,
31.000; гар со ње ра, I,
са мо 11.500.  „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(234541)

ГАР СО ЊЕ РА, фул,
но ва, укњи же на, те ра -
са, ком плет но на ме -
ште на, вре ди. „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(234541)

ЈЕД НО СО БАН, Те сла,
ВП, 43, са мо 23.000;
цен тар, I, 34, од ли чан,
28.000. „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(234541)

ДВО СО БАН, Ко теж 2,
М. Пи ја де, пре леп,
39.000; Стре ли ште,
VII, 21.000. „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(234541)

ДВО И ПО СО БАН, Ко -
теж 1, Осло бо ђе ња,
35.000; Мар ги та, ВП,
нов, 40.000. „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(234541)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со бан
стан у Пан че ву, са или
без ула га ња. 065/551-
17-22. (СМС)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве,
ку ће на свим ло ка ци -
ја ма. (679), „Трем
01”, 336-031,
063/836-23-83.
(234352)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со -
бан/дво со бан стан за
ре но ви ра ње, бр за ис -
пла та. 064/206-55-74.
(234296)

ПО ТРЕ БАН јед но со -
бан стан у згра ди, за
адап та ци ју. Ис пла та
од мах. 061/172-31-93.
(234296)

КУ ПУ ЈЕМ гар со ње ру.
Аген ци ја „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-
89-15. (234395)

КУ ПУ ЈЕМ стан на Те -
сли, до 65 м2, ис пла та
од мах. Тел. 064/199-
45-73. (234482)

КУ ПУ ЈЕМ стан у Пан -
че ву, без по сред ни ка,
ди рект но од вла сни ка.
063/846-76-82. 
Го ран. 
(234544)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
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ИЗ ДА ЈЕ се јед но со бан
стан, на ме штен, са
ета жним гре ја њем,
ка блов ском и ин тер -
не том, кли мом. Сте ва -
на Срем ца 14, Стре -
ли ште. 069/320-51-42
или 013/400-090.
(СМС)

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 стан, ду -
плекс, укуп но 103 м2,
(60 + 43), лукс, два
мо кра чво ра, под но
гре ја ње, кли ма, по лу -
на ме штен, дру ги
спрат из над апо те ке
„Фа бег”, угао Ка са пи -
но ви ће ве и Ж. Зре ња -
ни на. 063/302-806.
(234440)

ЈЕД НО И ПО СО БАН
ком плет но на ме штен
стан, бли зу цен тра,
гре ја ње на гас, ка -
блов ска, ин тер нет.
065/870-27-00.
(234429)

ИЗ ДА ЈЕ МО стан 66
м2, у Ули ци Осло бо ђе -
ња, це на до го вор.
063/186-88-05.
(234423)

ЈЕД НО СО БАН на ме -
штен стан, цен тар, ЦГ,
кли ма, ин тер нет, ка -
блов ска. 063/118-22-
09. (234390)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу. Тел.
060/031-07-26.
(234400)

СО ДА РА, дво со бан,
ТА, IV, ни је по след њи,
100 евра + де по зит.
066/813-45-35.
(234376

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен стан на
Стре ли шту. 063/833-
37-90, 064/178-22-23,
064/030-48-75.
(2343729

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво со бан стан, ТА
пећ, Пр во мај ска 6/2.
Тел. 063/648-922.
(234371)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан не -
на ме штен јед но со бан
стан. 062/873-62-98.
(234346)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, бли зу ау -
то бу ске ста ни це, 70
евра. 062/382-434.
(234306)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан јед -
но со бан стан на Стре -
ли шту. 
060/721-21-04.
(234299)

ИЗ ДА ЈЕМ га р со ње ру у
Са мач ком. 064/351-
18-78. (234343)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, Ко теж  2.
062/835-10-03,
063/765-29-16.
(234334)

НА МЕ ШТЕН стан, 30
м2, Ми са, ре но ви ран,
две те ра се, 100 евра
+ де по зит. 
064/458-94-96.
(234330)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе за рад -
ни ке, сам це. 
064/305-73-01.
(234310)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме -
ште ну гар со ње ру, Мо -
ше Пи ја де 43. Тел.
063/728-36-78.
(234323)

СО ДА РА, згра да, пра -
зан, јед но и по со бан,
ЦГ, те ле фон, на ду же.
064/120-77-30.
(234320)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
30 м2, на ме штен, 100
евра, цен трал но.
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (234458)

МИ СА, 36 м2, ма њи
јед но и по со бан, по лу -
на ме штен, 60 евра.
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (234458)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
не на ме штен стан.
066/209-400.
(234459)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
ком фо ран на ме штен
стан, ТА, ка блов ска,
цен тар, Вар дар ска.
060/130-34-54.
(234462)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан стан, гар со ње ру
за сам ца, гре ја ње ТА,
на ме ште но, за се бан
улаз. Цен тар.
061/131-79-04.
(234493)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, 40 м2, на Стре -
ли шту, пра зан.
063/784-23-26.
(234489)

ТЕ СЛА, из да је се дво -
со бан ком плет но на -
ме штен стан, бли зу
„Ави ва”. 062/600-365,
064/482-18-14.
(2344919

ИЗ ДА ЈЕМ ре но ви ран
стан, 37 м2, код Хо те -
ла „Та миш”. 064/829-
29-02. (234469)

КО ТЕЖ 2, на ду же
дво со бан, де ли мич но
на ме штен, III спрат.
311-677, 063/803-12-
36. (234506)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру на Ко те жу
2, сам цу-са ми ци.
066/342-242.
(2345000)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен стан у стро -
гом цен тру. Тел. 251-
85-45, 063/819-37-33.
(234514)

СТАР ЧЕ ВО, ку ћа,
плац + за себ на ку ћа,
ета жно гре ја ње + ТА
пећ. Це на до го вор.
065/360-01-17.
(234519)

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 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)

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

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

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. (2338)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
Зе ле не пи ја це, бли зи -
на три шко ле.
060/351-03-56. (2342)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор по го дан за
све вр сте кан це ла риј -
ских де лат но сти, ду -
плекс, укуп но 103 м2

(60 + 43), лукс, два
мо кра чво ра, ку хи ња,
под но гре ја ње, кли ма,
на ме штен, дру ги
спрат из над апо те ке
„Фа бег”, угао Ка са пи -
но ви ће ве и Ж. Зре ња -
ни на. Тел. 063/302-
806. (234440)

80 КВМ иза До ма
омла ди не, Мак си ја,
16.000 евра. 061/114-
11-34. (234426)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2,
те ле фон, Бра ће Јов на -
о вић 11, код „Ку пеа”.
063/622-209.
(234399)

ХА ЛУ из да јем за ра -
ди о ни цу, ма га цин, ка -
ми он ски при лаз са ка -
на лом. 063/265-161.
(234276)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на
Стре ли шту. 064/959-
98-83. (234312)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла
у Ње го ше вој ули ци.
064/140-65-99.
(234316)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ про -
стор за про мо ци је,
пре зен та ци је, шко ли -
це, сат вре ме на 500
РСД.  063/286-950.
2343149

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у
цен тру 97 м2. До го -
вор. 064/329-48-40.
(234488)

ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне
рад ни це за ши ва ру.
Све ин фор ма ци је на
060/ 738-69-43-
(СМС)

АГЕН ЦИ ЈА „Де те ли на
Д” ну ди све вр сте по -
мо ћи у ку ћи.
069/252-44-81. (СМС)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „Ба ден-
Ба ден” по тре бан ко -
но бар и ку ва ри ца са
ис ку ством. 063/249-
482. (234417)

РЕ СТО РА НУ „Poco-
Loco” по треб на де вој -
ка за рад у про да ји и
ко но бар. 013/355-
333, 064/874-03-01.
(234393)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри -
ца пе ри о ни ци „Пи о -
нир”. 069/108-06-54.
(234387)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
рад у ка фи ћу.
063/800-07-94. (2339)

КА ФЕ „Љу би че во”
тра жи де вој ку за рад,
са ис ку ством.
069/364-10-04. (2343)

„ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ”  -
по треб не рад ни це за
рад за ро шти љем.
063/897-55-04,
013/354-043. (34292)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у тр го ви ни.
Зва ти од 16 до 18 са -
ти. 062/191-22-19.
(234256)

ПО ТРЕБ НИ во за чи са
ис ку ством Ц и Е ка те -
го ри је за ме ђу на род -
ни тран спорт. Next lo-
gistics DOO. 063/271-
907. (2342839)

ПО ТРЕ БАН пе кар.
062/404-144.
(234448)

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца и пе кар.
062/301-022.
(234449)

ПО ТРЕ БАН ком пле -
тан пе кар са ис ку -
ством и ис ку сан во -
зач. 064/120-09-42.
(234502)

ПО ТРЕ БАН ко но бар
за рад у ре сто ра ну
„Ру сти ко”. До ћи лич -
но у Бра ће Јо ва но вић
12. (234503)

ПО ТРЕ БАН ко но бар
са ис ку ством, по моћ -
ни ку вар и пи ца-мај -
стор. 
060/635-57-73.
(234507)

РЕ ЛАКС, те ра пе ут ска
и пар ци јал на ма са жа
064/011-34-25. 
(СМС)

НЕ ГО ВА ТЕ ЉИ ЦА, ра -
дим на сат, на бав ка,
ку вам и ме њам 
пе ле не. 
060/421-05-91. 
(СМС)

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

АЛУ ПВЦ сер вис,
уград ња, про из вод ња
свих вр ста про зо ра и
вра та. 063/843-34-56. 

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА
вла жних ку ћа, ма шин -
ски се че мо вла жне зи -
до ве, га ран ци ја. Тел.
060/691-01-13.
(229077)

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)

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)

ЧА СО ВИ ма те ма ти ке,
фи зи ке, осно ве елек -
тро тех ни ке, ис ку сан
про фе сор. 060/077-
78-20. (234435)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе, мо гућ ност хлад ња -
че. Џа ја. 065/403-58-
43. (234420)

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.
(234413)

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. 
062/382-394.
(234448)

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.
(234424)

ТВ и са те лит ске ан те -
не, мон та жа, ди ги та -
ли за ци ја ва шег ТВ-а.
064/886-20-70.
(234391)

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.
(2343969)

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.
(234397)

МА ЂАР СКИ је зик, ча -
со ви за све ни вое зна -
ња. Тел. 352-892,
060/352-89-20.
(234388)

НЕ МАЧ КИ, ча со ви
свим уз ра сти ма. Пре -
во ди, си гу ран успех.
Тел. 352-892,
061/656-04-04.
(234388)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са -
ње, шпа лет не про зо -
ри, вра та, ре но ви ра -
ње, кро во ви, бе то ни -
ра ње. По вољ но.
063/865-80-49. (2349)

УГРА ЂУ ЈЕМ ви део
над зор у стам бе ним и
по слов ним објек ти ма.
064/134-30-18. (2348)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ка на ли за -
ци је, по прав ке, за ме -
не, адап та ци је од мах.
331-657, 064/495-77-
59. (234353)

ЧА СО ВИ срп ског је зи -
ка. При пре ма за при -
јем ни ис пит. Про фе -
сор књи жев но сти.
Ива на, 063/857-98-29.
(234335)

ОРЕ ЗУ ЈЕМ воћ ке, ако
је не ком по треб но ја -
ви те ми на тел.
069/130-35-91. (2343)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар, 013/351-073,
064/157-20-03.
(234336)

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. (234345)

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

ЧА СО ВИ кла ви ра за
све од 4 до 104, по
спе ци јал ној ме то ди
ру ске шко ле. 064/468-
09-02. (234252)

КЕ РА МИ ЧАР, по во -
љан и ква ли те тан и
мо лер тра жи по сао.
Тел. 061/203-70-87.
(234261)

КЕ РА МИ ЧАР с ду го -
го ди шњим ис ку ством
ква ли тет но, пе дант но,
по вољ но. 064/252-51-
75, 062/153-37-06. 

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. 
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ГИП САР СКИ ра до ви,
пла фо ни, пре град ни
зи до ви, скри ва чи, гле -
то ва ње, кре че ње.
060/521-93-40.
(234452)

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.
(234470)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР ра ди
инст а ла ци је, по пра -
вља ста ре, бој ле ри и
оста ле по прав ке.
060/521-93-40.
(234452)

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве: ру ше ња, ште -
мо ва ња, уто ва ри шу -
та, од но ше ње не по -
треб них ства ри, оба -
ра ње др ве ћа. 060/035-
47-40. (234512)

КОМ БИ ЈЕМ пре возим
ро бу, ства ри, се лид бе
и све оста ло, нај по -
вољ ни је. 065/361-13-
13. (234528)

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. (234534)

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)

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)

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  „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. bombon-
cicb@gmail.com
www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (4697)

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.  (469)

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. (4697)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро -
бе „Бом бон чић” – Бо -
рис – ком би ји ма, ка -
ми о ни ма, еки па рад -
ни ка, мон та жа, де -
мон та жа, па ко ва ње
ства ри, ку ти је за па ко -
ва ње, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја. Се -
ли те се без стре са!!!
Бо рис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. 

bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-
boris.ser.rs.  (4697)

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.

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. 

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
1.000 ди на ра, град -
ска, по пуст ван град -
ске, рад ни ци.
064/482-65-53.
(233272)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру -
ге ро бе. Пан че во-да -
ље, це на до го вор.
013/366-843, 
063/193-22-29.
(233272)

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.
(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)

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)

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.
(234042)

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. 
(234042)

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. 

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
про да ја по лов них, по -
прав ка ра зних елек -
тро у ре ђа ја, елек три -
чар, ау то е лек три чар.
063/800-01-96.
(234327)

ПОСАО

ПОТРАЖЊА
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УСЛУГЕ

ПАНЧЕВАЦ

У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи -

вот ну сре ди ну („Сл. гла сник РС” број 135/2004 и 36/09)

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА
АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО
ГРАД СКА УПРА ВА

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не

ОБА ВЕ ШТА ВА ЈАВ НОСТ

      Но си лац про јек та, „Vip mobile” d.o.o. Бе о град,

Омла дин ских бри га да 21, Но ви Бе о град,  под нео је зах -

тев за од лу чи ва ње о по тре би  про це не ути ца ја  на жи -

вот ну сре ди ну за Појекaт ра дио-ба зне ста ни це  мо бил -

не те ле фо ни је  „BA1348-01 PA-Glogonj-Vatrogasni dom”

на ка та стар ској пар це ли бр. 599/2 К.О. Гло гоњ, ули ца

Трг Мар ша ла Ти та, на те ри то ри ји гра да Пан че ва.

      Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о -

ца про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се кре -

та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не Град ске упра ве

гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 615  у

пе ри о ду од  26. ја ну а ра до 06. фе бру а ра 2017.  го ди не

рад ним  да ном од 10 до 14 са ти.

       По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве де -

ном ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах те вом.

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту жи вот не

сре ди не, на осно ву чла на 20. За ко на о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04) 

ОГЛА ША ВА
јав ни увид сту ди је о про це ни ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну

      Но си лац про јек та НИС а.д. Но ви Сад Блок Пре ра да, ули -

ца На род ног фрон та бр. 12, под нео je зах тев за да ва ње са гла -

сно сти на сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

ПРО ЈЕК ТА Укла ња ње обје ка та – пор тир ни ца и ре флек тор ски

стуб у бло ку 19, сфер ни ре зер во а ри ФБ-2011 и ФБ-2012 са

при па да ју ћим ин ста ла ци ја ма и по су да ФА-3207 са плат фор -

ма ма и при па да ју ћим ин ста ла ци ја ма у кру гу РНП, на кп. бр.

3566; 3568; 3570 и 3583 КО Вој ло ви ца.

       По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про јек та мо -

гу се до би ти на увид рад ним да ни ма од 10 до 14 са ти у про -

сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја та за ур ба ни зам и за -

шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 16, Но ви

Сад (при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39) и у про сто ри ја ма Град ске

упра ве гра да Пан че ва, ули ца Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, до

23.  02. 2017. го ди не. За вре ме тра ја ња јав ног уви да за ин те ре -

со ва на јав ност мо же у пи сме ном об ли ку под не ти при мед бе и

ми шље ња на из ло же ну сту ди ју о про це ни ути ца ја на адре су

Се кре та ри ја та.

       Јав на рас пра ва и пре зен та ци ја одр жа ће се 24. 02. 2017.

го ди не у згра ди Вла де АП Вој во ди не (при зе мље, кан це ла ри ја

бр. 39) у 12 са ти.

TEHNOMARKET D.O.O. PANČEVO

Raspisuje konkurs za sledeće radno mesto:

Poslovna sekretarica

Obavezni uslovi:
•     Solidno osnovno znanje engleskog jezika 

•     vozačka dozvola B kategorije

•     dobra komunikativnost

Dužnosti:
•     Prijem, razvrstavanje i posluženje i gostiju

•     Prijem i razvrstavanje službene pošte i telefonskih

poziva

•     Zakazivanje sastanaka, hotela i avio karata

•     Posluženje kafe i osvežavajućih napitaka

Prednost:
•     Poznavanje Office programskog paketa

•     Preporuke

CV sa obaveznom fotografijom kao za LK dostaviti elek-

tronskim putem na: kontrola@tehnomarket.com sa na-

znakom „Konkurs Sekretarica”

Konkurs je otvoren do popune radnog mesta.

Ili se javite lično na adresu: Skadarska 73, Pančevo
Kontakt telefon 013/307 700
0 nama saznajte više na www.tehnomarket.com

      У скла ду са чла ном 63. став 2. За ко на о пла ни ра њу

и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС” број 72/09, 81/09

– ис прав ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-

УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) 

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА
СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА УР БА НИ ЗАМ, ГРА ЂЕ ВИН СКЕ И

СТАМ БЕ НО-КО МУ НАЛ НЕ ПО СЛО ВЕ 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ 

      УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА ЗА ПО ТРЕ БЕ УР -

БА НИ СТИЧ КО-АР ХИ ТЕК ТОН СКЕ РАЗ РА ДЕ ЛО КА -

ЦИ ЈЕ ЗА ИЗ ГРАД ЊУ СКЛА ДИ ШНО-ПО СЛОВ НОГ

ОБЈЕК ТА ЗА ПРО ДА ЈУ И СКЛА ДИ ШТЕ ЊЕ  ПО ЉО -

ПРИ ВРЕД НИХ ПРО ИЗ ВО ДА, АЛА ТА И МЕ ХА НИ ЗА -

ЦИ ЈЕ НА КА ТА СТАР СКИМ ПАР ЦЕ ЛА МА ТОП. БРОЈ

9889/1, 9889/2, 9888/2 и 9888/4 КО Пан че во,  из ра ђен

од стра не  ОО „ПА НУР БИС”, Ул. Мак си ма Гор ког бр.

5, под бро јем тех. днев. 54.16. од ок то бра 2016. го ди -

не, за ин ве сти то ра Бо жо вић Све тла ну из Пан че ва,

ули ца Ка ра ђор ђе ва број 29/А.

      Увид у Ур ба ни стич ки про је кат мо же се из вр ши ти

у згра ди Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе -

тра I, број 2 - 4 у Пан че ву,  у хо лу  VI спра та,  у Се кре -

та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му -

нал не по сло ве.  Ин фор ма ци је и сва оба ве ште ња о јав -

ној пре зен та ци ји  мо же те до би ти на те ле фон  013/308-

905,  кан це ла ри ја 610, у вре ме ну од 10 до 13 са ти у пе -

ри о ду  тра ја ња  јав не пре зен та ци је  од  7 да на, по чев
од 27. 01. 2017. го ди не.
      За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -

не ти при мед бе на На црт ур ба ни стич ког про јек та, за

вре ме тра ја ња јав не пре зен та ци је, у  пи са ном об ли ку,

Град ској упра ви гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур -

ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не  по сло -

ве, Трг кра ља Пе тра I, број 2 - 4, Пан че во.



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs22 Петак, 27. јануар 2017.

ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево, на основу члана 9. став 2. Одлуке о пословном, магацин-

ском простору и гаражама града Панчева („Сл.лист града Панчева” бр. 15/2014, 29/2014, 11/2015, 28/15 , 22/2016 и

38/2016) и Одлуке Надзорног одбора ЈП „Дирекција” Панчево бр.01-83-4/2017 од 19. 01. 2017. године, расписује:

О Г Л А С
За давање у закуп пословног простора

у државној својини чији је  корисник  град Панчево
путем  јавног надметања, на период од 5 година
Огласом је обухваћен следећи пословни простор

Право учешћа у поступку јавног надметања имају предузетници и правна лица, осим буџетских корисника који

право коришћења пословног простора без накнаде могу оставрити према Закону о буџету за 2017. годину, односно

према Одлуци о буџету града Панчева за 2017. годину.

Извршеном уплатом депозита учесник у поступку прихвата услове из јавног огласа, а наведени износ представља

збир две почетне месечне закупнине, депозит се уплаћује на рачун број: 160-461690-69 код Banca Intesa, број мо-
дела 97, позив на број 04-226-00.
Поступак јавног надметања започиње објављивањем почетне закупнине за стицање права на закуп, који предста-

вља почетну висину закупнине по м². 

Учесник који је излицитирао највиши износ закупнине по м² је најповољнији понуђач.

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит се не урачунава у закупнину. Депозит се враћа понуђачима који не ус-

пеју у јавном надметању у року од пет дана од дана одржавања јавног надметања, а најповољнијем понуђачу у ро-

ку од пет дана од дана закључења Уговора о закупу. 

Депозит се неће вратити понуђачу који није приступио јавном надметању.

На излицитирани износ закупнине закупац плаћа порез на додату вредност као и све трошкове коришћења послов-

ног простора (утрошак ел. енергије, воде, грејања, изношења смећа и др.) за период трајања закупа.

Висина месечне закупнине усклађује се према одредбама важеће Одлуке.

Такође је у обавези да  достави једно од средстава обезбеђења плаћања закупа за период трајања закупа и то:

1     Банкарску гаранцију „без приговора” и наплативу на „први позив” са клаузулом о урачунавању валоризације у

гаранцију,

2     Сопствену (соло) меницу

      Банкарска гаранција  доставља се у року од 45 дана од дана закључења уговора и даје се на период важења ко-

ји не може бити краћи од 12 месеци, с тим да су закупци пре истека рока у обавези да важност гаранције  проду-

же пре истека рока, на период који не може бити краћи од наредних 12 месеци, под претњом раскида Уговора.

Сопствена (соло) меница доставља се  у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, под претњом раскида .

Пословни простор се издаје у виђеном стању. Пословни простор набројан у Огласу може се погледати у периоду

од 27. 01. 2017. године до 02. 02. 2017. године од 10 до 14 сати. Све информације се могу добити на тел. 013 /219-

03-00,  локал 202.

Уколико понуђач има неизмирене пореске обавезе по основу изворних локалних прихода,  његова пријава се неће

узимати у разматрање.

Комисија неће разматрати понуде понуђача који је одустао од закључења Уговора о закупу пословног простора ко-

ји је био предмет ранијег оглашавања, у року од три године од дана одустанка.

У случају одустајања од закључења Уговора од стране најповољнијег понуђача закључење Уговора о закупу послов-

ног простора ће се понудити првом следећем учеснику јавног надметања. 

Пријава треба да садржи:
1) податке о подносиоцу пријаве, и то:

а) за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број; 

б) за правна лица: назив и седиште,  оверену копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног орга-

на, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве не старије од шест месеци,

2) податке о пословном, магацинском простору за који се пријава подноси - површину и редни број из Огласа,

3) делатност која ће се обављати (уколико је то занатска написати тачан назив занатске делатности) 

4) изјава да се пословни простор преузима у виђеном стању,

5) доказ о уплати депозита за учешће, 

6) доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по основу изворних локалних прихода од Секретаријата

за пореску администрацију Градске управе града Панчева (не признају се потврде Министарства финансија – По-

реска управа Панчево). 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, неће се узимати у разматрање. 

Поступак јавног надметања ће се одржати уколико се на Оглас пријави једно заинтересовано лице. 

Један понуђач може да поднесе пријаву за више пословних просторија, с тим што је у обавези да за сваки простор

поднесе потпуну пријаву и уплати тражени депозит.

Лицитациони корак не може бити мањи од 5% од претходно највише излицитираног износа.

Пријаве слати у затвореном омоту, путем поште, искључиво препорученим писмом или предајом на писарницу ЈП

„Дирекција” Панчево, са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРО-

ЈЕМ___НЕ ОТВАРАЈ”, име и адресу, односно седиште лица које се пријављује на Оглас.

Рок за подношење пријава је закључно са 03. 02. 2017. године до 10 сати. 

Јавно надметање ће се одржати 03. 02. 2017. године у 11 сати, у соби бр. 108 у  ЈП „Дирекција” Панчево, Змај Јовина бр. 6.  

Приликом надметања обавезан је приказ личне карте учесника у поступку јавног надметања, а за пуномоћника

уредно пуномоћје оверено у суду. 

Приложена документација мора бити у оригиналу или овереној фотокопији и не сме бити старија од шест месеци.

Р. бр. Адреса
Површина и

структура м2
Зона

Висина почетне

закупнине по м2 која

се лицитира без

пореза

Делатност Депозит/дин.

1
Марка Краљевића

бр. 1
60,00 1 308,40 дин/м2

занатска

трговинска

канцеларијска

37.008,00

2
Ослобођења бр.

31
59,14 1 308,40 дин/м2

занатска

трговинска

канцеларијска

36.477,56

3 Савска бр. 6 41,40 1 308,40 дин/м2

занатска

трговинска

канцеларијска

25.535,52

4
Жарка

Зрењанина 14
9,74 1 308,40 дин/м2

занатска

трговинска

канцеларијска

6.007,64

5
Вељка Влаховића

17
40,96 2 205,60 дин/м2

занатска

трговинска

канцеларијска

16.842,76

6 Николе Тесле 5 60,36 1 308,40 дин/м2

занатска

трговинска

канцеларијска

37.230,04

7
Жарка

Зрењанина 16
39,29 1 308,40 дин/м2

занатска

трговинска

канцеларијска

24.234,08

8
Бориса Кидрича

9, Јабука
16,82 3 102,80 дин/м2

занатска

трговинска

канцеларијска

3.458,20

9
Војводе Радомира

Путника 15
13,71 1 308,40 дин/м2

занатска

трговинска

канцеларијска

8.456,32

10
Војводе Радомира

Путника 15
32,93 1 308,40 дин/м2

занатска

трговинска

канцеларијска

20.311,22

На осно ву чла на 6. Пра вил ни ка о про гра му и на чи ну

по ла га ња ис пи та за оба вља ње так си пре во за („Слу жбе -

ни лист гра да Пан че ва”, број 20/16), Град ска упра ва

гра да Пан че ва – Аген ци ја за са о бра ћај рас пи су је 

ОГЛАС
ЗА ПО ЛА ГА ЊЕ ИС ПИ ТА ЗА ОБА ВЉА ЊЕ

ДЕ ЛАТ НО СТИ ТАК СИ ПРЕ ВО ЗА ПУТ НИ КА

У ГРА ДУ ПАН ЧЕ ВУ ТО КОМ 2017. ГО ДИ НЕ

1. Пред мет огла са: По ла га ње ис пи та о по зна ва њу те -

ри то ри је гра да Пан че ва и про пи са из обла сти са о бра -

ћа ја ( у да љем тек сту: ис пит)

2. Ис пит мо же по ла га ти ли це (кан ди дат) ко ји по се ду -

је во зач ку до зво лу „Б” ка те го ри је нај ма ње три го ди не

3. По ла га ње ис пи та оба ви ће се у про сто ри ја ма Град -

ске упра ве гра да Пан че ва, у Ма лој са ли  Град ске упра -

ве гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I број 2 - 4, у тер -

ми ну:

·      да на 17. 03. 2017. го ди не у 9 са ти

·      да на 16. 06. 2017. го ди не у 9 са ти

·      да на 29. 09. 2017. го ди не у 9 са ти

·      да на 15. 12. 2017. го ди не у 9 са ти

4. При ја ва за по ла га ње ис пи та се под но си Град ској

упра ви гра да Пан че ва – Аген ци ји за са о бра ћај, пре ко

Град ског услу жног цен тра, шал тер број 3, у  тер ми ну:

·      за по ла га ње 17. 03. 2017. го ди не, при ја ва се под но -

си од 20. 02. 2017. го ди не до 03. 03. 2017. го ди не

·      за по ла га ње 16. 06. 2017. го ди не, при ја ва се под но -

си од 22. 05. 2017. го ди не до 02. 06. 2017. го ди не

·      за по ла га ње 29. 09. 2017. го ди не, при ја ва се под но -

си од 04. 09. 2017. го ди не до 15. 09. 2017. го ди не

·      за по ла га ње 15. 12. 2017. го ди не, при ја ва се под но -

си од 20. 11. 2017. го ди не до 01. 12. 2017. го ди не

      Ко ми си ја ће ор га ни зо ва ти по ла га ње ис пи та и ван

го ре утвр ђе них тер ми на за по ла га ње, уко ли ко се при -

ја ве 3 или ви ше кан ди да та, а тер мин по ла га ња ће од -

ре ди ти, у  до го во ру са кан ди да ти ма. 

5. Пи са на при ја ва кан ди да та за по ла га ње ис пи та са др жи:

1. име, оче во име и пре зи ме

2. да тум и ме сто ро ђе ња

3. је дин стве ни ма тич ни број

4. по дат ке о пре би ва ли шту

5. по да так о то ме ко ји пут по ла же ис пит

Уз при ја ву кан ди дат при ла же :

1. фо то ко пи ју: лич не кар те (ако је без чи па) или

очи та ну лич ну кар ту (ако је са чи пом) 

2. фо то ко пи ју во зач ке до зво ле „Б” ка те го ри је (ко -

ју кан ди дат по се ду је нај ма ње три го ди не)

3. до каз о упла ти тро шко ва за по ла га ње ис пи та

(на кна да за по ла га ње ис пи та)

4. до каз о упла ти град ске ад ми ни стра тив не так се

6. Ли те ра ту ра за по ла га ње ис пи та мо же се пре у зе ти у

Град ској упра ви гра да Пан че ва –  у Аген ци ји за са о -

бра ћај, III спрат – кан це ла ри ја 307, на кон уред но под -

не те при ја ве за по ла га ње ис пи та. 

Ин фор ма ци ја о ви си ни на кна де за по ла га ње ис пи та,

ви си ни град ске ад ми ни стра тив не  так се и дру ге ре ле -

вант не ин фор ма ци је мо гу се до би ти у Аген ци ји за са -

о бра ћај, III спрат – кан це ла ри ја 307, кон такт осо ба је

Зо ри ца Бо ја џи ев ски, те ле фон: 308-713

7. Не пот пу не и не бла го вре ме не при ја ве се не ће раз -

ма тра ти.

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ЗЕ ЛЕ НИ ЛО”

ПАН ЧЕ ВО РАС ПИ СУ ЈЕ

К О Н К У Р С 
ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ПО СЛОВ НОГ 

ПРО СТО РА – ЛО КА ЛА

-   Ло кал бр. 11 у ла ме ли 5, укуп не по вр ши не 10,52 м²,

на „Зе ле ној пи ја ци”, Ули ца Осло бо ђе ња бб, по по чет -

ној це ни од 1.000,00 ди на ра по ме тру ква драт ном.

-   Ло кал бр. 13 у ла ме ли 1, укуп не по вр ши не 10,52 м²,

на „Зе ле ној пи ја ци”, Ули ца Осло бо ђе ња бб, по по чет -

ној це ни од 1.000,00 ди на ра по ме тру ква драт ном.

-   Ло кал бр. 9 у ла ме ли 9, укуп не по вр ши не 32,35 м²,

на „Зе ле ној пи ја ци”, Ули ца Осло бо ђе ња бб, по по -

чет ној це ни од 500,00 ди на ра по ме тру ква драт ном.

Рок за до ста вља ње по ну да је 8 да на од да на об ја вљи ва -

ња Кон кур са. Бли жи усло ви Кон кур са би ће ис так ну ти

на огла сним та бла ма Рад не за јед ни це (Пан че во, Ди -

ми три ја Ту цо ви ћа 7-а). Роб не пи ја це „Ае ро дром” и Зе -

ле не пи ја це у Пан че ву.

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње су до пе ре,
ку па ти ла, адап та ци је,
по прав ке, за ме не.
013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59.
(234353)

СЕ ЛИД БЕ 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. (234532)

УДО ВАЦ, 58 го ди на
же ли по знан ство уса -
мље не ста ри је го спо -
ђе, дру же ње. Тел.
061/184-65-34.
(234383)

ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћу слу жбе ну ле ги ти -
ма ци ју на име Слав ко
Ста ни са вљев, из да те
од стра не АТП Пан че -
во. (234362)

УПО ЗНАО  бих сло -
бод ну же ну до 55 го -
ди на. Мо гућ брак.
064/372-94-71.
(234543)

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)

РАЗНО

ТУРИЗАМ

УСЛУГЕ

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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                                                                                                                                                                                                       ГРАД ПАН ЧЕ ВО 

На осно ву чла но ва 18. и  19. За ко на о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16-ау тен тич но ту ма че ње) , чла но ва 54. и 98. став 2. Ста ту та гра да Пан че ва („Слу жбе ни лист гра да Пан че ва”

бр.25/15-пре чи шћен текст и 12/16), чланa 4. Пра вил ни ка о су фи нан си ра њу про је ка та за  оства ри ва ње јав ног ин те ре са  у обла сти јав ног ин фор ми са ња („Сл. гла сник Ре пу бли ке Ср би је”  број 16/16 ), Ак ци о ног пла на гра да Пан че ва за

раз вој јав ног ин фор ми са ња за пе ри од 2015-2017. го ди не и Од лу ке о бу џе ту гра да Пан че ва за 2017. го ди ну, гра до на чел ник гра да Пан че ва, расписуjе

                                                                                                                                 К О Н К У Р С
за су фи нан си ра ње проjеката про из вод ње ме диј ских са др жа ја из обла сти jавног ин фор ми са ња у 2017. го ди ни

                                                                                                                                                                                     I НА МЕ НА СРЕД СТА ВА И ИЗ НОС

       Пре ма Од лу ци о бу џе ту гра да Пан че ва за 2017. го ди ну, сред ства у из но су од 38.095.238,00 ди на ра, на ме ње на су за Кон курс за су фи нан си ра ње про је ка та про из вод ње ме диј ских са др жа ја из обла сти јав ног ин фор ми са ња  у 2017.

го ди ни.  

       На ме на кон кур са је су фи нан си ра ње про из вод ње ме диј ских са др жа ја из обла сти јав ног ин фор ми са ња, ко ји до при но се исти ни том, не при стра сном, пра во вре ме ном и пот пу ном ин фор ми са њу свих гра ђа на гра да Пан че ва; за шти -

ти и раз во ју људ ских пра ва и де мо кра ти је; уна пре ђи ва њу прав не и со ци јал не др жа ве; сло бод ном раз во ју лич но сти и за шти ти де це и мла дих; раз во ју кул тур ног и умет нич ког ства ра ла штва; раз во ју обра зо ва ња, укљу чу ју ћи и ме диј -

ску пи сме ност као део обра зов ног си сте ма; раз во ју на у ке, спор та и фи зич ке кул ту ре; за шти ти жи вот не сре ди не и здра вља љу ди; и оста лих ме диј ских са др жа ја ко ји до при но се за до во ља ва њу по тре ба гра ђа на за ин фор ма ци ја ма и са -

др жа ји ма из свих обла сти жи во та, без дис кри ми на ци је, има ју ћи пре све га  у ви ду осо бе са ин ва ли ди те том и на ци о нал не ма њи не.

       Са др жа ји на ме ње ни де ци мо ра ју по што ва ти етич ке нор ме и све за кон ске про пи се  из обла сти за шти те пра ва де те та. 

       Mедијски са др жа ји ко ји бу ду пред ло же ни у при ја ви на Кон курс гра да Пан че ва уз ува жа ва ње кри те ри ју ма на ве де них у прет ход ном ста ву тре ба да обез бе де ин фор ми са ње и укљу чи ва ње гра ђа на у раз вој ло кал не за јед ни це та ко

што ће омо гу ћи ти:

– да се обез бе ди јав ни ин те рес гра ђа на Пан че ва и на се ље них ме ста на те ри то ри ји гра да Пан че ва за про из вод њу и об ја вљи ва ње сле де ћих ме диј ских са др жа ја: оп шти ин фор ма тви ни ме диј ски са др жа ји, са др жа ји из обла сти по ли ти ке,

кул ту ре, обра зо ва ња, ко му нал не по ли ти ке, ре ли ги је, еко но ми је, со ци јал не за шти те, за шти те жи вот не сре ди не, ци вил ног сек то ра, ма њин ских гру па, де це, омла ди не, спор та, кул ту ре, ра зо но де и све дру ге са др жа је ко ји су бит ни за

жи вот гра ђа на; 

– да се обез бе ди пра во вре ме но ин фор ми са ње гра ђа на Пан че ва и на се ље них ме ста на те ри то ри ји гра да Пан че ва у слу ча ју еле мен тар них не по го да, не сре ћа и свих си ту а ци ја ко је мо гу иза за ва ти по ре ме ћај у уо би ча је ном жи во ту гра -

ђа на (вре мен ске не по го де, за га ђе ње и слич но);

– про це се јав них слу ша ња и јав них рас пра ва у по ступ ку из ра де и до но ше ња oдлука Скуп шти не гра да Пан че ва, ко је ди рект но ути чу на ква ли тет жи во та, стан дард и ува жа ва ње људ ских и ма њин ских пра ва сва ког чла на ло кал не за -

јед ни це;

– пре зен то ва ње ин фор ма ци ја од јав ног зна ча ја из де ло кру га ра да ор га на гра да Пан че ва;

– да се обез бе ди пра во вре ме но и пот пу но ин фор ми са ње као и еду ка ци ју гра ђа на о парт ци па тив ном бу џе ти ра њу, то ком про це са из ра де  и до но ше ња Од лу ке о бу џе ту гра да Пан че ва за 2018. го ди ну; 

– пре зен та ци ју и пра ће ње им пле мен та ци је свих про је ка та фи нан си ра них из бу џе та гра да Пан че ва, пу тем Кон ку са,  за ор га ни за ци је ци вил ног дру штва;

– пре зен то ва ње ру рал ног раз во ја у на се ље ним ме сти ма са те ри то ри је гра да Пан че ва, про мо ци је и еду ка ци је по љо при вред ни ка, зна ча ја удру жи ва ња, али и са др жа ја из кул ту ре, здрав ства, бри ге о мар ги нал ним гру па ма;

– пре зен то ва ње спорт ских и кул тур них до га ђа ја, као и кул тур ног и ин ду стиј ског на сле ђа са те ри то ри је гра да Пан че ва, са ци љем очу ва ња и пра вље ња ар хив ске гра ђе о ло кал ним ак те ри ма и те ма ма.

II ПРА ВО УЧЕ ШЋА

На Кон кур су мо же уче ство ва ти: 

1.    из да вач ме ди ја чи ји је ме диј упи сан у Ре ги стар ме ди ја, ко ји се во ди у Аген ци ји за при вред не ре ги стре;

2.     прав но ли це, од но сно пред у зет ник ко ји се ба ви про из вод њом ме диј ских са др жа ја и ко ји има до каз да ће су фи нан си ран ме диј ски са др жај би ти ре а ли зо ван пу тем ме ди ја ко ји је упи сан у Ре ги стар ме ди ја.

Пра во уче шћа на кон кур су не ма ју из да ва чи ме ди ја ко ји се фи нан си ра ју из јав них при хо да.

Пра во уче шћа на кон кур су не ма ју ли ца ко ја су у прет ход ном пе ри о ду до би ла сред ства на ме ње на про јект ном су фи нан си ра њу, а ни су у уго во ре ном пред ви ђе ном ро ку и  про пи са ној фор ми под не ла на ра тив ни и фи нан сиј ски из ве -

штај и ли ца за ко ја се утвр ди да су сред ства не на мен ски тро ши ла.  

Уче сник Кон кур са мо же кон ку ри са ти са мо са jедним проjект ом на јед ном кон кур су. 

Из да вач ви ше ме ди ја има пра во уче шћа на Кон кур су с јед ним про јек том за сва ки ме диј.

       Нај ма њи из нос сред ста ва ко ји се мо же одо бри ти по про јек ту из но си 20.000,00 ди на ра, а нај ве ћи из нос сред ста ва по про јек ту из но си 10.000.000,00 ди на ра 

Уче сник кон кур са мо же под не ти зах тев за су фи нан си ра ње про јек та у из но су до нај ви ше 80% вред но сти пред ло же ног про јек та, од но сно нај ви ше до из но са утвр ђе ног кон кур сом.

Уче сник кон кур са ко ји је у те ку ћој ка лен дар ској го ди ни већ ко ри стио сред ства на ме ње на про јект ном су фи нан си ра њу у обла сти јав ног ин фор ми са ња на ре пу блич ком, по кра јин ском или ло кал ном ни воу, мо же уче ство ва ти на кон -

кур су за су фи нан си ра ње истог про јек та са мо још јед ном у тој го ди ни, и то у из но су ко ји уз сред ства ко ја је већ до био, не пре ла зи 80% вред но сти про јек та.                                            

III КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ОЦЕ НУ ПРО ЈЕ КА ТА 

       Кри те ри ју ми на осно ву ко јих ће се оце њи ва ти про јек ти при ја вље ни на Кон курс су:

       1) Ме ра  у ко јој је пред ло же на про јект на ак тив ност по доб на да оства ри јав ни  ин те рес у обла сти јав ног ин фор ми са ња:

       2) Mера пру жа ња ве ће га ран ци је при вр же но сти про фе си о нал ним и етич ким ме диј ским стан дар ди ма.

       На осно ву кри те ри ју ма из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на, по себ но се оце њу је:

1.    Зна чај про јек та са ста но ви шта:

·       оства ри ва ње јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња;

·       остваривање намене конкурса;

·       ускла ђи ва ње про је ка та са ре ал ним про бле ми ма, по тре ба ма и при о ри те ти ма циљ них гру па;

·       иден ти фи ко ва них и ја сно де фи ни са них по тре ба циљ них гру па,

·       заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.  

2.    Ути цај и из во дљи вост са ста но ви шта:

·       ускла ђе но сти пла ни ра них ак тив но сти са ци ље ви ма, оче ки ва ним ре зул та ти ма и по тре ба ма циљ них гру па;

·       сте пен ути ца ја про је ка та на ква ли тет ин фор ми са ња циљ них гру па;

·       мер љи вост ин ди ка то ра ко ји омо гу ћа ва ју пра ће ње ре а ли за ци је про јек та;

·       разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;

·       сте пен раз вој не и фи нан сиј ске одр жи во сти про јек та (по зи тив ни ефек ти про јек та на ста вља ју се на кон што се окон ча по др шка).

3. Ка па ци те ти са ста но ви шта:

·       сте пен ор га ни зо ва них и упра вљач ких спо соб но сти пред ла га ча про јек та

·       неопходни ресурси за реализацију пројекта;

·       струч них и про фе си о нал них ре фе рен ци пред ла га ча про јек та, ко је од го ва ра ју пред ло же ним ци ље ви ма и ак тив но сти ма про јек та.

4. Бу џет и оправ да ност тро шко ва са ста но ви шта:

·       пре ци зно сти и раз ра ђе но сти бу џе та про јек та, ко ји по ка зу је ускла ђе ност пред ви ђе ног тро шка са про јект ним ак тив но сти ма;

·       економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

       На осно ву кри те ри ју ма из ста ва 1. тач ка 2) овог чла на по себ но се оце њу је:

1.  да ли су уче сни ку кон кур са из ре че не ме ре од стра не др жав них ор га на, ре гу ла тор них те ла или те ла са мо ре гу ла ци је у по след њих го ди ну да на, због кр ше ња про фе си о нал них и етич ких стан дар да (по дат ке при ба вља струч на слу -

жба од Ре гу ла тор ног те ла за елек трон ске ме ди је, за елек трон ске ме ди је, а од Са ве та за штам пу, за штам па не и он лајн ме ди је);

2.   до каз о то ме да су на кон из ри ца ња ка зне или ме ре пред у зе те ак тив но сти ко је га ран ту ју да се сли чан слу чај не ће по но ви ти.

       Спе ци фич ни кри те ри ју ми за оце њи ва ње про је ка та су:

1.    оп шти ин фор ма тив ни и спе ци ја ли зо ва ни ме диј ски са др жа ји од зна ча ја за жи вот и рад гра ђа на као и пре зен то ва ње ра да ор га на ло кал не са мо у пра ве на те ри то ри ји гра да Пан че ва; 

2.    ак ту ел ност те ме; 

3.    до при нос  у  очу ва њу срп ског на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та и jезика;

4.    до при нос очу ва њу  на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та  на ци о нал них ма њи на ко је жи ве на те ри то ри ји гра да Пан че ва; 

5.    допринос пред ло же ног  про јек та  уна пре ђе њу и рав но прав но сти положаjа  осе тљи вих  и мар ги нал них дру штве них гру па;

6.    про јек ти ко ји до при но се ме диј ској ори ги нал но сти и ра зно вр сно сти;

IV  РО КО ВИ

При ја ве на Кон курс под но се се у ро ку од 20 да на од да на обjављивања у не дељ ном ли сту „Пан че вац”.

Кон курс на ко ми си ја је ду жна да обра зло же ни пред лог о рас по де ли сред ста ва до ста ви гра до на чел ни ку гра да Пан че ва.

Ре ше ње о рас по де ли сред ста ва до но си се нај ка сни је у ро ку од 90 да на од да на за кљу че ња кон кур са.

Пе ри од им пле мен та ци је про је ка та је нај ка сни је до 31. 12. 2017. го ди не, а рок за под но шње из ве шта ја је до 31. 01. 2018. го ди не.

V ДОКУМЕНТАЦИЈA

       Уче сник кон кур са је оба ве зан да по пу њен обра зац за уче шће на Кон кур су до ста ви  у пет при мер ка. Обра зац се пре у зи ма са сај та гра да Пан че ва.

       Уче сник Кон кур са је оба ве зан да при ло жи и ко пи је сле де ћих до ку ме на та у јед ном при мер ку:

       1. ре ше ње о регистрациjи прав ног ли ца или пред у зет ни ка у Агенциjи за при вред не ре ги стре;

       2. ре ше ње о ре ги стра ци ји из Ре ги стра ме ди ја од но сно Ре ги стра јав них гла си ла у Аген ци ји за при вред не ре ги стре;

       3. по твр да На род не бан ке Ре пу бли ке Ср би је да не ма еви ден ти ра не осно ве и на ло ге у при нуд ној на пла ти ( да не ма бло ка де ра чу на)

       4. до каз о тех нич кој опре мље но сти за ре а ли за ци ју по ну ђе них ме диј ских са др жа ја (из ја ва од го вор ног ли ца или по пис основ них сред ста ва)

       5. до зво ла за еми то ва ње ра дио и/или ТВ про гра ма из да та од Ре гу ла тор ног те ла за елек трон ске ме ди је; 

       6. ове ре на изjава/са гла сност ме ди ја (или ви ше њих) да ће про грам ски садржаj би ти еми то ван/об ја вљен у том ме ди ју (оба ве зно са мо за прав на ли ца и пред у зет ни ке ре ги стро ва не за продукциjу телевизиjског и радиjског про гра ма);

       7. ви зу ел ни при каз пред ло же ног ме диј ског са др жа ја (треј лер, при ме рак но ви на, џингл и сл);

       8. до каз о упла ти Град ске ад ми ни стра тив не так се у из но су од 118,22 ди на ра на ра чун број: 840-742241843-03, број мо де ла: 97, по зив на број: 02-226, на ме на Та риф ни број 1. Од лу ке о град ским ад ми ни стра тив ним так са ма

(„Слу жбе ни лист гра да Пан че ва” бр. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12,  24/13, 29/14, 14/15, 37/15 и 38/16).

VI ПО ЗИВ ЗА УЧЕ ШЋЕ У РА ДУ КО МИ СИ ЈЕ

По зи ва ју се но ви нар ска и ме диј ска удру же ња, ре ги стро ва на нај ма ње три го ди не пре да ту ма рас пи си ва ња Кон кур са, да пред ло же чла но ве кон курс не ко ми си је. По зи ва ју се и ме диј ски струч ња ци за ин те ре со ва ни за уче шће у ра ду ко -

ми си је да се пи са ним пу тем обра те гра ду Пан че ву – Се кре та ри ја ту за јав не слу жбе и со ци јал на пи та ња. 

       Уз пред лог за чла но ве ко ми си је до ста ви ти до каз да је удру же ње ре ги стро ва но нај ма ње три го ди не пре да ту ма рас пи си ва ња овог Кон кур са, као и би о гра фи је пред ло же них кан ди да та. 

Пред ло ге сла ти до за кљу че ња Кон кур са. 

VII ОП ШТЕ ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ

Ком пле тан текст Кон кур са и Обра зац за при ја ву обjављују се и мо гу се пре у зе ти  на сај ту гра да Пан че ва, где су ви дљи ви и до ступ ни све вре ме тра ја ња Кон кур са. 

Ре ше ње о су фи нан си ра њу про је ка та по рас пи са ном кон кур су, би ће обjављено на ин тер нет стра ни ци гра да Пан че ва, и до ста вље но свим уче сни ци ма кон кур са у елек трон ској фор ми.

Кон курс ни ма те ри јал се не вра ћа.

При ја ве ко је стиг ну ван про пи са ног ро ка или на по гре шном обра сцу, не ће би ти раз ма тра не.

При ја ве сла ти на адре су: Град ска упра ва гра да Пан че ва,  Трг Кра ља Па тра I, број 2 - 4, 26000 Пан че во, 

са на зна ком за: КОН КУРС ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ЈЕ КА ТА ПРО ИЗ ВОД ЊЕ МЕ ДИЈ СКОГ СА ДР ЖА ЈА ИЗ ОБЛА СТИ ЈАВ НОГ ИН ФОР МИ СА ЊА

До дат не информациjе се мо гу до би ти у Град ској упра ви гра да Пан че ва, у Се кре та ри ја ту за јав не слу жбе и со ци јал на пи та ња рад ним да ном од 8 до 15 са ти, у кан це ла ри ји број 204 или  на те ле фо не:  013/308-795  и 013/308-906. 
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Јав но пред у зе ће „Ди рек ци ја за из град њу и уре ђе ње Пан че ва” Пан че во на осно ву  чла на 11. Од лу ке о по ста вља њу ма њих мон та жних, по крет них и дру гих обје ка та при вре ме ног ка рак те ра на по вр ши на ма јав -

не на ме не („Слу жбе ни лист гра да Пан че ва” број 29/2014, 28/2015 и 30/2016), Пра вил ни ка о усло ви ма за по ста вља ње при вре ме них мон та жних обје ка та на по вр ши на ма јав не на ме не („Слу жбе ни лист гра да

Пан че ва” бр.18/2015), Од лу ке о ви си ни за куп ни не ки о ска ко ји су у вла сни штву ЈП „Ди рек ци ја” Пан че во („Слу жбе ни лист гра да Пан че ва” бр.30/2014), и Од лу ке  Над зор ног од бо ра ЈП „Ди рек ци ја за из град -

њу и уре ђе ње Пан че ва” Пан че во број: 01-83-5/2017 од 19. 01. 2017.го ди не, рас пи су је се: 

О Г Л А С
ЗА  ДА ВА ЊЕ НА КО РИ ШЋЕ ЊЕ НА ОД РЕ ЂЕ НО ВРЕ МЕ ДЕ ЛА ПО ВР ШИ НЕ ЈАВ НЕ НА МЕ НЕ РА ДИ ПО СТА ВЉА ЊА КИ О СКА, ПУ ТЕМ ЈАВ НОГ НАД МЕ ТА ЊА

Огла сом су об у хва ће не сле де ће ло ка ци је:

Пра во уче шћа на оглас има ју сва за ин те ре со ва на прав на ли ца, пред у зет ни ци и фи зич ка ли ца, ко ја ис пу ња ва ју усло ве из овог огла са.

Сва ки уче сник ко ји се при ја ви на Оглас ду жан је да из вр ши упла ту га рант ног из но са за уче шће у по ступ ку јав ног над ме та ња и то на те ку ћи ра чун бр.160-461690-69 код  Banca Intesa ко ји из но си:

·      за I зо ну: 80.000,00 ди на ра 

·      за II зо ну: 65.000,00 ди на ра 

·      за III зо ну: 50.000,00 ди на ра

·      за IV зо ну: 45.000,00 ди на ра 

·      за V зо ну: 35.000,00 ди на ра

Из вр ше њем упла те га рант ног из но са уче сник у по ступ ку при хва та усло ве из јав ног огла са.

Пра вил ни ком о усло ви ма за по ста вља ње при вре ме них мон та жних обје ка та на по вр ши на ма јав не на ме не утвр ђе ни су по себ ни усло ви за по ста вља ње при вре ме них мон та жних обје ка та на по вр ши на ма јав не

на ме не, као што су ло ка ци ја, по вр ши на објек та, од ре ђи ва ње де лат но сти, од ре ђе ни тип, об лик, ди мен зи је, вр сте ма те ри ја ла и сл.

Га рант ни из нос се не вра ћа:

– Ли цу у по ступ ку јав ног над ме та ња ко је не пот пи ше Из ја ву о при хва та њу усло ва из чла на 16. ове од лу ке

– Уче сни ку ко ме је у по ступ ку јав ног над ме та ња дат део по вр ши не јав не на ме не ра ди по ста вља ња ки о ска, у слу ча ју од у стан ка

Ли це у по ступ ку јав ног над ме та ња, ко ји је сте као пра во на део по вр ши не јав не на ме не за по ста вља ње ки о ска, пре до но ше ња Од лу ке о ко ри шће њу де ла по вр ши не јав не на ме не за по ста вља ње

ки о ска, ду жно је да упла ти:

· Нај ве ћи из ли ци ти ра ни јед но крат ни из нос у ци љу сти ца ња пра ва ко ри шће ња по вр ши не јав не на ме не ра ди по ста вља ња ки о ска, 

· Утвр ђе ни де по зит на име тро шко ва за укла ња ње објек та са де ла по вр ши не јав не на ме не, на кон пре стан ка ко ри шће ња у из но су од 10.000,00 ди на ра.

Пе ри од на ко ји се да је део по вр ши не јав не на ме не не мо же би ти ду жи од 10 го ди на.

При ја ва тре ба да са др жи:

А. По дат ке о под но си о цу при ја ве и то:

1. За фи зич ка ли ца – име, пре зи ме, адре су, број лич не кар те, ЈМБГ, а у слу ча ју да фи зич ко ли це за сту па пу но моћ ник, ове ре но пу но моћ је за ли це ко је за сту па под но си о ца при ја ве, 

2. За пред у зет ни ке име пре зи ме, адре са, из вод из ре ги стра из дат од стра не ор га на над ле жног за ре ги стра ци ју, у ори ги на лу или у ове ре ној фо то ко пи ји, не ста ри ји од 6 ме се ци, број лич не кар те, ЈМБГ, на зив

рад ње, ПИБ и ма тич ни број, а у слу ча ју да пред у зет ни ка за сту па пу но моћ ник ове ре но пу но моћ је за ли ца ко је за сту па под но си лац при ја ве, 

3. За прав на ли ца на зив и се ди ште, из вод из ре ги стра из дат од стра не ор га на над ле жног за ре ги стра ци ју прав ног ли ца, у ори ги на лу или ове ре ној фо то ко пи ји, не ста ри је од 6 ме се ци, пу но моћ је за ли це ко је

за сту па под но си о ца при ја ве, ПИБ и ма тич ни број,

Б. По дат ке о ло ка ци ју за ко ју се при ја ва под но си:

– Ред ни број и адре са ло ка ци је,

– Де лат ност ко ја ће се оба вља ти,

Ц. До каз о упла ти Огла сом пред ви ђе ног га рант ног из но са за уче шће на ра чун бр. 160-461690-69 ко ји се во ди код Бан ка Ин те са

Д.До каз да под но си лац при ја ве не ма ду го ва ња по осно ву из вор них при хо да гра да Пан че ва, о че му се при ла же Уве ре ње Се кре та ри ја та за по ре ску ад ми ни стра ци ју град ске упра ве гра да Пан че ва.

Сва при ло же на до ку мен та ци ја мо же би ти у ори ги на лу или ове ре ној фо то ко пи ји.

Без ових при ло га, под не та при ја ва не ће се узе ти у раз ма тра ње.

По сту пак јав ног над ме та ња ће се одр жа ти уко ли ко се на Оглас при ја ви јед но за ин те ре со ва но ли це, од но сно ње гов овла шће ни за ступ ник.

Јед но ли це мо же да под не се при ја ву за ви ше ло ка ци ја, с тим што је у оба ве зи да за сва ку ло ка ци ју под не се пот пу ну при ја ву и упла ти тра же ни га рант ни из нос.

ЈП „Ди рек ци ја” Пан че во је ду жно да пре от по чи ња ња по ступ ка до де ле по вр ши не јав не на ме не при ба ви од над ле жних пред у зе ћа ин фор ма ци ју о мо гућ но сти при кљу че ња на по сто је ћу ко му нал ну ин фра -

струк ту ру.

При ја ве сла ти у за тво ре ном омо ту, пу тем по ште, ис кљу чи во пре по ру че ним пи смом или пре да јом на пи сар ни цу ЈП „Ди рек ци ја”‘, З. Јо ве Јо ва но ви ћа бр. 6, Пан че во, са на зна ком „ОГЛАС ЗА УЧЕ ШЋЕ У ПО -

СТУП КУ ЈАВ НОГ НАД МЕ ТА ЊА ЗА ДА ВА ЊЕ НА КО РИ ШЋЕ ЊЕ НА ОД РЕ ЂЕ НО ВРЕ МЕ ДЕ ЛА ПО ВР ШИ НЕ ЈАВ НЕ НА МЕ НЕ РА ДИ ПО СТА ВЉА ЊА КИ О СКА, ОЗНА ЧЕН РЕД НИМ БРО ЈЕМ ____ - НЕ

ОТВА РАЈ”, име и адре су, од но сно се ди ште ли ца ко је кон ку ри ше.

Рок за под но ше ње при ја ва је за кључ но са  06. 02. 2017. го ди не до 10 са ти.

Јав но над ме та ње ће се одр жа ти 06. 02. 2017. го ди не у 12 са ти, у со би бр. 108, у ЈП „Ди рек ци ја”, Змај Јо ве Јо ва но ви ћа бр. 6 у Пан че ву.

Не пот пу не, не бла го вре ме не и не у ред не при ја ве, не ће се узи ма ти у раз ма тра ње.

По чет ни јед но крат ни из нос у ци љу сти ца ња пра ва за за кљу че ње уго во ра о за ку пу де ла по вр ши не јав не на ме не ра ди по ста вља ња ки о ска из но си 30.000,00 ди на ра.

Уче сник ко ји је по ну дио нај ве ћи јед но крат ни из нос за део по вр ши не јав не на ме не ра ди по ста вља ње ки о ска, ду жан је да од мах, на по зив пред сед ни ка Ко ми си је пот пи ше из ја ву да је по ну дио нај ве ћи јед но -

крат ни из нос са на зна ком ви си не тог из но са , чи ме је јав но над ме та ње за вр ше но.

За ко ри шће ње де ла по вр ши не јав не на ме не, пла ћа се ло кал на ко му нал на так са, у ви си ни и на на чин од ре ђен Ре ше њем Град ске упра ве гра да Пан че ва – Се кре та ри ја та над ле жног за по сло ве по ре ске ад ми -

ни стра ци је, а ко је се до но си на осно ву Од лу ке Скуп шти не гра да Пан че ва о ло кал ним ко му нал ним так са ма, за ви сно од по вр ши не ки о ска и од зо на у ко јој се по вр ши на јав не на ме не на ла зи 

Ли цу ко је ни је сте кло пра во на део јав не по вр ши не јав не на ме не за по ста вља ње ки о ска, вра ћа се упла ће ни га рант ни из нос у ро ку од 8 да на од ко нач но сти од лу ке о до де ли на ко ри шће ње по вр ши не, јав не

на ме не у упла ће ном из но су , без ка ма те.

Сва по треб на оба ве ште ња у ве зи Огла са мо гу се до би ти у ЈП „Ди рек ци ја”, Змај Јо ве Јо ва но ви ћа бр. 6 или на те ле фон 219- 03-00, ло кал 211. 

При ли ком над ме та ња оба ве зан је при каз лич не кар те уче сни ка у по ступ ку јав ног над ме та ња, а за пу но моћ ни ка уред но пу но моћ је ове ре но у су ду.

При ло же на до ку мен та ци ја мо ра би ти у ори ги на лу или ове ре ној фо то ко пи ји и не сме би ти ста ри ја од шест ме се ци.                           

Ред. број Бр. Ки. Локација Зона Делатност Тип киоска
Површина киоска

укључујући и настрешицу
Локална комунална такса дин/м2, на месечном нивоу

1 29 Вој. Радомира Путника 25 I трговинска правоугаони 9,00 до 7м2 по 844,00 дин., а преостала површина по 760 дин.

2 34 Светог Саве код нове поште II трговинска шестоугаони 12,50
до 7м2 по 717,00 дин., а за преосталу површину по 633,00

дин.

3 46 Угао Змај Јовине и Светог Саве II трговинска дупли правоугаони 18,00
до 7м2 по 717,00 дин., а за преосталу површину по 633,00

дин.

4 43 Војводе П. Бојовића бр. 16 I трговинска
шестоугаони

једностранични
12,50 до 7м2 по 844,00 дин., а преостала површина по 760 дин.

5 44 Војводе П. Бојовића бр. 16 I трговинска правоугаони 12,50 до 7м2 по 844,00 дин., а преостала површина по 760 дин.

6 93
Угао Ослобођења и Кнеза

Михајла Обреновића
IV трговинска осмоугаони 12,00

до 7м2 по 464,00 дин., а за преосталу површину по

380,00 дин.

7 55
Угао М. Требињца и П.

Маргановића
II трговинска Панки 7,00

висина закупнине за киоск по 1м2 је 1.206,00 дин., а за

површину по 1м2 је 717,00 дин.

8 54
Угао М. Требињца и М.

Обреновића
II трговинска Панки 7,00

висина закупнине за киоск по 1м2 је 1.206,00 дин., а за

површину по 1м2 је 717,00 дин.

9 97
Стевана Шупљикца код

Евангелистичког гробља
IV трговинска дупли правоугаони 7,00

до 7м2 по 464,00 дин., а за преосталу површину по

380,00 дин.

10 113
Стевана Шупљикца  преко пута

пиваре
IV трговинска правоугаони 9,00

до 7м2 по 464,00 дин., а за преосталу површину по

380,00 дин.

11 121 Сремска код МЗ IV трговинска правоугаони 9,00
до 7м2 по 464,00 дин., а за преосталу површину по

380,00 дин.

12 31 Светог Саве код нове поште II угоститељска шестоугаони 12,50
до 7м2 по 717,00 дин., а за преосталу површину по 633,00

дин.

13 25 Улица Н. Тесле II трговинска Панки 7,00
висина закупнине за киоск по 1м2 је 1.206,00 дин., а за

површину по 1м2 је 717,00 дин.

14 132
Баваништански пут код Новог

гробља
V трговинска шестоугаони 12,50

до 7м2 по 338,00 дин., а за преосталу површину по

253,00 дин.

15 133
Новосељански пут преко пута

„Давида”
IV трговинска осмоугаони 12,00

до 7м2 по 464,00 дин., а за преосталу површину по

380,00 дин.

16 139
В. Влаховића и Вељка

Петровића
IV трговинска правоугаони 9,00

до 7м2 по 464,00 дин., а за преосталу површину по

380,00 дин.

17 154 7. јула код броја 29 IV трговинска правоугаони 9,00
до 7м2 по 464,00 дин., а за преосталу површину по

380,00 дин.

18 160 Угао Ж. Зрењанина и 7. јула IV трговинска правоугаони 9,00
до 7м2 по 464,00 дин., а за преосталу површину по

380,00 дин.

19 174
Ослобођења бр. 16 код кружног

тока
IV трговинска правоугаони 9,00

до 7м2 по 464,00 дин., а за преосталу површину по

380,00 дин.
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Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је на ша дра га

мај ка, ба ка и та шта

ДРА ГО СЛА ВА МИ ХАЈ ЛО ВИЋ
рођ. 30. III 1940.

пре ми ну ла 21. ја ну а ра 2017. го ди не у 77. го ди ни.

Веч но ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће не по ро ди це МИ ХАЈ ЛО ВИЋ 

и АПО СТО ЛО ВИЋ
(34/234292)

По след њи по здрав дра гој и во ље ној мај ци

ДРА ГО СЛА ВИ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

Жи ве ћеш за у век у мом ср цу.

Чу ва ћу те од за бо ра ва!

Ћер ка КО СА

(35/234292)

По след њи по здрав во ље ној ба ки

ДРА ГО СЛА ВИ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

од тво је уну ке Ка та ри не ко ја те мно го во ли

Хва ла ти ба ко за све!
(36/234292)

По след њи по здрав дра гој мај ци, ба ки и та шти

ДРА ГО СЛА ВИ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ
рођ. 30. III 1940.

Ње ни: ћер ка СЛА ВИ ЦА, зет МИ ЛОШ, 

уну ци МАР КО и ДУ ШАН ко ји ма ћеш веч но 

жи ве ти у ср ци ма
(37/234292)

По след њи по здрав во ље ној мај ци

ДРА ГО СЛА ВИ 

МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

од ћер ке ВЕ РЕ и уну ке КА ТА РИ НЕ
(38/234292)

21. ја ну а ра 2017. го ди не, у 68. го ди ни пре ми нуо

је наш дра ги

СТА НИ СЛАВ ВОР КА ПИЋ
1949–2017.

Са хра њен је 25. ја ну а ра 2017, на гро бљу Ле шће у
Бе о гра ду. 

Син КРИ СТИ ЈАН, ЈЕ ЛЕ НА, сна ја СВЕ ТЛА НА,
унук ВУК, се стра СВЕ ТЛА НА с по ро ди цом 

и по ро ди це БА БИ НАЦ и АВРА МОВ и оста ла
род би на и при ја те љи

(91/234403)

Ако ти ја ве: умро сам,

не ве руј то не умем

Но ћу кад гле даш у не бо,

а ти на миг ни ме ни. Не ка то бу де тај на,

Упр кос да ни ма си вим кад ви диш 

не ку ко ме ту да не бо за ру ме ни,

упам ти, то ја још увек

ша шав ле тим и жи вим

СТА НИ СЛАВ 

ВОР КА ПИЋ

Знам ни је ти се ис пу ни ла по след ња же ља да

те за гр ли Ду нав ка да куц не зад њи час, али

ето, цве ће ко ји си ми до но сио сва ке су бо те

са да ћу до но си ти ја те би.

За у век у мо ме ср цу, у мо јим ве на ма, при -

ши вен за мо ју ду шу...

ЈЕ ЛЕ НА

(92/234403)

Увек си био и остао део

нас

СТА НИ СЛАВ

ВОР КА ПИЋ

ЗО КА и РУ ДИ

(93/234403)

По след њи по здрав де -

ди, оцу и све кру

СТА НИ СЛА ВУ

ВОР КА ПИ ЋУ

Чу ва ју га унук ВУК,

сна ја СВЕ ТЛА НА и син

КРИ СТИ ЈАН

(94/234404)

СТА НИ СЛАВ ВОР КА ПИЋ

Дру же наш, 

увек си знао да нас из не на диш, ово зад ње

из не на ђе ње нас је све ја ко рас ту жи ло.

Тво ји: ЖЕЉ КО, РУ ЖИ ЦА, ЗОР КА, ГА БИ,

МИ ЛЕ НА, БО ЈАТ, ДУ ШАН, ДРА ГАН, 

ВЕ РА, ЗО РИ ЦА, ЖИ КА, АВ ЗИ, БА ТА 

и ЛЕ ЛА

(106/234438)

По след њи по здрав при -

ки

СТАН КУ

од по ро ди це 

ПРИ БИ ЧЕ ВИЋ

(109/234447)

До сто јан стве но и ти хо

је оти шао у веч ност ди -

ван чо век

СТА НИ СЛАВ

ВОР КА ПИЋ

Веч ни траг, бол 

и за хвал ност оста ју 

у ср ци ма БРА НИ СЛА ВЕ

и ње не по ро ди це

(136/234525)

ДУ ШАН КА 

ДО ШЕН

Дра гој ко ле ги ни ци 

по след њи по здрав од

ДРА ГЕ, РА ДЕ, ВА СЕ 

и ЈА НЕ ЗА

(77/234357)

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

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.
ПАНЧЕВАЦ

телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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По след њи по здрав

ОЛ ГИ ПА ВЛО ВИЋ
од си на СЛО БО ДА НА, сна је НА ДЕ, ћер ке СЛО БО ДАН КЕ
с по ро ди цом, уну ке ЈЕ ЛЕ НЕ, уну ка ОБ РА ДА, ХА РИ СА

и НЕ ДИ МА и пра у ну ка МАГ ДА ЛЕ НЕ, МИ ЛА ДИ НА 
и НЕ МА ЊЕ

(48/234313)

19. ја ну а ра 2017. го ди не

из не на да је пре ми нуо

наш отац, де ка и пра де -

да

ЈО СИП 

КА ЛУ ЖА

1929–2017.

Оти шао си ти хо и не -

при мет но, али ни ка да

не ћеш из на ших ср ца

оти ћи. 

За у век за хвал не ћер ке

СЛА ВИ ЦА, КА ТИ ЦА и

ОЛ ГИ ЦА с по ро ди ца ма

(51/244322)

ЈО СИП 

КА ЛУ ЖА
Хва ла ти на сва ком див -

ном да ну пу ном па жње,

љу ба ви, раз у ме ва ња и

бес крај ној по др шци. По -

но сни и за хвал ни на вре -

ме ну про вед ном с то бом.

Ћер ка ОЛ ГИ ЦА и твој

СР ЂАН

(52/244327)

По след њи по здрав дра -

гом та ти

ЈО СИ ПУ 
КА ЛУ ЖИ

Са мо ми зна мо ко ли ко
ћеш нам не до ста ја ти...
Би ћеш увек ме ђу на ма
и ни ка да не ћеш би ти
за бо ра вљен.

Ћер ка КА ТИ ЦА 
и зет ЂУ РО

(53/244327)

ЈО СИП 

КА ЛУ ЖА

Де ко, хва ла ти за не из -

мер ну љу бав и то пли ну.

За у век ће те се се ћа ти с

љу ба вљу и по што ва њем.

Тво ји уну ци: ВЕ СНА 

и НИ КО ЛА, зет 

РЕ НА ТО, сна ја 

БО ЈА НА, пра у ну ци 

ВО ЈИН, СА РА, 

СИ МЕ ОН и НИ КО ЛИ НА

(54/244327)

По след њи по здрав дра -

гом та ти

ЈО СИ ПУ 

КА ЛУ ЖИ

Љу бав пре ма те би је ве -

ли ка, а ту га и се ћа ње

веч ни.

Ћер ка СЛА ВИ ЦА 

и зет ША ЊИ

(55/234325)

По след њи по здрав дра -

гом

де да ЈО ЗИ
Веч но смо ти за хвал ни

и по но сни што смо те

по зна ва ли...

Мир но пло ви не бе ским

пла вет ни лом...

Тво ји уну ци СР ЂАН и

НИ КО ЛА

(56/234325)

Дра ги де да

ЈО СИП 

КА ЛУ ЖА

Хва ла ти што си нам по -

да рио ле пе тре нут ке. Чу -

ва ће мо те од за бо ра ва.

Уну ка АНИ ТА, зет 

ДЕ ЈАН, пра у ну ци 

СТЕ ФАН и АН ЂЕ ЛА

(57/234325)

22. ја ну а ра 2017. за у век нас је на пу сти ла

на ша дра га мај ка, ба ка и пра ба ка

ЕТУ ШКА РИ ЗЕВ СКИ
1932–2017.

Хва ла ти за не из мер ну бри жност и љу бав
ко ју си нам пру жа ла. 

Са хра на ће би ти оба вље на у пе так, 27. ја ну -
а ра 2017, у 13 са ти, на Ка то лич ком гро бљу.

С љу ба вљу и по што ва њем: ћер ка 
ЈА СМИ НА, зет МИЛ ДЕ, уну ци 

ДА НИ ЕЛ, DENNIS, МАР КО и NADINE са
сво јим по ро ди ца ма

(62/234337)

20. ја ну а ра 2017. го ди не пре ми ну ла је на ша

ЛЕ НА РАЈ КОВ
1936–2017.

С љу ба вљу и за хвал но шћу опро сти ли су се 23.

ја ну а ра на Но вом гро бљу: су пруг СРЕ ТЕН, син

МИ ЛО ВАН, ћер ка ДА НИ Е ЛА, сна ја МА РИ ЈА,

уну ци СРЕ ТЕН, БО РИС, СО ФИ ЈА и ЛЕ НА
(15/234280)

На пу сти ла нас је на ша дра га

ЛЕ НА РАЈ КОВ
Не ка јој Бог по да ри веч ни мир и спо кој.

Успо ме ну на њен ве дар лик веч но ће у ср цу но си ти
брат НИ КО ЛА с по ро ди цом

(16/234280)

По след њи по здрав

ЛЕ НИ РАЈ КОВ
По ро ди ци упу ћу је мо искре но са у че шће.

По ро ди ца БА СА РИЋ

(74/234355)

По след њи по здрав при -

ја те љу

де да ЈО ЗИ

од НО ВА КА и ВЕ РЕ 

с де цом

(79/234363)

По след њи по здрав 

ПРЕ ДРА ГУ АДА МО ВИ ЋУ
1959–2017.

Ко лек тив ЈКП „Хи ги је на” Пан че во

(80/ф-77)

По след њи по здрав

ПРЕ ДРА ГУ 

АДА МО ВИ ЋУ

од по ро ди це ЈО ВА НОВ
(81/234365)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље да је 21. ја ну а ра 2017, у 57. го ди ни

пре ми нуо наш дра ги

ПРЕ ДРАГ АДА МО ВИЋ
1959–2017.

Са хра на ће би ти оба вље на 25. ја ну а ра 2017, у 13
са ти на вој ло вач ком гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га ВЕ СНА, син МАР КО, 
се стра ГОР ДА НА и мај ка ДЕ САН КА

(47/234307)

По след њи по здрав

БРАН КУ

по ро ди ца ВИ ЛЕ НИ ЦА

(85/234377)

СЛО БО ДАН БА НЕ 

ЈА ША РЕ ВИЋ
1948–2017.

Пре ми нуо 20. ја ну а ра 2017, по сле те шке бо ле сти.

Са хра њен 22. ја ну а ра 2017 у Ја го ди ни.

По ро ди ца ЈА ША РЕ ВИЋ

(86/234378)

По след њи по здрав 

чи ка ЈО ЗИ

ДРА ГАН с по ро ди цом

(90/234401)

По след њи по здрав

СТО ЈА НУ ДО ДИ ЋУ
од ко ле га из „Азо та ре”: ЗО РИ ЦЕ, СИ НИ ШЕ, ТО МЕ,

АН ЂЕЛ КА, АН ЂЕЛ КА, ЗО РИ ЦЕ, СР БЕ и СТЕ ВЕ

(99/2344149)

По след њи по здрав дра гом су пру гу, оцу и де ди

ЖИ ВО РА ДУ ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ
7. III 1934 – 24. I 2017.

По ро ди це ЂОР ЂЕ ВИЋ и ЈО ВА НО ВИЋ
(124/234498)

На пу стио нас је наш учи тељ

РАЈ КО ПЕ ТРО ВИЋ

Био је ве ли ки чо век, ко ји нас је учио да бу де мо

љу ди.

Пам ти ће га ње го во I/1, генeрација 1970.

ОШ „Бран ко Ра ди че вић”
(43/234

По след њи по здрав

СВЕ ТИ СЛА ВУ 

КЕ ПИ ЋУ
СТЕ ВА и ПЕ ЦА

(45/234303)

По след њи по здрав по -

што ва ној при ји

ЛЕ НИ РАЈ КОВ

Са у че шће од по ро ди це

ЖИВ КО ВИЋ

(143/4697)
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По што ва ном

ФЕ РЕН ЦУ ШИ МО НУ
По след њи по здрав од свих ком ши ја 

у Вој во ђан ском бу ле ва ру 34

(4/234252)

ИВАН КА ГРЕК
По след њи по здрав Се ки

од ко ле ги ни це 

и при ја те ља ГО РЕ

(10/234273)

22. ја ну а ра, у 76. го ди ни, по сле ду ге и те шке бо ле сти за у век је за -

спа ла на ша дра га мај ка

БО СИЉ КА НО ВА КО ВИЋ
1942–2017.

Бде ла си над на ма чи та вог жи во та и би ла на ша нај ве ћа по др шка и

за штит ник.

Од мо ри се, ду шо на ша!

С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди це НО ВА КО ВИЋ 

и БОГ ДА НО ВИЋ

(11/234226)

На шој дра гој мај ци

БО СИ
„Ни кад ви ше, ни кад ви ше

Ти ме не ћеш бла го зва ти,

Ни кад ви ше тво је ру ке

За гр љај ми не ће да ти.”

Ћер ка МИ ЛИ ЈА НА с по ро ди цом

(12/234275)

По след њи по здрав дра гој мај ци

БО СИЉ КИ НО ВА КО ВИЋ

С љу ба вљу и по што ва њем син ВЕ ЛИ БОР с по ро ди цом

(13/234275)

ИЗ ЈА ВА ЗА ХВАЛ НО СТИ

По себ ну за хвал ност ду гу је мо ком ши ни ци То -

шки и док тор ка ма Вје тров и Дроб ња ко вић, ко је

су нам то ком ду го го ди шње мај чи не бо ле сти,

пру жа ле не са мо ме ди цин ску већ и не се бич ну

људ ску по моћ и по др шку.

По ро ди це НО ВА КО ВИЋ и БОГ ДА НО ВИЋ
(14/234275)

На пу стио нас је наш

ТО МИ СЛАВ ГО ЛУ БО ВИЋ
1929–2017.

Веч но ће жи ве ти у ср ци ма ВЛА ДЕ, ГО ЦЕ, ДУ ЦЕ,

СА ЛЕ ТА и МА РИ ЈЕ
(18/234281)

По след њи по здрав

ТО МИ СЛА ВУ ГО ЛУ БО ВИ ЋУ
1929–2017.

од ћер ке ЉИ ЉА НЕ, уну ке ТА ЊЕ и пра у ну ка

ЕЛЕ НЕ и ДА ВИ ДА
(19/234281)

20. ја ну а ра 2017. за у век нас је на пу сти ла

на ша дра га

МИР ЈА НА БРАН КОВ

Хва ла ти за не из мер ну бри жност и љу бав

ко ју си нам не из мер но пру жа ла.

С љу ба вљу и по што ва њем син НЕ НАД,

унук ДУ ШАН, сна ја ДА НИ ЦА, пра у ну ке

НИ КО ЛИ НА и АНА СТА СИ ЈА

(40/234292)

20. ја ну а ра 2017. на пу сти ла нас је на ша дра га и

во ље на

КА ТА РИ НА РА ШКО ВИЋ
1943–2017.

Хва ла ти дра га Ка та ри на за све у жи во ту, и увек
ћеш оста ти у на шим ср ци ма.
Са хра на је оба вље на у уто рак, 24. ја ну а ра, у 14
са ти, на Но вом гро бљу.

Тво ји нај ми ли ји: НИ КО ЛА, МИ ЛОШ, МА ЈА,
ЉИ ЉА и РАСТ КО

(17/234276)

БО СИЉ КА 

НО ВА КО ВИЋ

По след њи по здрав 

дра гој Бо си од ста на ра

у Ки кинд ској 2

(59/244328)

Ду го го ди шњој при ја те љи -

ци Ка ћи по след њи по здрав

КА ТА РИ НА
РА ШКО ВИЋ

КА ЋА
Ни ка да те не ће мо за бо -
ра ви ти!

МА РИ ЈА КО ВА ЧЕ ВИЋ
са су пру гом ДРА ГА НОМ

и ћер ка ма ВА ЊОМ и
СА ЊОМ
(60/244329)

По след њи по здрав

МИ НО ДО РИ ПЕ КУ РАР
По ро ди ци упу ћу је мо искре но са у че шће.

По ро ди ца БА СА РИЋ

(75/234355)

МИ РА 

БРАН КОВ

По след њи по здрав 

од ста на ра 

у Гун ду ли ће вој 4

(108/234444)

По след њи по здрав  дра -

гом

ФЕ РИ ЈУ 

ШИ МО НУ

1954–2017.

од при ја те ља ДРА ГА НА

и МА РЕ с по ро ди цом

(113/234465)

По след њи по здрав

БО СИЉ КИ НО ВА КО ВИЋ

Ба ка Бо си од БОГ ДА НА, ИЋЕ и РО ЗВИ ТЕ

(122/234494)

ИЛИ ЈА ПА НИЋ
1932–2017.

По след њи по здрав од ћер ки БО ЖА НЕ 

и ЉИ ЉЕ с по ро ди ца ма

(82/234370)

19. ја ну а ра 2017. го ди не се упо ко јио

ВА СИ ЛИ ЈЕ ПАН ДУ РОВ
1936–2017.

По след њи по здрав од су пру ге ХЕР МИ НЕ, си на 
ВО ЈИ СЛА ВА, сна је ЈЕ ЛЕ НЕ и уну ка ВЛА ДИ МИ РА

(110/234456)

По след њи по здрав

ВА СИ ЛИ ЈУ

ПАН ДУ РО ВУ

При ја СНЕ ЖА НА 

и ЂУ РА

(111/244557)

МА РИ ЈА ЈО СИ МО ВИЋ
Во ље ној же ни, мај ци, ба би и све кр ви по след њи по -
здрав.

ПЕ ТАР, ЗО РАН, МИ РА, СТЕ ФАН, ИГОР, ПЕ ТАР, 
МИ ЛАН и СЛА ВИ ЦА

(139/234535)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

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.

Про шло је ту жних шест

ме се ци от ка ко нам се

ни ко ни је искре но об -

ра до вао.

БРА НИ СЛАВ

СТО ЈА ДИ НОВ

Ја ко нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(115/234475)

28. ја ну а ра 2017. да је мо го ди ну да на

ВЕ РИ ЂО КИЋ
1938–2016.

Успо ме ну на те бе чу ва ће мо с љу ба вљу и по што ва њем.
Тво ји нај ми ли ји

(6/234258)

МИ ЛАН СА ВИН

МИ ЋА

1986–2017.

Се ћа ње и ту га за мо јим

је ди ним бра том оста је у

мом бол ном ср цу.

Ње го ва се стра ВИ ДА 

и зет ЈО ВИ ЦА

(123/234495)

Че тр де се то днев ни по -

мен мај ци

ЈЕ ЛЕ НИ 
КЕ ЉЕ ВИЋ

Увек ћеш би ти у на шим
ср ци ма во ље на и не за -
бо ра вље на.

С ту гом и љу ба вљу син
НЕ НАД, сна ја 

ВИ О ЛЕ ТА и уну ка 
СТА ША

(125/234499)

31. ја ну а ра, у 11 са ти, на

Но вом гро бљу, да је мо

че тр де сет да на од смр -

ти во ље ног оца

БО ШКА 
БЕ РИ ЋА
1950–2016.

од ћер ке СВЕ ТЛА НЕ,
зе та СТО ЈА НА и уну ке

ЗО РИ ЦЕ

(126/234510)

Че тр де се то днев ни по -

мен мом су пру гу би ће

31. ја ну а ра

БО ШКО БЕ РИЋ

С љу ба вљу 

и по што ва њем тво ја 

су пру га СТА НА

(127/234510)

У уто рак, 31. ја ну а ра на -

вр ша ва се ту жних че тр -

де сет да на од смр ти мог

та те

БО ШКА 

БЕ РИ ЋА

од си на ЈО ВИ ЦЕ, снај ке

ИВА НЕ и уну ка 

СТЕ ФА НА

(128/234510)

У су бо ту, 28. ја ну а ра, у 11 са ти, на Пра во -

слав ном гро бљу у Стар че ву да је мо че тр де -

се то днев ни по мен на шој дра гој

ЈЕ ЛЕ НИ КЕ ЉЕ ВИЋ

Ње ни нај ми ли ји: су пруг ЈО ВАН и си но ви

ЗО РАН, ГО РАН, ДЕ ЈАН, БО ЈАН, ДРА ГАН,

НЕ НАД, ПРЕ ДРАГ и МИ РО СЛАВ 

с по ро ди ца ма

(129/234500)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ О ДРАГ 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

5. III 1946 – 1. II 2007.

Про шло је де сет го ди на

от ка да ни си с на ма.

Не до ста јеш нам.

СТА НА, МИ ЛИ ЦА 

и ЖЕЉ КО

(131/2345159)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗЛА ТИ БОР

СТОЈ КО ВИЋ
27. I 2014 – 27. I 2017.

Не ка те у ти ши ни веч -

ног ми ра пра ти на ша

љу бав ја ча од вре ме на и

за бо ра ва.

Ћер ке МИЛ КА 

и ДИВ НА с по ро ди ца ма

(132/234516)

28. ја ну а ра 2017. на вр ша ва се по ла го ди не от ка ко ни је с на ма на -

ша дра га

ДРА ГА НА ЈА КО ВЉЕ ВИЋ
рођ. Ди вац

По но сни смо што смо је има ли, а не из мер но жа ло сни што смо је

ра но из гу би ли. 

Би ла је див на ћер ка, се стра, мај ка... до бар чо век. Мно го нам не до -

ста је.

Ожа ло шће ни: по ро ди це ДИ ВАЦ и ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

(133/234517)

IN MEMORIAM

31. ја ну а ра 2017. на вр -

ша ва се два на ест го ди -

на од смр ти на ше дра ге

БРА НИ СЛА ВЕ

ВУ КАЈ ЛО ВИЋ

рођ. Иса ко вић

С љу ба вљу по ро ди ца

(134/234518)

28. ја ну а ра 2017. је пет

го ди на без

РА ДО МИ РА
СТОЈ КО ВА

„И бе ше је дан чо век, и
је дан жи вот и суд би на,
а он да облак си ви ла из -
бри ше све, све сем на -
ших успо ме на.”

Тво ја по ро ди ца

(135/234527)

СЕ ЋА ЊЕ

НИ КО ЛА 

МИ ЛА НО ВИЋ

30. I 2002 – 30. I 2017.

Не до ста јеш...

Су пру га НА ДА, ћер ка

МА ЈА и син МИ РО СЛАВ

с по ро ди цом

(137/234530)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛАН

ВО ЈИ СА ВЉЕ ВИЋ

27. I 2001 – 27. I 2017.

С љу ба вљу по ро ди ца

ВО ЈИ СА ВЉЕ ВИЋ

(138/4697)

Про шло је ви ше од де сет го ди на од од ла ска на ших ку мо ва

ПА ВЛО ВИЋ

МИР ЈА НА         МИ ЛИН КО          СТО ЈАН КА

1949–1984.                     1912–1996. 1921–2007.

Увек се се ћа мо на ших дра гих и до брих ку мо ва.

По ро ди це ЛУ КИЋ, ПО ПОВ и ХА ЏИЋ

(140/234539)

МИ ЛОШ 

ЈА ШИН

30. I 1998 – 30. I 2017.

Вре ме је пре спо ро оном

ко оче ку је, пре бр зо оном

ко стра ху је, пре ду го

оном ко жа ли, пре крат ко

оном ко се ра ду је. 

Али, оно ме ко во ли, за

ње га вре ме не по сто ји.

Тво ји: РАД МИ ЛА, 

СРЕ ДО ЈЕ и ТА ЊА

(142/234545)

По след њи по здрав на шој во ље ној ба би

МИ ЛЕ ВИ МИ ЛИЋ
1940–2017.

Син ЗО РАН, сна ја ОЛИ ВЕ РА, уну ке МА РИ ЈА НА и ТА ТЈА НА

(141/234340)

МИ ЛЕН КО СА ВИЋ
1933–2017.

Дра ги Ми ћа,

све си нам био и оста ћеш за у век у на шим ду ша ма, ср цу и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га МА РА, си но ви МИ ЛОШ и ЗО РАН, унук

ОГ ЊЕН и снај ка ГО РИ ЦА

По чи вај у ми ру!

(78/234358)

По след њи по здрав

МИ ЛЕН КУ 

СА ВИ ЋУ

Ком ши је у 

Вој во ђан ском 

бу ле ва ру 10

(121/234490)
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СЕ ЋА ЊЕ

ОЛ ГА МУР ГИН
2000–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем тво ји нај ми ли ји

(63/234339)

2. фе бру а ра 2017, на Но вом гро бљу да ва ће мо че тр де -

се то днев ни по мен

СИ МИ АН ДРИ ЋУ
По ро ди ца и род би на

(66/234347)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГУ ТИН 

ПЕ ЧЕ НИ ЦА

25. I 2000 – 25. I 2017.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(71/234439)

БОР КА

РАД МИ ЛА                  СЛО БО ДАН
1990–2017. 1998–2017.

Чу ва мо вас од за бо ра ва.
Син БО РИ ВОЈ и сна ја СНЕ ЖА НА

(88/234385)

ВОЈ ВО ДИЋ

АГ НИ ЦА   СЛА ВИ ША    БО ЖО

За у век у на шим ср ци ма.

БО ЈА НА и БРАН КИ ЦА с по ро ди ца ма
(95/234401)

С ве ли ким бо лом ја вља -

мо да ће мо на шој дра гој

су пру зи и мај ци

НА ДИ 

ТО ДО РОВ СКИ

рођ. Ђу ров ски

Че тр де се то днев ни по -

мен да ти у не де љу, 29.

ја ну а ра 2017, на гро бљу

у Ја бу ци. Не до ста јеш

нам. По чи вај у ми ру.

Су пруг БО ЖИ ДАР, син

МИ ЛОШ и ћер ка 

РАД МИ ЛА с по ро ди цом

(97/234411)

НА ДА 

ТО ДО РОВ СКИ

рођ. Ђу ров ски

Мај ко, мно го бо ли.

РАД МИ ЛА

(98/284411

РА ДИ ВО ЈЕВ

ЖИ КА              ВЕ РА
1997–2017.                      2002–2017.

Се ћа ње на на ше дра ге ро ди те ље с љу ба вљу и по што ва -

њем тра ју и жи ве кроз нас.

СЕ КА и ТА ЊА с по ро ди ца ма

(100/234415)

НА ДА ТО ДО РОВ СКА
1953–2016.

Про шло је че тр де сет ту жних да на без те бе, дра -

га На до, мно го нам не до ста јеш.

Ма ма МА РИ ЈА, се стре ДРА ГИ ЦА и ЉУ БИ ЦА

с по ро ди ца ма
(101/234416)

4. фе бру а ра 2017. на вр -

ша ва се шест ме се ци

отка ко је пре ми нуо наш

ПЕ ТАР

ДО ТЛИЋ

ста кло ре зац

Успо ме ну на ње га чу ва

су пру га МИ ЦА 

с по ро ди цом

(102/234421)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛО МИР

КУ ЗМА НО ВИЋ

ВЕ ЛА

30. I 1997 – 30. I 2017.

Чу ва мо те од за бо ра ва.

Брат МИ ЋА 

с по ро ди цом

(104/234425)

Се ћа ње на ро ди те ље

НИ КО ЛИЋ

НА ДА                  ДО БРИ ВОЈ
2015–2017.                            2006–2017.

За у век ће те би ти у на шим ср ци ма.

Ћер ке: ЉИ ЉА, ВЕ РА, ВЕ СНА и МА РИ ЈА 

с по ро ди ца ма
(105/234430)

У сре ду, 1. фе бру а ра

2017, у 11 са ти, на Но -

вом гро бљу одр жа ће мо

че тр де се то днев ни по -

мен на шем дра гом

ЖЕЉ КУ 

ЂУ РИ ЋУ

Увек ћеш би ти с на ма.

Ожа ло шће ни: син 

ДРА ГО СЛАВ, ћер ка

АДРИ ЈА НА и су пру га

ЈА ГО ДА

(42/234297)

С ту гом и бо лом оба ве -
шта ва мо да се 5. фе бру -
а ра 2017. на вр ша ва че -
тр де сет да на от кад нас
је на пу стио наш во ље ни

МИР КО 
КАН ДИЋ

По мен у 11 са ти, на гро -
бљу Ко теж у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: ћер ка
ЉИ ЉА НА, уну ци 

ДА МИР и ДА НИ ЕЛ,
уну ка СА ЊА, 

пра у ну чад МИ НА, 
АЛЕК СА, НИ КО ЛА 
и МИ ЛИ ЦА, се стра 

ЈО ВАН КА, бра ћа 
АЛЕК САН ДАР, ПЕ ТАР

и ВА СИ ЛИ ЈЕ 
с по ро ди ца ма

(7/234265)

28. ја ну а ра на вр ша ва се ту жна го ди на отка ко ни -

је с на ма наш во ље ни

ФРА ЊА КЕЛ ЦЕР
1933–2016.

То га да на, у 12 са ти, иза ћи ће мо на ње гов гроб и

ода ти по мен.

С љу ба вљу по ро ди ца
(107/234443)

Про шле су че ти ри го ди не

от ка ко се пре се ли ла у

веч ност на ша ми ла се стра

РА ДОЈ КА 

МУ НИЋ

рођ. Ло вић

29. I 2013 – 29. I 2017.

Ту гу ју за то бом тво је

се стре и бра ћа

(50/244318)

Ве ли ке љу ба ви уми ру на исти дан.

27. ја ну ар дан је на ше нај ве ће ту ге

ПЕ РО ВИЋ

др МИ О ДРАГ    и РУ ЖА
2014–2017.                             2007–2017.

Успо ме ну на вас чу ва ју БО БА и ЂОР ЂЕ
(112/234964)

СЕ ЋА ЊЕ

СА ВО 

РАТ КО ВИЋ

29. I 2000 – 29. I 2017.

С љу ба вљу 

и по што ва њем тво је 

се стре: МИ ЛА, ЦА НА 

и ДО БРА с по ро ди ца ма

(31/234287)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈА ЊА 

БО ДРО ЖИЋ
24. I 2001 – 24. I 2017.

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма и ми сли ма јер

во ље ни ни ка да не уми ру.

Тво ји: су пруг ИЛИ ЈА,

син МИ ЛАН и ћер ка

МА РИ ЈА с по ро ди ца ма

(46/234304)

1. фе бру а ра на вр ша ва се де сет го ди на ка ко ни је

с на ма наш

АН ТУН ТО НИ ВИН КО ВИЋ

Вре ме ко је је про шло ни је ума њи ло ту гу, бол и

пра зни ну за то бом.

Тво ји нај ми ли ји
(118/234485)

29. ја ну а ра 2017. на вр ша ва се де сет го ди на отка ко с на ма ни је на -

ша дра га

ВЈЕ РОЧ КА ПЕТ КОВ СКИ
1950–2007.

28. ја ну а ра 2017, у 11 са ти, оку пи ће мо се на но вом Бе жа ниј ском

гро бљу у Бе о гра ду, ка ко би се опет се ти ли ње ног дра гог ли ка.

Си но ви БО ЈАН и АЛЕК САН ДАР ПЕТ КОВ СКИ с по ро ди ца ма

(119/234486)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛЕ ТА ПА ВЛОВ
31. I 2009 – 2017.

Про шло је осам ту жних го ди на от ка ко си са мо у

на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји
(120/234487)

Го ди шњи по мен во ље ној

су пру зи

ДА НИ ЦИ

Њен веч но ожа ло шће ни

су пруг ЛА ЗАР

(130/234511)
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19. ја ну а ра 2017. на вр ши -

ле су се че ти ри го ди не

БО ЈА ЋУ БРИЋ

Као пр вог да на та ко и

да нас ту гу је мо и чу ва мо

те од за бо ра ва.

Тво ји: ћер ка 

ДУ ШАН КА, унук 

МИ ЛАН с по ро ди цом 

и уну ка НА ТА ША 

с по ро ди цом

(5/234257)

26. ја ну а ра 2017. на вр -

ша ва ју се две го ди не от -

ка ко ви ше ни је с на ма

СЛА ВО ЉУБ 

ТО МИЋ МИ ЋА

1940–2015.

Оста ћеш за у век у на -

шим ми сли ма и ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(9/234272)

На шем дра гом оцу и де ди

ЛА ЗА РУ 

МА ТИ ЋУ

рад ни ку „Лу ка Ду нав”

у пен зи ји

28. ја ну а ра, у 11 са ти,

да ва ће мо го ди шњи по -

мен и по се ти ти ње го ву

веч ну ку ћу на гро бљу у

Цре па ји.

Ожа ло шће на по ро ди ца,

род би на и при ја те љи

(39/234293)

СВЕ ТО ЗАР 

ЛА ЗА РОВ

25. I 2006 – 25. I 2017.

Го ди не про ла зе, али ти

ћеш увек би ти у на шим

ср ци ма.

Нај ми ли ји

(41/234997)

31. ја ну а ра 2017. на вр -

ша ва се ту жних го ди ну

да на отка ко ни је с на ма

ВЕ СЕЛ КА 

КО ВА ЧИЋ

Тво је дру га ри це: МА РА,

БРАН КА, СЕ ЈА и ДА НА

(61/234333)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да

ће мо у су бо ту, 28. ја ну а ра 2017, у 12 са ти,

на Ста ром пра во слав ном  гро бљу у Пан че -

ву да ва ти че тр де сет да на, на шем бра ту и

ро ђа ку

ЖЕ ЛИ МИ РУ КРУ ШКИ

ЖЕЉ КУ

За хва љу је мо се сви ма ко ји су при су ство -

ва ли по ла га њу ур не, као и они ма ко ји се

по след њи пут опро сти ше, си ну Вла ди ми -

ру, Со фи ји, по ро ди ца ма Ка пе та но вић и

Бо жо вић. За хва љу је мо се Ду ди, не ка да -

шњем тре не ру раг би клу ба „Ди на мо” на

опро штај ном го во ру, као и спор ти сти ма,

му зи ча ри ма и дру га ри ма из ка фа не.

Дра ги Жељ ко, по чи вај у ми ру по ред тво -

јих ро ди те ља Пе тра Филипова, мај ке Не -

де и се стре Бор ке.

Опра шта ју се по ро ди це КРУ ШКА 

из До бр ског Се ла, Ву јо ви ћи из До бр ске

Жу пе, Пе ја ко ви ћи из Љу бо ти ња, 

као и тво ја бра ћа ПЕ ТАР ВУ ЈО ВИЋ, 

БУ ДИ МИР и СВЕ ТО ЗАР 

ПЕ ЈА КО ВИЋ ПЕ ЈА

(76/234357)

Про ла зи ту жна го ди на

от кад нас је на пу стио

наш во ље ни

МИ ЛО РАД 

ЧИ КА ЧИ ЛЕ

2. II 2016 – 2. II 2017.

Про ла зи го ди на, а тво ја

сли ка у мом оку оста ће

као ико на. Не ма те бе на

мо јим усна ма, не про -

ла зе су зе у ду гим но ћи -

ма.

Тво ји нај ми ли ји: 

ВИК ТОР, ЖИВ КА, 

МА РИ ЈА НА и ДРА ГО

(83/234373)

ДРА ГАН 

ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ

1956 – 31. I 2015.

Те шко је без те бе две

го ди не. Увек си у на -

шим ср ци ма.

Тво ји: су пру га НА ДА,

ћер ке БО ЈА НА 

и АЛЕК САН ДРА, уну ци

ФИ ЛИП и ВУК, зе то ви

МАР ЈАН и МИ ЛАН

(84/234375)

Два де сет пет го ди на от -

ка да ни је с на ма

АЛЕК САН ДАР

ПЕТ КОВ СКИ

АЦА

Чу ва ју те од за бо ра ва

су пру га МА РА и син

ГО РАН с по ро ди цом

(87/234381)

Про шло је шест ме се ци от ка да ни је с на ма наш

во ље ни

ДУ ШАН БА ЛАН ЦРЕ ПА ЈАЧ КИ

Веч но те но се у ср цу: син ЂУ РА, ћер ка 

ЗВЕ ЗДА НА с по ро ди цом и се стра СЛАВ НА
(72/234350)

ПО МЕН

БРАН КА ЈО ЈИЋ
28. I 2013 – 28. I 2017.

Ми ла на ша Бран ка, веч но ћеш жи ве ти с на ма.

Хва ла ти на без гра нич ној и не се бич ној љу ба ви ко ју си нам пру жи -

ла. По но сни смо што смо те има ли.

Тво ји: мај ка ЖИВ КА, син ГОЈ КО, су пруг ПЕ ТАР и брат МИ ЛАН 

с по ро ди цом

(33/232490)

Се ћа ње на на ше

КА ПЛАР

МИ ЛАН           ДА НИ ЦА

1994–2017.                   2015–2017.

По ро ди це АЛЕК СИЋ и ИВ КО ВИЋ

(64/234340)

31. ја ну а ра 2017. да ва ће мо че тр де се то днев ни

по мен су пру гу, оцу, де ди и зе ту

ЖИ ВИ ЋИ РИ ЋУ
1953–2016.

из Омо љи це
Вре ме по ла ко про ла зи, а ту га, су зе и бол за то -
бом су све ве ћи ду шо мо ја.
Тво ја су пру га ЈЕ ЛЕ НА, си но ви ВА СА и СТЕ ВАН,

сна је СА ЊА и СЛА ВИ ЦА, уну ка МИ ЛИ ЦА 
и уну ци ЛА ЗАР и НИ КО ЛА и та шта КРИ СТИ НА

(96/234410)

31. ја ну а ра 2017. на вр ша ва се де сет го ди на од

смр ти на шег дра гог су пру га и оца

БО РИ СЛА ВА ИВ КО ВИ ЋА БО РЕ

С ту гом у ср цу и бо лом у ду ши жи ви мо без те бе

са се ћа њи ма ко ја не уми ру.

Су пру га БЕ БА и ћер ке БО КА, МИ ЛИ ЦА и ГО ГА
(67/234348)

СЕ ЋА ЊЕ

на на шег дра гог

БО РИ СЛА ВА 

ИВ КО ВИ ЋА

С љу ба вљу и по што ва њем ку мо ви КРУ НИЋ
(103/234412)

СЕ ЋА ЊЕ

БО РИ СЛАВ 

ИВ КО ВИЋ

2007–2017.

Про ла зи вре ме, а ја му

не дам да те из бри ше из

мо јих ми сли, ту ћеш

жи ве ти за у век.

У мо ме ср цу ти за у зи -

маш по себ но ме сто, јер

ти си мој те ча.

РИ НА с по ро ди цом

(68/234348)

СЕ ЋА ЊЕ

БО РИ СЛАВ 

ИВ КО ВИЋ

2007–2017.

Са мо је вре ме про шло,

љу бав, ту га и успо ме не

оста ју за у век.

МА РА и СА ША 

с по ро ди цом

(69/234348)

СЕ ЋА ЊЕ

БО РИ СЛАВ ИВ КО ВИЋ
2007–2017.

По ро ди ца ТО ПА ЛО ВИЋ
(70/234348)

СТАН КО ВИЋ

РА ДО ВАН                    МИР СА
2002–2017. 2016–2017.

Ћер ке БЛА ГИ ЦА, МИ РА, ЗО РИ ЦА и СНЕ ЖА НА 
с по ро ди ца ма

(89/234385)

IN MEMORIAM

БО РИ СЛАВ 

ИВ КО ВИЋ 

БО РА

По до бром ће мо те увек

пам ти ти.

МИ РА и ОЛИ ВЕ РА 

ПА ВЛО ВИЋ

(114/234467)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 27. јануар 2017. 31

СЕ ЋА ЊЕ

НИ КО ЛИЋ

ДРА ГО МИР              МИ ЛЕ НА
суд. окр. су да                      рођ. Јо ва но вић

1911–1989.                             1918–2010.

С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди ца НИ КО ЛИЋ
(1/234232)

СЕ ЋА ЊЕ

ГР ГА

ВЕ ЛИ МИР  ЖИ ВА НА  ЂУР ЂЕВ КА

1925–2004. 1950–2011.         1931–2017.

Вре ме про ла зи, бол и ту га оста ју. Тра је те у нај -

леп шим успо ме на ма ко је се ћа ју на све што сте

нам сво јом до бро том по да ри ли.

По ро ди ца ГР ГА
(2/234235)

Вре ме про ла зи, ту га и

бол оста ју, за на шом

нај дра жом су пру гом,

мај ком, ба ком и та штом

МИ РО СЛА ВА

ШПИ ЦА

28. ја ну а ра, у 11 са ти,

да ва ће мо ше сто ме сеч -

ни по мен, оти ћи и за ли -

ти су за ма.

Су пруг РАЈ КО, син 

МИ ЉАН и ћер ка 

БИ ЉА НА с по ро ди ца ма

(3/234254)

25. ја ну а ра 2017. на вр ша ва се че тр де сет ту жних да на

од смр ти на шег во ље ног

ВА СЕ СУ БИ ЋА
Ту га и бол у ср цу су ве ли ки, мно го нам не до ста јеш.

Тво ји: СТЕ ФАН, МИ ЛИ ЦА и БОР КО

(8/234267)

Го ди шњи по мен на шем 

ШВА БИ

Тво ја по ро ди ца
(20/234238)

У су бо ту, 28. ја ну а ра, у 11 са ти, на Но вом гро бљу

да ва ће мо го ди шњи по мен на шој дра гој

МА РИ ЈИ ЈО ВА НО ВИЋ
3. I 1947 – 28. I 2016.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји ВИК ТОР и СА ША
(21/234285)

По мен на шој дра гој

МА РИ ЈИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

СЕ ЈА и АН ДРАШ

(22/234285)

По мен на шој дра гој

МА РИ ЈИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

Би ћеш стал но у на шим

ср ци ма.

По ро ди це КНЕ ЖЕ ВИЋ

и КА РА НО ВИЋ

из Кра и шни ка

(23/234285)

По мен на шој дра гој уј -

ни, шур ња ји и сна ји

МА РИ ЈИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

По ро ди ца КА ЛИ НИЋ

(24/234285)

По мен ку ми

МА РИ ЈИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

Веч но ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Ку мо ви: ЛЕН КА, 

СТЕ ВА и РА ДА

(25/234285)

По мен дра гој ку ми

МА РИ ЈИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

Не ће мо те ни ка да за бо -

ра ви ти.

Кум ЈУГ МИ ЛАН 

и ЉИ ЉА НА

(26/234285)

По мен на шој дра гој

сна ји

МА РИ ЈИ

Увек ће мо те пам ти ти.

ИВИ ЦА ЈО ВА НО ВИЋ 

с по ро ди цом

(27/234287)

По мен на шој дра гој

МА РИ ЈИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

Увек ће мо се ра до се ћа -

ти те бе.

По ро ди ца 

МА РИН КО ВИЋ

(28/234287)

Се ћа ње на

МА РИ ЈУ 

ЈО ВА НО ВИЋ

У до ли ни веч ног ми ра

не ка те ан ђе ли чу ва ју, а

ми ће мо од за бо ра ва.

По ро ди ца МАН ДИЋ

(29/234285)

По мен на шој дра гој

МА РИ ЈИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

Увек ће мо те пам ти ти.

По ро ди ца ФЕЛ БАБ

(30/234287)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да

ће мо 28. ја ну а ра 2017, у 11 са ти, на Но вом

гро бљу да ва ти го ди шњи по мен на шем

дра гом

СВЕ ТИ СЛА ВУ МРА ЧИ ЋУ

Су пру га СЛА ВИ ЦА и ћер ка СНЕ ЖА НА 

с по ро ди цом

(32/234288)

У су бо ту, 28. ја ну а ра 2017, у 11.30, одр жа -

ће мо јед но го ди шњи по мен на шем во ље -

ном

ВЕ СЕ ЛИ НУ ВУ ЈА НИ ЋУ
1925–2016.

Су пру га ЗОР КА, син ЛА ЗАР и сна ја СА ЊА

(44/234301)

СА ВА САВ КО ВИЋ
28. I 2007 – 28. I 2017.

Го ди не про ла зе, оста ју
са мо се ћа ња.

Тво ји нај ми ли ји

(49/234317)

СЕ ЋА ЊЕ

ДИ МИ ТАР
ЗА ГО РАЦ

27. I 1999 – 27. I 2017.
Ваши најмилији

(58/234326)

СТЕ ВАН 

ЗА ГО РАЦ
1987–2017.

ЈЕ ЛЕ НА

ЗА ГО РАЦ
2002–2017.

1. фе бру а ра 2017.  да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен

на шој дра гој

ЈУЛ КИ ПИ ПЕР СКИ
С љу ба вљу и по што ва њем њен син МИ ЛИ ВОЈ

с по ро ди цом

(65/2343449)

У пе так, 21. ја ну а ра 2017, у 11 са ти, одр жа ће мо

ше сто ме сеч ни по мен на шој

СНЕ ЖА НИ МУ НИЋ
рођ. Ву ло вић

27. I 1956 – 27. VII 2016.

МИ КИ и МИ ЛОШ
(73/234354)

Мно го нам не до ста јеш

СНЕ ЖА НА МУ НИЋ

НА ЦА и МУ ГИ с де цом

(116/234476)

У уто рак, 31. ја ну а ра на вр ша ва се че тр де сет да -

на от ка ко ни је с на ма на ша

МА РИ ЈА МАР КОВ

По мен ће се одр жа ти на Ста ром пра во слав ном

гро бљу.

По ро ди ца
(117/234479)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Пред ва ма је ве о ма иза зо ван
пе ри од, пра ва пре крет ни ца. Би -
ће те при ну ђе ни да уво ди те раз не
но ви не и да се ви ше осла ња те на
са рад ни ке. Кре ће на бо ље и ка да
су фи нан си је у пи та њу. Ско ра -
шње по знан ство мо же пре ра сти у
ста бил ну ве зу.

Окол но сти вам иду на ру ку, а
сплет срећ них окол но сти ће вам
до не ти и ма те ри јал ни до би так.
Ако је по треб но, по тра жи те по -
моћ. У ве зи бу ди те ори ги нал ни и
ино ва тив ни, јер ће од нос умно -
го ме за ви си ти од вас. Мо гу ће је
кра ће пу то ва ње с парт не ром.

Про бле ми с па пи ро ло ги јом ће
вас оку пи ра ти ове сед ми це. Из -
бе га вај те рас пра ве. Пе ри од је
по во љан за фи нан сиј ске тран -
сак ци је и из не над не нов ча не до -
бит ке. Не ко пај те по про шло сти,
ни сво јој ни ту ђој. При хва ти те
по зив за пут.

Де ста би ли за ци ја и не при јат на
из не на ђе ња су иза вас. Осло ни -
те се на мла ђе са рад ни ке и отво -
ри те се за но ве иде је. Емо тив ни
жи вот ће вам би ти у ха о су. За у -
зе ти ће же ле ти да не што ме ња ју
у сво јој ве зи, а мо гу ћа је и по ја -
ва ста ре љу ба ви.

Све што вам је не ја сно, раз ја сни -
ће вам се. Не при чај те пре ви ше,
јер и зи до ви има ју уши. Др жи те се
про ве ре них при ја те ља. Пре не го
што ре а гу је те, про ве ри те све ин -
фор ма ци је. По ма ло сте џан гри за -
ви, али има те пу ну по др шку парт -
не ра, ма те ри јал ну и емо тив ну.

По ста вља те се би кон крет не
ци ље ве и раз ви ја те до бру ко му -
ни ка ци ју са са рад ни ци ма. Ре кло
би се да се коц ки це за до бар по -
сао сла жу. Емо тив но сте не ста -
бил ни, до ста им пул сив ни. Ни са -
ми не зна те шта же ли те – сло бо -
ду или ста бил ну ве зу.

Не стр пљи ви сте и у не ким тре -
ну ци ма ће вам не до ста ја ти ма ло
так та у ко му ни ка ци ји. Не упа дај -
те у не по треб не су ко бе и не ак ти -
ви рај те ста ре про бле ме. На емо -
тив ном пла ну сте скло ни пре те -
ри ва њу – од еу фо ри је до то тал не
кон фу зи је.

Пе ри од рас пле та, ве ли ких по -
зи тив них про ме на и на гла ше них
до би та ка. Осо бе ко је по зна је те
од ско ра, мо гу вам до не ти ле пе
по слов не кон так те. Мо гућ је из -
не над ни пут у ино стран ство. Не
сум њај те у парт не ра, ње го ве
емо ци је су сна жне и ис кре не.

Нај бит ни је је да бу де те прак тич -
ни и да од ре ди те при о ри те те, али
и да се стро го др жи те то га. Но вац
ће сти за ти. Нер во за ће вас те ра -
ти у сит не чар ке. Емо тив ни жи вот
вам ни је при о ри тет, али мо же се
до го ди ти да не кој осо би из про -
шло сти да те но ву шан су.

По ла ко се бу ди те и на по кон по -
чи ње те да ста вља те се бе на пр во
ме сто. Про ве ра вај те све ин фор ма -
ци је. На по мо лу је по ну да по сла
ко ји ће вас пре по ро ди ти и на те ра -
ти да се мак си мал но ан га жу је те.
Ва га те, бо ји те се, же ли те при су -
ство парт не ра у сва ком тре нут ку.

Мен тал но сте пре оп те ре ће ни
раз ми шља њем о нов цу. По ста је -
те по ма ло и па ра но ич ни. До бро
ис пла ни рај те про ме не ко је же ли -
те да пра ви те и по тра жи те по моћ
струч них љу ди. Оба ви те раз го вор
с парт не ром и не ка вра та де фи -
ни тив но за тво ри те за со бом.

У овом пе ри о ду хо но рар ни по -
сао или хо би ће вам до но си ти ви -
ше при хо да. По во љан је тре ну так
да ре а ли зу је те не ке сво је иде је
уз по моћ при ја те ља. Мно го ће те
раз ми шља ти о не кој осо би из
сво је про шло сти, а мо же до ћи и
до вар ни ца на по слу.

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 бли зан це – ћер ке
15. ја ну а ра: Ану и Ању– Ива на и Ср бо љуб Сто јиљ ко вић. 

До би ли ћер ку
21. де цем бра: Миу – Јо ван ка Га ври лов; 30. де цем бра: Те о до ру – Алек сан дра и Мом -

чи ло Ла зо вић; 1. ја ну а ра: Со фи ју – Ива и Мла ден Ду бак, До ро теу – Је ле на и Ми лан

Иг ња то вић; 2. ја ну а ра: На та ли ју – Же ља на Цве та но вић Пр сто је вић и Де јан Цве та но -

вић; 3. ја ну а ра: Ср ну – Са ња и Сло бо дан Ми хај лов; 4. ја н уaра: Ла ру – Са ра Ша ли -

пур и Алек сан дар Му ји ца; 6. ја ну а ра: Ду њу – Је ле на и Иван Ве њац; 9. ја ну а ра: Сте -

фа ни ју – Ја сна и Са ша Ив ко вић; 11. ја ну а ра: Ану – Ива на и Вла ди мир Сте во вић, Ка -

та ри ну – Би ља на и Мар ко Ко ва че вић, Ему – Да ри на До ша Ста но и Мар тин Ста но, Ва -

њу – Ми ле на и Ми о драг Пе тро вић; 12. ја ну а ра: Та ру – Ни на и Бо јан Сан трач, Ма шу

– Ва лен ти на Ра ду; 13. ја ну а ра: Те о до ру – Је ле на и Игор Мер ђа нов ски; 14. ја ну а ра:

Те о до ру – Ми ли ца Стан ко вић и Вла ди мир Бок шан, Ла ну – Го ра на и Ми лош Цве јин;

15. ја н уaра: Ка си ју – Ли ди ја и Мар ко Не дељ ко вић, Ану – Је ле на и Ми лош Стан ко вић,

Ле ну – Са ња Гру ји ца и Ве се лин Пур кар,  17. ја ну а ра: Ле ну – Ди ја на и Ра дан Ни ко лић.

До би ли си на
19. де цем бра: То му – Ма ра и Ва лент Кор пар; 1. ја ну а ра: Фи ли па – Та тја на и Го це Пеј -

чов, То до ра – Ла у ра и Бра ни мир Ма му зић; 2. ја ну а ра: Ади ла – Сан дра Јо ва но вић и Ја -

шар Ка чи ко ла; 3. ја ну а ра: Алек су – Ма ри ја и Ми лан Ни ко лић; 5. ја ну а ра: Ми хај ла – Мар -

ја на Се кељ и Сла ђан Ста но је вић; 8. ја ну а ра: Сте фа на – На та ша Кра чун и Пе тар Ман дреш;

10. ја ну а ра: Ми хај ла – Та ја на и Фи лип Мар ко вић; Не бој шу – Бо ја на Ћу бић Ми тре ски и

Иван Ми тре ски, Сте ва на – Мар га ре та и Жељ ко Пав ко вић, Ми ле та  – Дра га на Стан ков и

Ми ле Шајн, Ива на – Ти ја на и Дар ко Ла за ре вић, Ла за ра – Та тја на и Дра ган Стој чић, Бог -

да на – Сне жа на и Да ни ел Маг ду; 11. ја ну а ра: Ми хај ла – Та ња Спа сов ски Ха са но вић и Го -

ран Ха са но вић, Мар ти на – Алек сан дра и Мар ко Јо ва но вић, Ми ло ша – Бран ка и Сло бо дан

То мин, Ва си ли ја – Алек сан дра и Алек сан дар Ра јин, Сте фа на – Су за на Ста нић и Ми о драг

То па ло вић, Бог да на  – Је ле на Мо рар и Жељ ко Ја ко вље вић; 12. ја ну а ра: Фи ли па – Ива на

Ја на ћи јев ска и Бо јан Мар ков; 13. ја ну а ра: Ми хај ла – Ми ли ца и Бо јан Стан ков, Мар ка –

Ан дреа и Ми ћо Ки зић; 15. ја ну а ра: Пе тра – Дра га на и Де јан Ива но вић, Стра хи њу – Јо ва -

на и Мар ко Ла зић; 16. ја нуaра: Ан дри ју –  Са ња и Ми ро слав Ка ран фи лов ски.

ВЕН ЧА НИ

14. ја ну а ра: Не ве на Гли гић и Ми лан Вр хо вац; 15. ја ну а ра: Дра га на Су бин и Сте фан Си мин.

УМР ЛИ

11. ја ну а ра: Ељ ка Ду пљак (1936), Сло бо дан ка Чи кло ван (1933); 12. ја ну а ра: Сте ван

Ар сов (1943), На де жда Та шић (1931), Слав на Тр ба нос (1933), Ол га Га ври ло вић (1932);

13. ја ну а ра: Ми ле та Гу ци јан (1952), Ма ри ја Оџин (1932), Сто јан Ан ђе ло вић (1941), Све -

ти слав Ке пић (1956), Ани ца Пе шић (1939), Хер та Ђур ко вић (1933), Жи во јин Мар ко вић

(1938), Спо мен ка Моц (1930); 14. ја н уaра: Бра ни слав Пе рић (1928), Бран ко Ло врић

(1949), Љи ља на Љу би шић (1943), Ми ле Ри стов ски (1952), Ол га Па вло вић (1930), Ол -

га Пав ко вић (1941); 15. ја ну а ра: Ми ло дар ка Ра да ко вић (1946), Ду шан Мар ја нов

(1957), Сте ван Ђу рић (1932), Ми хај ло Ду ми тру (1949); 16. ја ну а ра: Вла ди мир Ру ди нац

(1948), Дра го мир Ђурић (1943); 17. ја ну а ра: Ми ле на До бра нић (1929), Ду шан ка Авра -

мо вић (1933), Шар ло та Тот (1940), Иван ка Грек (1938), Ду шан Мар ко вић (1976), Ми ло -

са ва Ве лич ко вић (1939), Мар тин Ома ста (1933), Мил ка Дра ги че вић (1923); 18. ја ну а -

ра: Ра дој ка Ца ран (1933), Ко ста Пи ли по вић (1922), Ђор ђе Стој ме но вић (1929); 19. ја -

ну а ра: Об рад Мла де но вић (1932), Јо сип Ка лу жа (1929), Зу за на Пик тор (1933), Ва си ли -

је Пан ду ров (1936), Јо жеф Ваш (1936); 20. ја ну а ра: Или ја Па нић (1932).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА – Ана грам: сла во до бит ник.Скандинавка: пра-

скавац, ресторани, е, Карерас, да, ни, шт, антанта, к, Мили-

вој Ђорђевић, гувернер, алаве, ока, Лил, Ања, ер, ранг, кар-

мелити.Укр ште ни сло го ви: на о па ко, оба ра ње, па ра пе ти,

ко ње ти на.

АНАГРАМ

ЛА У РЕ АТ

КО  БЛИ СТА  ВИД НО?

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. ка ко не ва ља, рђа во, зло, 2.

пре ту ра ње, ру ше ње, 3. огра да (на слон) на бал ко ну (мн.), 4.

коњ ско ме со.



ТРИ ГЕ НЕ РА ЦИ ЈЕ ХО ДА ЈУ ТА МИ ШЕМ

А Та миш је по себ на при ча ових да на, јер су не бро је ни зна ти -

жељ ни ци по же ле ли да хо да ју по по вр ши ни ове ба нат ске ре ке.

По ред свих оста лих, пр ви пут у жи во ту на ње му су се на -

шле и три ге не ра ци је: најстарији Дра ган Ко са но вић, средњи

– Де јан Ба бић и најмлађи – Ду шан и Те о дор.

Би ло је те шко одо ле ти, јер је пи та ње ка да ће им се ука -

за ти сле де ћа та ква при ли ка. На ро чи то ако се зна да је де да

Дра ган још као ма ли, сре ди ном пе де се тих го ди на про шлог

ве ка, ше тао по Ду на ву, ка да је чак и вој ска мо ра ла да ми -

ни ра лед ка ко би про кр чи ла про лаз бро до ви ма.
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Кад жи ва у тер мо ме тру пад не
де бе ло ис под ну ле и снег обо -
ји пеј заж у не ствар но бе ло, а
лед оку је сва ки пе даљ зе мље,
мно ги се не усу ђу ју да на пу сте
то пли ну со бе. Ме ђу тим, има и
оних ко ји би ра до ме ња ли пет
ле та за јед ну зи му.

Овај ја ну ар је по ме ри та квих
сла до ку са ца, јер су ре ке, као рет -
ко када, у пот пу но сти за мр зну те.

А то је при ли ка да зим ске
ра до сти ис пу не ду шу и те ло...

Јед но од нај о ми ље ни јих ме ста
за зим ске, тач ни је ле де не
спор то ве је По ња ви ца. И то
онај део на до мак Омо љи це. Ту
се већ де це ни ја ма до га ђа ју
пра ве фе ште на сли чу га ма.

Ју ре за па ком 
ви ше од по ла ве ка
Нај че шће ви кен дом та мо се
оку пи ста ро и мла до да пу ним
плу ћи ма, уз му зи ку с раз гла са,
у не сва ки да шње до број ат мос -
фе ри ужи ва у сва ком тре ну. И
по кре ту...

Не ки се кли за ју, дру ги сан -
ка ју (уз ма лу по моћ ста ри јих),
тре ћи ше та ју уди шу ћи бит но
„осве же ни” ва здух... А има и
оних ко ји до ђу са мо ка ко би
ужи ва ли у ег зи би ци ја ма мај -
сто ра па ли це и па ка.

Да, до бро сте про чи та ли –
на По ња ви ци се игра хо кеј, и
то на мо мен те до сто јан пра вих
НХЛ про фе си о на ла ца.

Ни је пре те ра но ре ћи да се ова
нео бич на тра ди ци ја пре но си с
ко ле на на ко ле но, јер већ не ко -
ли ко ге не ра ци ја за љу бље ни ка у
нај бр жи ко лек тив ни спорт на
све ту, од по чет ка ше зде се тих го -
ди на, ов де укр шта па ли це.

Не ка да су то би ли им про ви -
зо ва ни шта по ви, а кли заљ ке су

ЗИМ СКЕ РА ДО СТИ НА ЗА МР ЗНУ ТИМ РЕ КА МА

АЛ’ „СЕ ВА” ХО КЕЈ НА ПО ЊА ВИЧ КОМ ЛЕ ДУ

„скле па ва не” од жи це и да са -
ка. Ме ђу тим, с вре ме ном је
јур ца ње за пло чи цом до би ја ло
све озбиљ ни ји ка рак тер, па да -
нас сви омо љич ки хо ке ја ши
има ју го то во фул опре му. Пр -
ве сли чу ге сти гле су 1995. го -
ди не, по том и па ли це и дру га
опре ма, а на пра вље ни су и го -
ли ћи, ко ји су, до ду ше, не што
ни жи, да не би до шло до по -
вре ђи ва ња за то што фа ле ка -
ци ге и још по не што.

Ипак, овим ен ту зи ја сти ма
не мањ ка ела на да уред но обе -
ле же те рен и окру же га сне гом
не би ли што ви ше на ли ко вао
пра вој хо ке ја шкој аре ни. Као
и да пло чи цу не би мо ра ли да
ју ре уне до глед...

Са да ста са ва већ тре ћа ге не -
ра ци ја хо ке ја ша. Чим се ухва -
ти пр ва ле де на ко ра, кре ћу по -
зи ви. И не бит но је да ли игра
ули ца про тив ули це или ко се

већ за тек не; еки пе су углав -
ном рав но прав не, бор ба на ле -
ду се рас плам са до тле да не
из о ста ју ни жу стри ји стар то -
ви, а бу де чак и по вре да. Али
та кав је то спорт – му шки, али
у по зи тив ном сми слу те ре чи,
јер га с дру ге стра не кра се
фер-плеј, ре кре а ци ја на отво -
ре ном и на да све до бра за ба ва.

Би ло и пу ца ња и упа да ња...
Глав ни омо љич ки про па га то ри
хо ке ја и ис ку сни игра чи на По -
ња ви ци су мом ци у нај бо љим
го ди на ма (чи тај – у ра ним че -
тр де се тим): Вла да Ри стић, Љу -
ба Гво зде но вић, Дра ган Ба бић,
Жар ко Гли го рић... Овај по -
след њи, ка ко ка же, игра хо кеј
пре ко три де сет пет го ди на, то
јест од сво је пе те. Играо га је и
ње гов отац, а са да то ра ди и
син Мар ко (12), ко ји кли за већ
шест го ди на. Не про пу шта ју
ни јед ну при ли ку да до ђу на

лед, па ка да ов де не ма усло ва,
скок ну и до ха ле „Пи о нир”.

Бо рис Стој ичић (42) на во ди
да се не кад игра то ли ко бор бе -
но – ка ко и до ли ку је пра вом
хо ке ју – да су не из бе жни бол -
ни па до ви, па и ни ма ло на ив -
не по вре де. Би ло је чак и пу -
ца ња ле да усред ме ча! И он
сам је упа дао, а пре не ко ли ко
не де ља то се до го ди ло и Дра -
га ну Ба би ћу. На сре ћу, во да је
плит ка, до ко ле на, па је бр зо
иза шао и без оклева ња на ста -
вио утак ми цу.

Од мла ђих, ту је Бран ко Ри -
стић, чи ји је отац са сво јих се -
дам де сет го ди на је дан од нај -
ста ри јих ак тив них игра ча и
за чет ни ка кли за ња на По ња -
ви ци „пра дав не” 1960. го ди не.

Нај та лен то ва ни ји је, си гур -
но, пет на е сто го ди шњак Бран ко
Љу бо ја, ко ји ре кре а тив но тре -
ни ра хо кеј у бе о град ском клу бу
„Др ве не но ги це”. Ка да је до шао
на пр ви тре нинг, сви су би ли
фа сци ни ра ни ње го вим уме ћем
сте че ним на По ња ви ци.

Бран ко је на „свој” лед до -
вео и дру га ри цу из Пан че ва –
Ка та ри ну Кне же вић (22). Ова
сту дент ки ња ма шин ства, ко ја
„уз гред” тре ни ра и ма че ва ње,
про сто обо жа ва хо кеј (и њен
отац га је играо). Ова мо ре дов -
но до ла зи две го ди не, а у ме -
ђу вре ме ну кли за код „три
шер пе” или на Пе ска ни. Ка та -
ри на се до бро сна ла зи у овој
му шкој игри, али при зна је да

су мом ци пре ма њој, ипак, ма -
ло оба зри ви ји. На рав но, то не
зна чи да ће про пу сти ти при -
ли ку да им, кад год мо же, за -
би је гол.

Та ко је би ло и овог пу та, јер
на кон што је Вла да Ри стић по -
сти гао по го дак за про тив нич -
ку еки пу, а Љу бо ја из јед на чио,
упра во је је ди на да ма пре о -
кре ну ла ре зул тат.

Док се на те ре ну, у рав но -
прав ном ду е лу, од ви јао пра ви

фајт, али по свим фер-плеј ко -
дек си ма, око ло је пу бли ка гла -
сно ре а го ва ла на по те зе Вла де,
Ба би ћа, Бо ри са, Љу бо је, Жар -
ка и Ка та ри не; на сме ја на де ца
су се кли за ла и сан ка ла око те -
ре на, а с раз гла са је од зва ња -
ло: „Игра ро кен рол це ла Ју го -
сла ви ја...” Из гле да ло је баш
као да смо се вра ти ли у не ка
дав но за бо ра вље на иди лич на
вре ме на.

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.

Птичарка
Ова мирољубива женка немачког
птичара пронађена је код Новог гро-
бља пре неколико дана. Можда је не-
коме и побегла приликом лова.

Установљено је да је недавно има-
ла штенце и да је у прилично доброј
кондицији.

Сада тражи власника или некога
ко би је трајно збринуо, а заинтере-
совани је могу видети, преузети или
удомити у градском прихватилишту
или се за све информације обратити
на 013/352-148.

Црнка
Млада лабрадорка пронађена је по-
четком године у Немањиној улици у
центру града. Ова преслатка црнка
нема чип, нити било какву ознаку, па
није могуће доћи до контакта или
других података, а сигурно има вла-
снике којима је шмугнула након што
се вероватно испрепадала од петарди.

Ако је неко препозна, може се јави-
ти служби „Зоохигијене” или отићи
по њу у Власинску 1. Уколико се у за-
конском року нико не појави, распо-
ложени за удомљавање могу позвати
013/352-148.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

ФОТО-РЕПОРТАЖА

Друштво за заштиту животиња
„Љубимци” организовало је
трећу годину заредом у недељу,
22. јануара, акцију под називом
„Једна кућица више, један жи-
вот више” у холу Градске управе.
Њен координатор Иван Кура-
јов, иначе председник друштва
„Љубимци”, напоменуо је да је
Панчево међу првим градови-
ма у којима је овакав облик по-
моћи животињама покренут, а
у последње време то се шири
по читавој Србији. 

– Ове године су оборени
многи рекорди. Захваљујући
великим донацијама и помоћи
у материјалу – чаршавима, ку-
тијама, итисонима, па и у хра-
ни, као и вредним и креативним
рукама четрдесетак волонте-
ра, након свега неколико сати

марљивог рада, направљено је
двадесетак топлих домова за
будуће мале кориснике. За ку-

ћице смо користили стиропор,
најјефтинији материјал, а нај-
бржи за израду. Притом се и
најмање уништава, будући да
су раније многи дрвене кући-
це користили као огрев. Ми-
ни-објекти биће распоређени
по различитим деловима гра-
да: од Котежа, преко центра,
до Стрелишта – истакао је Ку-
рајов.

Међу волонтерима је било
прекаљених љубитеља живо-
тиња, али и оних млађих, као
што су тинејџерке Кристина
Јовановић, Јелена Горић и
Јована Ристић. Оне су прави-
ле кућице за маце; кажу да
није тешко – најпре су споји-
ле кутију и потом преко тога

лепили стирoпoр. Њих три
однедавно услужно шетају
власничке псе, од чега део
новца издвајају за помоћ на-
пуштеним љубимцима. Не
крију да обожавају животиње
– Јована има чак четири мач-
ке и два пса, Кристина – пса
Луну, а Јелена брине о „куци”
од педесет кила. У оне иску-
сније спада Наташа Бојић,
која је члан удружења већ око
осам година, а кућице прави
трећи пут. Толико је стар и
њен пас, којег је покупила са
улице.

Једна од најмлађих била је
осмогодишња Марина Ербес,
која је помагала у прављењу
кућица и с посебним жаром
их осликавала. Учинила би
све што може да помогне жи-
вотињама, а с нескривеном
љубављу стара се о маци Луни
и псу Меди.

Око њих се све време вртела
чупава разбибрига Заза – усво-
јена мешанка која је волонтере
чувала и забављала у паузама.

На крају, треба напоменути
да се за неке кућице већ зна
где ће бити постављене, а дру-
штво „Љубимци” позива сугра-
ђане који брину о уличним ку-
цама и мацама да се јаве ради
договора о постављању прео-
сталих привремених објеката
на јавним површинама.

Ј. Ф.

ЛЕПА АКЦИЈА ДРУШТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТИЊА 

Двадесет кућица за напуштене куце и маце

ЕСКИМ НА „ЗИ МОВ НИ КУ”

Не да ле ко од По ња ви це, у ива но вач ком ру -

кав цу зва ном „зи мов ник”, свој зим ски рај је

на шао стра стве ни пе ца рош Да ли бор Та нев.

Он је лед ис ко ри стио у не ке дру ге свр хе

и, по пут Ески ма, у ње му из ду био круг ка ко

би за ба цио ма мац из глад не лим ри би ца ма.

На њи хо ву сре ћу, он је спорт ска вер зи ја

ри бо лов ца, та ко да ће оне ла ко вер ни је ипак

има ти и дру гу жи вот ну шан су...



Сва ког 20. ја ну а ра чел ни љу ди
ФК-а Ди на мо 1945 у про сто -
ри ја ма клу ба оку пе и уго сте
сво је при ја те ље. Раз лог је по -
знат – тог да на се обе ле жа ва
сла ва клу ба, Све ти Јо ван.

Та ко је би ло и про шлог пет -
ка. У ре но ви ра ним, ле по уре -
ђе ним про сто ри ја ма чел ни ци
„бр зог во за” до че ка ли су мно ге
зва ни це, ме ђу ко ји ма је био и
гра до на чел ник Са ша Па влов.

У уло зи до ма ћи на би ли су
Го ран Ја њо вић и Зо ран Ра дој -
ко вић, пред сед ник и пот пред -
сед ник Ди на ма 1945, ко ји су
из ра зи ли за хвал ност на по др -
шци и још јед ном под се ти ли

на ци љ свог клу ба, а то је пла -
сман у Срп ску ли гу.

Фуд ба ле ри Ди на ма 1945 су
је се њи део шам пи о на та у Вој -
во ђан ској ли ги гру па „Ис ток”
окон ча ли на пр вом ме сту, а
шеф струч ног шта ба Бран ко
Ђо кић је по че так при пре ма за
про лећ ни део пр вен ства за ка -
зао за 30. ја ну ар.

СПОРТ
Петак, 27. јануар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ДВА ТИ МА – ЈЕД НА ПО БЕ ДА

Ди на му же лим мно го сре ће у
на став ку пр вен ства, а нај ви ше
бих во ле ла ка да би се Је дин -
ство и Ди на мо по но во сре ли у
фи на лу Ку па Ср би је – ис та кла
је не ка да шња „ла ви ца”.

По раз од ли де ра не тре ба ни -
ко га по себ но да пе че, јер је раз -
ли ка у ква ли те ту два ју ти мо ва
ви ше не го очи глед на. Са да се

спор тист ки ња на ше га гра да,
ла ко је и бр зо, за не што ви ше
од сат вре ме на, окон ча ло ову
утак ми цу у сво ју ко рист и с
три но ва бо да учвр сти ло се на
чел ној по зи ци ји.

– Ни смо ис пу ни ле до го во ре
из свла чи о ни це. Игра ле смо ја -
ко ло ше, без кон цен тра ци је, па
иа ко смо би ле осла бље не, то не

Од бој ка ши Бор ца су об ра до ва -
ли на ви ја че, јер су у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту са вла -
да ли од лич ну еки пу Ко сов ске
Ми тро ви це с 3:0, по се то ви ма
25:21, 25:18 и 25:19.

Би ла је то, ре кло би се, ру -
тин ска по бе да стар че вач ких
од бој ка ша, јер у пр вом се ту
ни јед ног тре нут ка ни су до зво -
ли ли го сти ма да их озбиљ ни је
угро зе. Ко сов ска Ми тро ви ца је
тра чак на де има ла у фи ни шу
(21:19), али је тре нер Бор ца
Ду шан Јо вић пра во вре ме но
ре а го вао тајм-ау том, што су
ње го ви ис ку сни игра чи Бо јан
По знић, Вла ди мир Кне же вић,
Ми лан Зин до вић и Сте фан
Вла ди са вљев пре тво ри ли у
вођ ство.

Дру ги сет је до нео још убе -
дљи ви је из да ње Бор ца. Го сти
су на пра ви ли ве ли ки број гре -
ша ка, до зво ли ли су до ма ћи ну
да се „од ле пи”, па је у јед ном
тре нут ку из гле да ло да Да вор
Ми ло ше вић и ње го ви дру го ви
игра ју с по ла сна ге, та ман оно -
ли ко ко ли ко им је по треб но за
ла га ни три јумф.

– Иа ко смо има ли про бле ма
с бо ле шћу игра ча, до бро смо
се при пре ми ли за овај ду ел.
Искре но, оче ки вао сам до бру
игру еки пе и на шу по бе ду. По -
сле не ко ли ко се зо на ово је пр -
ва утак ми ца из ме ђу Бор ца и
Ко сов ске Ми тро ви це ко ја ни је
игра на у пет се то ва и дра го ми
је због то га. Опет смо ухва ти -
ли при кљу чак у вр ху та бе ле и
ве ру јем да ће мо у на став ку пр -
вен ства при ка зи ва ти још бо ље
пар ти је – ре као је тре нер Бор -
ца Ду шан Јо вић.

Стар чев ци и на ред ног ви -
кен да игра ју пред сво јим на -
ви ја чи ма. Они у су бо ту, 28. ја -
ну а ра, у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту до че ку ју Же ле зни -
чар из Бе о гра да. Утак ми ца по -
чи ње у 19 са ти.

„Ла ви це” из гу би ле 
од ли де ра

Бо рац убе дљив 
у ме чу с Ко сов ском
Ми тро ви цом

Утак ми ца ма два на е стог ко ла
про шлог ви кен да је на ста вље -
на пр вен стве на тр ка за бо до ве
у Су пер ли ги за од бој ка ши це.
Пан че вач ке „ла ви це” су у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту до че -
ка ле ли де ра и јед ног од глав -
них кан ди да та за осва ја ње
шам пи он ске ти ту ле – Је дин -
ство из Ста ре Па зо ве. Го шће су
на тај мег дан до шле као ап со -
лут ни фа во ри ти, а ка да је по -
ста ло ја сно да ће Ди на мо игра -
ти без по вре ђе них Ни ко ли не
Ашће рић и Ми ле не Спре мо,
стан дард них сред њих бло ке ра,
пи та ње по бед ни ка ни је се по -
ста вља ло ни јед ног мо мен та.
Тре нер Ди на ма Алек сан дар
Вла ди са вљев био је при ну ђен
да у пр вен стве ну ва тру уба ци
мла де де вој ке, ко је су ипак
пре ви ше ре спек то ва ле ли де ра,
па од бој ка шке дра ме ни је ни
би ло: Ди на мо –Је дин ство 0:3,
по се то ви ма: 9:25, 13:25 и
15:25.

Ко на чан ис ход до вољ но го -
во ри о од но су сна га на те ре ну
пан че вач ког „хра ма спор та”.
Од бој ка ши це Је дин ства ни -
шта ни су пре пу шта ле слу ча ју,
ко ри сти ле су све гре шке до ма -
ћег ти ма, па су ла ко, че сто и
без бор бе, осва ја ле по е не.

Око три ста љу би те ља игре
пре ко мре же ни је мо гло да бу -
де за до вољ но при ка за ним, јер
је играо са мо је дан тим – онај
из Ста ре Па зо ве. Мла де „ла ви -
це” су до би ле шан су да игра ју,
да се над и гра ва ју, да се опро -
ба ју про тив јед ног од нај бо љих
ти мо ва у Ср би ји и, уме сто да
ту при ли ку ис ко ри сте, оне су
игра ле у гр чу, стег ну то, без
енер ги је и во ље да пру же до -
стој ни ји от пор. Као да су се
пре да ле и пре не го што је меч
по чео.

Тре нер Вла ди са вљев по ку -
ша вао је број ним из ме на ма да
трг не свој тим из стра ха и ле -
тар ги је, да охра бри сво је де вој -
ке да се игра ју од бој ке, без ре -
зул тат ског им пе ра ти ва, али
ни је вре де ло. Је дин ство, за ко -
је је и на овој утак ми ци са
успе хом игра ла Је ле на Пе тров,
ду го го ди шња игра чи ца Ди на -
ма и сво је вре ме но нај бо ља

Стране припремио

Александар
Живковић

ФИ НА ЛЕ КУ ПА У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ

Фи нал ни тур нир Ку па Ср би је за од бој ка ши це би ће на про -

гра му 18. и 19. фе бру а ра у Ста рој Па зо ви. По ред до ма ћег

Је дин ства, ме ђу че ти ри нај бо ље еки пе у на шој зе мљи пла -

си ра ле су се и бе о град ска Ви зу ра, Спар так из Су бо ти це и

пан че вач ки Ди на мо.

Из ву че ни су и по лу фи нал ни па ро ви. Пр вог да на тур ни ра

сна ге ће од ме ри ти Је дин ство и Ви зу ра и Спар так и Ди на мо.

По бед ни ци ових ме че ва бо ри ће се за ве ли ки пе хар нај ма -

сов ни јег так ми че ња у Ср би ји

ФК ДИ НА МО 1945 ОБЕ ЛЕ ЖИО КЛУП СКУ СЛА ВУ

У НО ВЕ ПО ХОДЕ СА СВЕ ТИМ ЈО ВА НОМ

У атлетској дворани у Београ-
ду прошлог викенда је одржа-
но Првенство Србије у конку-
ренцији млађих јуниора. На
том престижном надметању
АК Динамо је наступио ма-
совно, са чак четрнаест својих
такмичара, а поред њих, насту-
пило је још седморо чланова
клуба који су се надметали
ван конкуренције. Динамо је
освојио пет медаља: две сре-
брне и три бронзане.

Најуспешнији је био Иван
Божанић, који је зарадио два
сребрна одличја, поставивши
притом и два лична рекорда.
Трку на 400 м истрчао је у
времену 53,06, а на дупло ду-
жој деоници постигао је ре-
зултат од 2:03,20. Трећи тро-
феј за Динамо освојио је Сте-
фан Mихајлов у трци на 200
м, такође поставивши лични
рекорд у дворани (24,25).
Стефану је ово улазна година
у јуниорској конкуренцији,
тако да је његов резултат при-
јатно изненађење за све покло-
нике атлетике у нашој земљи.
Стефан је прошлогодишњи
првак Србије на 60 и 100 ме-
тара у пионирској конкурен-

цији, поново је показао свој
велики таленат и, заједно са
Иваном, скренуо је пажњу са-
везном селектору на себе.

Динамо је освојио и две
медаље у штафетним трка-
ма у мушкој и  женској кон-
куренцији на 4 x 400 м. У
женској екипи су наступи-
ле: Александра Стефано-
вић, Стефана Стојилковић,
Анастасија Мркела и Анђе-
ла Тасић, а мушки тим су
сачињавали: Никола Радо-
вановић, Душан Видовић,
Алекса Живанов и Иван Бо-
жанић. Сви такмичари су
максимално одрадили своје
измене и допринели осваја-
њу медаља.

Одржане су трке и ван кон-
куренције, у којима су се нај-
бољи сениори полако при-
премали за најважнија так-
мичења у зимском делу сезо-
не. Динамо је поново имао
такмичарку која га достојно
репрезентује – Зорану Бар-
јактаровић. Она је у обе трке
на 60 метара убедљиво три-
јумфовала, с новим личним
рекордом од 7,66, а трчала је
из пуног тренинга.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У АТЛЕТИЦИ

ПЕТ МЕДАЉА ЗА ДИНАМО

Одличан резултат на Првен-
ству Србије за млађе јуниоре
у дворани остварио је и Сте-
фан Лазић, члан Атлетског
клуба Тамиш.

Он је у брзом ходању, у тр-
ци на 2.000 метара, заслужио
сребрну медаљу и тако наста-
вио континуитет освајања од-
личја на највећим такмиче-
њима.

Иако најмлађи такмичар у
финалном надметању, Сте-
фан је све до последњег круга
био водећи у трци, с више од
50 метара предности у односу
на остале такмичаре. Међу-
тим, у последњих 200 метара
добио је казнени поен, морао
је да паузира један минут,
али без обзира на пропуште-
но време, успео је да се врати
у трку и освоји вредан трофеј.

Већ у недељу, 29. јануара,
Стефану предстоји надмета-
ње на Првенству Србије у ка-
тегорији старијих јуниора у
трци на 3.000 метара.

ЛАЗИЋ ВИЦЕШАМПИОН

Од 16. до 22. јануара у ма-
ђарском граду Печују, под
покровитељством Секретари-
јата за спорт и омладину Вој-
водине, одржан је међуна-
родни бадминтон камп, у ко-
јем је учествовало дванаест

играча из наше земље. Међу
одабранима су били и члано-
ви БК-а Динамо Бојана Јова-
новић и Михајло Виг, као и
спортисти БК-а Панчево Са-
ња Перић, Наталија Бохаре-
вић и Анђела Витман.

МЕЂУНАРОДНИ БАДМИНТОН КАМП

МАЛИ ПАНЧЕВЦИ МЕЂУ ОДАБРАНИМА

мо же би ти оправ да ње за ова кав
по раз – ре кла је Дра га на Мар -
ко вић, ка пи тен Ди на ма.

Кон фе рен ци ји за но ви на ре
при су ство ва ла је и Је ле на Пе -
тров, ли бе ро Је дин ства.

– Мо ја еки па је да ла свој
мак си мум на те ре ну и за слу -
же но сти гла до но вих бо до ва.

тре ба окре ну ти оба ве за ма ко је
до ла зе.

– Пре о ста је нам са мо да че -
сти та мо ри ва лу. Је дин ство је
игра ло зре ло, без мно го на по -
ра. На ше мла де игра чи це су
би ле им пре си о ни ра не про тив -
ни ком и због то га је ре зул тат
та кав. Ми би смо ве ро ват но из -
гу би ли и да смо би ли ком -
плет ни, али сме та ми ма ло ду -
шност код мо јих игра чи ца и
ра на пре да ја бор бе. Иде мо да -
ље, по ку ша ће мо да по диг не мо
ни во фор ме и да бу де мо нај бо -
љи на фи нал ном тур ни ру ку -
па. До та да мо ра мо мно го и
на пор но да ра ди мо – до дао је
Алек сан дар Вла ди са вљев.

На ред ног ви кен да Пан чев ке
пу ту ју у Зре ња нин на мег дан
са исто и ме ним до ма ћи ном.

У Пр вој ли ги за му шкар це
од и гра но је че тр на е сто ко ло.



У по не де љак, 23. ја ну а ра,
фуд ба ле ри пан че вач ког Же -
ле зни ча ра оку пи ли су се на
пр вом тре нин гу у но вој го ди -
ни, ко јим су по че ле при пре ме
за про лећ ни део пр вен ства у
Срп ској ли ги „Вој во ди на”.
Про зив ку пр во ти ма ца из вр -
шио је но ви шеф струч ног
шта ба Не над Стој чић, ко ји је
то ком зим ске па у зе на кор ми -
лу по пу лар не „ди зел ке” на сле -
дио Алек сан дра Сте ва но ви ћа.

– Оно што је нај ва жни је,
мом ци су здра ви и спрем но
до че ку ју пр ву фа зу при пре ма.
Пред сто ји нам те жак рад, јер
је пред на ма уз бу дљив про лећ -
ни део шам пи о на та. Наш циљ
је оп ста нак у срп ско ли га шком
дру штву, али и афир ма ци ја
мла дих игра ча. Има не ко ли ко
мо ма ка на про би, би ће и по ја -
ча ња, а од и гра ће мо и низ кон -
трол них утак ми ца, у ко ји ма ће
сви игра чи до би ти шан су да се
на мет ну – ре као је Стој чић.

Ком пле тан ци клус при пре -
ма фуд ба ле ри Же ле зни ча ра
од ра ди ће на СЦ-у „Мла дост” и
на те ре ни ма код Ха ле спор то -
ва на Стре ли шту. Од 32 игра -
ча, на пр вој про зив ци се по ја -
ви ло њих 26, али су од сут ни
оправ да ли свој из о ста нак.

– У но ву по лу се зо ну ула зи мо
с но вим тре не ром и ве ру јем да

ће мо оства ри ти же ље ни ре зул -
тат. Не над Стој чић до бро по -
зна је тим, има сво је ква ли те те
и дра го ми је да је до био шан -
су. Та ко ђе, же лим да за хва лим
до ско ра шњем тре не ру Сте ва -
но ви ћу, ко ји је мно го до при нео

да се наш клуб по диг не на још
ви ши ни во. Нај ва жни је ми је
да смо се при ја тељ ски рас та ли
и же ли мо му мно го успе ха у
на став ку ка ри је ре. Дра го ми је
што се пр вом ти му при кљу чи -
ло не ко ли ко мо ма ка из омла -
дин ског по го на Же ле зни ча ра,

што са мо по твр ђу је до бар рад
на шег клу ба у мла ђим ка те го -
ри ја ма. Мо рам ис та ћи да са да
има мо мно го бо ље усло ве за
тре ни ра ње то ком зи ме, јер
нам је на рас по ла га њу те рен с
ве штач ком тра вом код Ха ле

спор то ва. Има ће мо осам при -
прем них утак ми ца, а 15. фе -
бру а ра ће мо го сто ва ти на Ко -
со ву и Ме то хи ји и од и гра ће мо
утак ми цу с на шим спорт ским
при ја те љи ма. Том при ли ком
ће мо по се ти ти и Гра ча ни цу.
Наш је ди ни циљ је оп ста нак у

ли ги, па да на је сен љу би те љи
фуд ба ла у на шем гра ду има ју
пра ву спорт ску по сла сти цу и
утак ми цу из ме ђу на шег ти ма
и Ди на ма 1945, ко ји је на од -
лич ном пу ту да се пла си ра у
Срп ску ли гу, што му од ср ца
же ли мо – ис та као је Зо ран На -
ун ко вић, пред сед ник ФК-а
Же ле зни чар.

У од но су на је се њи део се зо -
не, дрес „ди зел ке” у на став ку
шам пи о на та не ће но си ти Гу -
дан, ко ји је оти шао у Вр шац,
као ни Илић (Афри ка), Ба са -
рић (Је дин ство из Ка ча ре ва) и
Ђу ро вић. На про би су мом ци
из Бе о гра да: Цвет ко вић, Пет -
ко вић, Ва ра гић, Ра ле вић, Ко -
со вић и Мак си мо вић, а при -
кљу че ни су и ју ни о ри: То мић,
Ми хај ло вић, Бо ро је вић, Жи -
ва ље вић, Ра дић, Бе лић, Ла зић
и Бо жић. Оно што је нај ва -
жни је, око сни ца ти ма је оста -
ла на оку пу, па не тре ба сум -
ња ти да ће Жељ ко Стај чић,
Да ни ло Ко ва че вић, Но вак Ша -
ли пу ро вић, Не ма ња Те ки ја -
шки и оста ли мом ци, за јед но с
но вај ли ја ма, при чи ни ти још
мно го ра до сти љу би те љи ма
фуд ба ла у на шем гра ду.

Пр ву кон трол ну утак ми цу
Же ле зни чар ће од и гра ти 4.
фе бру а ра на те ре ну код Ха ле
спор то ва.

СПОРТ
Петак, 27. јануар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Slesarenko

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Ва жан три јумф 
у глав ном гра ду

На ре ду тре ће 
уза стоп но го сто ва ње

Че тр на е сто ко ло Ко шар ка шке
ли ге Ср би је, ко је је од и гра но
про шлог ви кен да, до не ло је
мно го ра до сти љу би те љи ма
спор та у на шем гра ду. По сле
по ра за у Вр шцу пред ко шар ка -
ши ма Та ми ша је би ло још јед -
но те шко го сто ва ње. Жреб их
је во дио Бе о град, у дво ра ну
„Ви зу ра спорт”, на мег дан с
до ма ћом еки пом Мла до сти,
ко ја је у ово пр вен ство ушла с
нај ве ћим ам би ци ја ма. Ни ко ме
у ти му из на ше га гра да ни је
би ло ла ко по сле она ко из гу -
бље ног ме ча у вр шач ком „Ми -
ле ни ју му”, али ни је би ло вре -
ме на за ку ка ње. Тре ба ло је
при пре ми ти се за но вог, ве ли -
ког ри ва ла. Мом ци су тре ни -
ра ли па кле но, Бо јан Јо ви чић је
са сво јим са рад ни ци ма до тан -
чи на „ске ни рао” но вог про тив -
ни ка, све је би ло спрем но за
још је дан ко шар ка шки рат... И
ус пе ли су, сви за јед но: Мла -
дост –Та миш 68:83, по че твр -
ти на ма: 14:16, 13:24, 21:25 и
20:18.

То је пра ви Та миш. То је тим
ко ји го ди на ма до но си мно го
ра до сти Пан чев ка ма и Пан -
чев ци ма на кло ње ним спор ту.
По сле но вог три јум фа, де ве тог
у овој се зо ни, Ни ко ла Си мић и
ње го ви са и гра чи за у зи ма ју сам
врх та бе ле. Ту су, на де о би тре -
ћег ме ста, са истим бро јем бо -
до ва као Бо рац из Чач ка и
Спар так из Су бо ти це.

Од са мог по чет ка утак ми це
про тив Мла до сти Та миш је знао
шта же ли. Мом ци из на ше га

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ ОПЕТ У СВОМ РИТ МУ

мом ци ко ји су про шле не де ље
но си ли дрес Та ми ша.

– По сле Вр шца оче ки вао
сам ре ак ци ју мо јих игра ча. У
ме чу са еки пом Мла до сти би -
ли су на ви си ни за дат ка, игра -
ли су од го вор но и сва ко је
имао свој удео у овом ва жном
три јум фу – пре нео је ути ске са
овог го сто ва ња тре нер Та ми ша
Бо јан Јо ви чић.

У ма ни ру пра вих про фе си о -
на ла ца, ко шар ка ши из на шег
гра да су сла бу пар ти ју у Вр -
шцу ста ви ли „ад ак та”, па су
од пр вог се кун да за и гра ли
баш она ко ка ко од њих то оче -
ку ју и на ви ја чи. По сле вр ло
до бре пр ве че твр ти не усле дио
је још бо љи пе ри од утак ми це,
ка да је Та миш на го ве стио до -
ма ћи ну да се не ће ле по про ве -
сти у овој утак ми ци. Пан чев ци
су на од мор оти шли с три на -
ест по е на „ви шка”...

По бед ник се мо гао на слу ти -
ти по сле тре ће че твр ти не, ко ја
је та ко ђе при па ла мом ци ма из
на шег гра да. У по след њој де о -
ни ци су сре та Мла дост је за и -
гра ла не што ефи ка сни је, али
вре ме на и сна ге за не што ви ше
од ча сног по ра за ни је има ла.

Та миш је играо у са ста ву:
Ђор ђе вић (три по е на), Ве лич -

» Наставак са стране 1

Плакету за несебичну помоћ
и подршку локалном спорту
заслужио је Град Панчево, а
уручена су и посебна призна-
ња за велики допринос разво-
ју и популаризацији панче-
вачког спорта. Заслужили су
их: АТП, ФК „Динамо 1945”,
карате тренер Љубиша Ми-
ленковић, Клуб екстремних
спортова „Вир”, Стреличар-
ски клуб „Панчево”, марато-
нац Жељко Зељковић, тренер
АК-а „Динамо” Љупчо Цвет-
коски, човек који је на услузи

готово свим клубовима који
играју у хали – Богољуб Ми-
на, популарни Бобишка, лист
„Панчевац”, РТВ Панчево,
рукометни тренер Игор Шу-
ловић, Александар Владиса-
вљев и аутомобилиста Душан
Борковић.

Награде нису изостале ни
за панчевачке јубиларце: Ко-
шаркашки клуб „Динамо”

(60 година постојања), Кара-
те клуб „Младост” (20), Клуб
подводних активности (20) и
спортски портал „Полувре-
ме” (10 година).

Савез за школски спорт
Панчева изабрао је најбоље у
својој области.

Најуспешнија у женској
конкуренцији је џудистки-
ња Анђела Ранђеловић, уче-
ница Медицинске школе
„Стевица Јовановић”, а у
мушкој конкуренцији то
признање је заслужио пли-
вач Петар Ранковић, ђак
ОШ „Исидора Секулић”.

Најбоља основна школа је
„Мирослав Антић Мика”, а
најуспешнија средња школа
јесте Машинска школа Пан-
чево. Награду за спортског
педагога године заслужио је
Јан Мравик, а у конкурен-
цији директора школа при-
знање је отишло у руке Све-
тлане Калапиш.

А. Живковић

ЈОШ ЈЕДАН СКУП ШАМПИОНА

ГРАД СПОРТА

гра да су дик ти ра ли тем по утак -
ми це, игра ли су чвр сто, ак ци је
су би ле теч не, шут је слу жио...
Осе ти ла се до бра, по зи тив на
енер ги ја ме ђу игра чи ма, они су
би ли рас по ло же ни, же ле ли су
да по ка жу да су у Вр шцу има ли
са мо слаб дан и да то ни је пра ва
сли ка овог ти ма. И ни је!

Пред во ђе ни фан та стич ним
Ада мом Мир ко ви ћем, ко шар -
ка ши Та ми ша су у свим еле -
мен ти ма игре над ви си ли опа -
сног ри ва ла, па су ви ше не го
за слу же но осво ји ли вред не бо -
до ве. По ред ње га, сјај ну игру
су пру жи ли и Вла ди мир Ве -
лич ко вић, Ду шан Ми ло ше вић
и Ду шан Ву ле тић, али по хва ле
за од нос пре ма утак ми ци и
учи нак у њој за слу жу ју сви

ко вић (је да на ест), Ил кић,
Трај ко вић, Ка ње вац, Ке сар
(пет), Вит ко вић (се дам), Си -
мић (три), Мир ко вић (осам на -
ест), Са вић (осам), Ми ло ше -
вић (пет на ест) и Ву ле тић
(три на ест по е на).

Иду ћег ви кен да Та миш по -
но во го сту је, тре ћу утак ми цу
уза стоп но.

– Пред на ма је но во те шко
го сто ва ње, јер ће мо у Ста рој
Па зо ви игра ти про тив Ду на ва
из Ста рих Ба но ва ца. То је од ли -
чан про тив ник, ко ји нас је са -
вла дао у пр вом де лу пр вен ства,
али иде мо да се над и гра ва мо и
да по ку ша мо да оства ри мо што
бо љи ре зул тат – до дао је Бо јан
Јо ви чић.

Осва ја ње бо до ва на те ре ну
про тив ни ка увек је би ло по себ -
но те шко, али и нео бич но ва -
жно, јер те по бе де до но се мир,
ули ва ју оп ти ми зам и, што је
нај ва жни је, под сти чу енер ги ју
игра ча, па је рад на тре нин зи -
ма ква ли тет ни ји и ја чи, а на -
ро чи то због чи ње ни це да се ве -
жба у по зи тив ној ат мос фе ри.

Та миш је не бро је но пу та по -
ка зао да уме да игра нај бо ље
баш он да ка да поч ну да га от -
пи су ју. Не ка та ко бу де и на -
ред ног ви кен да.

ОКУ ПИ ЛИ СЕ ПР ВО ТИМ ЦИ ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧА РА

„ДИ ЗЕЛ КА” УПА ЛИ ЛА МО ТО РЕ...

КРИС-КРОС ДО ЧЕ КУ ЈЕ АКА ДЕ МИК

Сле де ћег ви кен да се на ста вља пр вен стве на тр ка за бо до ве

и у Пр вој срп ској ли ги.

У не де љу, 29. ја ну а ра, Крис-крос у Ха ли спор то ва на Стре -

ли шту до че ку је Ака де мик. Утак ми ца по чи ње у 16.30.

На ста вак шам пи о на та пред сто ји и на шим ти мо ви ма ко ји

игра ју у Дру гој срп ској ли ги. У Ба нат ском Но вом Се лу БНС

до че ку је Омла ди нац, Ди на мо се са ста је с Вој ком, а Је дин -

ство из Ка ча ре ва игра с Ло ко мо ти вом у Пе ћин ци ма.
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Те о до ра Пе рић,
сред њо школ ка:
     
– Ве ро ват но ћу се 
од ма ра ти од шко ле 
уз гле да ње те ле ви зи је
и чи та ње не ке књи ге.
Пла ни рам и да се 
ви дим с деч ком пре ко
да на, а уве че ћу
иза ћи с дру га ри ца ма.

Аја Јан ко вић,
сред њо школ ка:
    
– За ви кенд ћу 
нај ве ро ват ни је ићи 
с дру штвом на не ку
жур ку. Пла ни рам и 
да се од ма рам код ку ће
уз чи та ње Пе ље ви но ве
књи ге „Empire V”.

Мар ко Бун да ло,
гим на зи ја лац:
     
– За ви кенд ћу се 
од ма ра ти, гле да ћу
фил мо ве, чи та ћу 
књи гу и при пре ма ћу
се за при јем ни ис пит.
Та ко ђе, пла ни рам да
се ви дим с де вој ком 
и дру га ри ма.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Из бор на
Бе ле но ћи. То је оно ка да је и но ћу све тло. Љу ди с крај њег се -

ве ра Евро пе их до жи вља ва ју, на ши их жи ве. За пр во по ме ну те то

је са мо при род на по ја ва, за нас је она пре ве де на као не са ни ца.

    То што ствар но жи ви мо је ко шмар? Ушти ни чо ве ка до се бе!

Про бај да га про бу диш! Ако те оте ра у три ле пе, ако му је ле по,

он да ни шта. Ако се раз бу ди, ка же да га пла ши ру жан сан, он да

је то не што.

    Ка ко год да ре а гу је, у пи та њу је во ља. Из бор на.

На про да ју
Ка ко би пре жи ве ли све бо љу и леп шу ствар ност, ко ју сва ко днев -

но опи су ју ре жим ски ме ди ји, гра ђа ни Ср би је је „из ми шља ва ју”.

Сна ла зе се.

    Има оних што про да ју ис тро ше не га ће, тре нер ке, дук се ре и пе -

шки ре. Се бе. По сто је осо бе ко је их ку пу ју. По не кад се из ло жбе но-

-про дај ни про стор за ле ди као ру жи ча сти фрејм фи гу ре во ђе, или

сли ка бе де у „Пан чев цу”.

    Да би смо пам ти ли.

По бе да
Те шко је на ћи осо бу ко ја у ср би јан ском ре а ли те ту ни је пре па ри -

ра на. Мо же је об ло жи ти сва ко дне ви ца у ко јој она „за хва љу ју ћи”

ме диј ском трет ма ну улеп ша ва ња са о се ћа с кре а то ри ма и пре -

зен те ри ма тог ма те ри ја ла, а уме ју да „ра де” и бе да, јад и не моћ.

    Исти на је, као и увек, не где на по ла пу та. Кад осе тиш да си у

зе ни ту, он да се кан ди ду јеш. За чо ве ка. Или пред сед ни ка. И он -

да са евен ту ал ном по бе дом ра диш шта хо ћеш.

    Це ла ова при ча мо же зву ча ти и као спр да чи на. И тре ба.

ФИНИШ ПРАЗНИЧНЕ НАГРАДНЕ ИГРЕ

ДЕДА МРАЗОВ ИЗВЕШТАЈ

Добитница сата чији је дародавац био „Жарковић на-
кит”, Драгана Урошев, није желела да се медијски

експонира, али је била расположена да своје утиске из-
рази на овај начин. Она је могла да одабере било који
сат вредности до 5.000 динара и одлучила се за овај пре-
лепи „Ca sio”.

– Апосле пра-
зника –

провера колико смо
претерали у јелу и
пићу. Све похвале
Заводу за здравстве-
ну заштиту радника
„Панчевац” за про-
фесионално, љуба-
зно и изузетно
ефикасно особље. Хвала, наравно, и листу „Панчевац”
што нас је обрадовао у новој години – написала нам је
Снежана Живановић, једна од добитница основне ана-
лизе крви у Заводу „Панчевац”.

Шећер је, као што се види, у реду. Значи, Снежа је
била умерена за празничном трпезом. Браво!

– Ис п р а т и с м о
стару и дошла

нам је нова, уз „Панче-
вац” и „Домаће кифли-
це”, тај тандем из снова,
који награђује од срца
и доноси осмех на ли-
ца. Дружимо се и даље!
Поздрав од ваших вер-
них потрошача и чита-
лаца – сложила је риму
Ивана Николић, једна
од тридесет добитника
кифлица из пекаре
„Домаће кифлице” и
власница убедљиво нај-
боље окићене јелке у
граду.

Весна Ивановић освојила је ваучер у вредности од 1.000
динара за куповину у Џиџабиџарници „Душа”. Тамо

је отишла са ћерком, а по изразима на њиховим лицима
види се да су пронашле савршене комаде накита за себе.

Једна од три добитнице пакета „Лагуниних” књига,
Љиљана Јеленић, преузела је свој поклон код нас у

редакцији. Верујемо да је књиге већ „прогутала” с вели-
ким уживањем.

Маја Капић има-
ла је у нашој

наградној игри нај-
више среће, будући
да је случај хтео да
се баш она нађе на
првом месту листе
од чак 104 учесника
који су пожелели да
на поклон добију
торту из посласти-
чарнице „Анчи ко-
лачи”.

Желимо Маји да
јој читава 2017. бу-
де једнако талична
и слатка! Ево и ње-
них утисака...

Јадранка Морар ће ове године бесплатно регистровати ау-
томобил (благо њој!), а лепе поклоне за своје четвороточ-

каше од Ауто-центра „Зоки” добили су и Саша Љубисављевић,
Биљана Бокун, Милан Павловић, Марија Шипчић и Марија
Спасић.

С њима је на фотографији и Драган Митровић, шеф ауто-сервиса,
који им је уручио награде и нацртао осмехе на лицима.

У празничној наградној игри Деда
Мраз из „Панчевца” оставио је под
јелком чак 92 поклона. Међу 615 ва-
ших СМС писама, уз помоћ ирваса са
сајта Ran dom.org , одабрао је оне који
су у 2016. години били најбоља „деца”.

Спискове награђених већ смо објави-
ли у претпрошлом броју.

A пре него што је предао смену и
отпутовао на одмор на једну далеку
северну дестинацију, брадати дека у
црвеном оделу направио је попис и

уверио се да су сва изненађења стигла
на праве адресе.

Краћи извод из његовог извештаја
погледајте у наставку... И, будите до-
бри у 2017, јер Деда Мраз се враћа за
око једанаест месеци... Д. К.


